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VÀI NÉT VỀ Ô   T     S 

Ông Thanh Sĩ tên thật là : Trần Duy Nhứt sanh năm 

Mậu Thìn-1928 tại Nha Mân, Sa Đéc. Vì hoàn cảnh khó 

khăn, Ông chỉ học đến lớp  a trƣ ng  àng.  hi Đức Huỳnh 

Giáo Chủ ra giáo đạo, ông cùng bà mẹ qui y theo Phật Giáo 

Hòa Hảo, hằng ngày tu hành tại gia nhƣ  ao tín đồ khác. 

Đến năm 16 tuổi, bổng nhiên ông sáng tỏ, thông minh 

một cách lạ thƣ ng, nhƣng không biểu lộ cho nhiều ngƣ i 

biết. Gặp lúc loạn ly Ông cùng mẹ r i đất Nha Mân tản cƣ 

 ên Châu Đốc và Long Xuyên. 

Mùa Xuân năm 1948, đƣợc 21 tuổi. Ông bắt đầu 

thuyết pháp một cách hùng biện, xuất khẩu thành thi làm 

cho mọi ngƣ i rất ngạc nhiên. Ông đi châu thuyết nhiều nõi 

trong các tỉnh Châu Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, Sa 

Đéc.v.v… có nhiều lần ông đàm đạo với các nhà sƣ, những 

bực trí thức đều đuợc hoan nghinh và mến phục. 

Năm 1951 Ông về ngụ tại xã Long Kiến. Cùng vài 

anh em tín hữu, Ông đƣa ra sáng kiến trùng tu ngôi Tây An 

Cổ Tự lúc bấy gi  là một ngôi chùa nhỏ lợp  á. Ông thƣ ng 

thuyết pháp ở đó  ằng lối ứng khẩu,  có rất nhiều tín hữu xa 

gần đến dự thính. Ông có mở hai khóa hoằng pháp đạo tào 

hằng trăm giảng viên để truyền  á đạo đức theo giáo lý Phật 

Giáo Hòa Hảo. 
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Năm 1955, vì hạnh nguyện và nhân duyên cứu đ i 

nên Ông sang Nhựt Bổn vào đầu mùa Xuân. Ở Đông  inh, 

ông vào học Nhựt Ngữ tại Quốc Tế Học Hữu Hội một năm 

và tự rèn luyện thêm sinh ngữ phụ  à Anh Văn. Ông sử dụng 

cả hai sinh ngữ nầy rất thông thạo. 

Ông thƣ ng tiếp xúc với nhiều  ãnh đạo tôn giáo và 

trí thức Nhựt Bổn. Ông dạy tại Đại Học Waseda ở thủ đô 

Đông  inh và dịch nhiều sách để  àm phƣơng tiện truyền 

đạo. 

Tại Đông  inh Ông có sáng tác 17 tác phẩm lần  ƣợt 

gởi về nƣớc hiệp với 10 quyển đã sáng tác lúc ở quê nhà 

thành một pho sách quí giá về hai phƣơng diện đạo đức lẫn 

văn chƣơng. 

Ông làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ. Đầu tháng 

3 năm 1972 Ông  âm  ệnh và đến ngày 26 tháng 12 năm 

Nhâm Tý – (29-1-1973)Ông viên tịch… 

Kính bút 

Mùa Xuân năm- 1973. 
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          ƢỜI 

Tôn chỉ của Phật Giáo Hòa Hảo gồm có đạo nhân và 

đạo Phật. Đạo nhân là nấc thang đầu, đạo Phật là nấc thang 

chót, nghĩa  à chúng ta trƣớc phải thật hành đạo nhân rồi lần 

đến đạo Phật một cách trọn vẹn. Đức thầy dạy chúng ta 

trƣớc nhứt phải đem đạo nhân ra mà xử sự với mọi ngƣ i. 

Đây  à  ài đạo  àm ngƣ i: 

“Khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, 

Sách Thánh Hiền dạy đạo làm người”. 

Hai câu nầy Đức Thầy dạy chúng ta cần phải học 

theo Khổng tử và Mạnh tử, tức là học cái đạo  àm ngƣ i. 

Khắc kỷ: Khắc có nghĩa  à trị. Kỷ có nghĩa  à mình, 

gồm nói là trị mình. Th i nay có những ngƣ i không trị sửa 

mình, lại sửa trị ngƣ i khác không khi nào kết quả. Và đó  à 

hạng ngƣ i không biết khắc kỷ.  

Trƣớc khi đối xử mọi ngƣ i, thì mình phải sửa trị 

mình cho đƣợc ngay chánh, mới có thể sửa  ngƣ i và nói 

cho ngƣ i nghe theo. Nhƣ Thánh nhơn có câu: “Chánh kỷ dĩ 

giáo nhơn giả thuận, thích kỷ dĩ giáo nhơn giả nghịch” nghĩa 

là mình giữ đƣợc lẽ chánh rồi đem ra dạy ngƣ i là phải lẽ, 

mình còn tà vạy mà đem ra dạy ngƣ i là trái lẽ. 
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Bởi thế việc khắc kỷ không phải nói bóng nhoáng bề 

ngoài mà phải thật tâm tự trị mình cho đến khi không còn 

một lỗi nào mới quí, nhƣ:  

- Nam phải biết: Tam cang ngũ thƣ ng; 

- Nữ phải biết: Tam tùng tứ đức. 

Ngoài ra còn cần phải tập tành thêm những đức tánh 

tốt đẹp khác nữa. Trong xã hội ngày nay về mặt  uân thƣ ng 

họ chỉ cho là một vấn đề cổ hủ, thành thử giữa cha con, giữa 

chồng vợ không còn trọng hiếu nghĩa để sắp đặt cho thành 

một gia đình có nề nếp gì cả. 

TAM CANG – Là quân thần cang, phụ tử cang và phu 

thê cang. 

1- Đạo quân thần: Theo đà tiến hóa của th i đại mà 

hiện gi  chữ quân thần phải đổi lại chữ quốc dân. 

Muốn cho quốc dân đƣợc phú cƣ ng, chúng ta phải làm cho 

mặt kinh tế đƣợc dồi dào, chánh trị đƣợc khéo léo và mỗi 

con dân đều biết tự trọng lịch sử nƣớc nhà. 

Với cái thiên chức làm dân biết giúp cho nƣớc nhà 

phú cƣ ng và giữ vững nền độc lập mới xứng đáng  à một 

tôi con của Tổ quốc và mới giữ mồ mả của ông cha. Song 

đứng ra cứu quốc không xem đó  à điều nguy kịch đ i mình, 

vẫn hy sinh cả sự nghiệp vật chất lẫn tinh thần để đổi sự 

thành công mới trọn nghĩa trung. 

2- Đạo cha con: Làm cha mẹ rất là khổ sở với con 

cái, từ sự nuôi nấng và dạy dỗ cho nên ngƣ i, gặp phải gia 
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đình nghèo khó cha mẹ phải làm sao cho ra tiền đặng lo sắm 

y thực cho con, đƣa con đến trƣ ng để học tập, đƣợc trở nên 

ngƣ i hữu dụng. 

Nếu kẻ làm con biết xét đến điều đó, thì phải hết lòng 

hiếu thảo cha mẹ, cung phụng cha mẹ từ miếng ăn, thức mặc 

hoặc thuốc thang khi đau ốm, để đáp trọng ân và biểu dƣơng 

một tinh thần hiếu hạnh cao cả trong xã hội. 

Ông Mạnh tử nói: “Nội tắc phụ tử, ngoại tắc quân 

thần, nhân chi đại  uân dã”, nghĩa  à  ên trong thì đạo cha 

con,  ên ngoài thì đạo vua tôi, đó  à cái giềng mối lớn của 

đạo ngƣ i vậy. Nhƣ thế chữ hiếu đâu phải là việc phụ thuộc 

mà kẻ làm con chẳng hết lòng báo bổ đƣợc ƣ ? 

 3- Đạo chồng vợ: Đã vui vẻ kết cấu với nhau lập 

thành một gia đình, thì kẻ làm chồng vợ phải cần tiêu biểu 

cách đối xử tốt đẹp cho gia đình ngƣ i khác bắt chƣớc, 

không nên vì  ý do không chánh đáng mà sanh ra tình phai ý 

lợt. Nhiều khi vợ chồng bỏ nhau quá dễ dàng chỉ vì thú dục 

mạnh hơn tình nghĩa. Nếu  oài ngƣ i, sống không biết tình 

nghĩa thì cái sống ấy không khác loài vật, chẳng chút nề nếp 

gia phong, tôn ti trật tự. Nhƣ thế có thú vị gì đâu ? 

NGŨ THƯỜNG: Nói đến ngũ thƣ ng không một 

đồng đạo nào lạ tai cả vì điều này hẳn mỗi ngƣ i đã đƣợc 

cha mẹ hoặc ông già bà cả thƣ ng hay nói đến và dạy cho 

con cháu trong nhà học theo. Nhƣng cách chỉ bảo ấy chỉ lấy 

đại khái, nên  lắm ngƣ i hiểu còn m  mịt. Hôm nay cần hiểu 

rành hơn để cƣ xử đúng đạo  àm ngƣ i.  
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Ngũ thƣ ng gồm có: Nhân, nghĩa,  ễ, trí, tín. 

NHÂN – Nhân là keo là hồ để hàn gắn lại bao vết 

thƣơng  òng của nhơn  oại. Ngƣ i có lòng nhân hay tha thứ 

kẻ lầm lỗi, giúp đỡ ngƣ i khác từ miếng vải,  át cơm và 

không chủ trƣơng sát sanh hại mạng. Hơn nữa, đối với cha 

mẹ họ còn đầy lòng hiếu hạnh. 

Sách có câu: “Trắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan giả”, 

nghĩa  à  òng thƣơng yêu mọi ngƣ i là mối đầu của lòng 

nhân. Thế nên, lòng nhân là nguồn sống của mọi loài, và 

ngƣ i có đƣợc lòng nhân tức là ân nhân của tất cả nhân loại:  

Lẽ thứ nhất của  òng nhân  à thƣ ng ra tay giúp đỡ kẻ 

thiếu hụt và thƣơng yêu ngƣ i nguy nàn mà tế trợ mọi công 

ăn việc làm có lợi ích. 

Lẽ thứ hai của lòng nhân là họ đối với ngƣ i lỡ phạm 

tội lỗi đến họ, thì họ luôn luôn tha thứ, nếu ngƣ i biết ăn 

năn. Lại họ còn dạy dỗ những điều chơn chánh và đạo lý 

khiến ngƣ i ấy trở nên ngƣ i nhân từ nhƣ họ. 

Lẽ thứ ba của lòng nhân là họ không khi nào vì sự lợi 

riêng cho mình mà làm cho kẻ khác bị đau khổ, hay vì món 

lợi chung mà giết hại ngƣ i khác một cách vô cớ. 

Lẽ thứ tƣ của lòng nhân là lúc nào họ cũng giữ sự ăn 

uống có chừng mực, không hề đụng đâu ăn đó, hay ăn quá 

độ, để vô tình tự sát đ i họ quá vô nghĩa và họ không khi 

nào vì cuộc vui thích không có ý nhị mà sát hại sanh vật cho 

đƣợc thỏa mãn khẩu dục. 
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Lẽ thứ năm của lòng nhân là họ rất hiếu hạnh với cha 

mẹ, nuôi dƣỡng cha mẹ từ miếng ăn, thức uống, chỗ ở, cho 

đến l i nói hoặc việc  àm gì cũng đều làm vui lòng cha mẹ 

và giữ danh giá của cha mẹ không để ngƣ i khác rẻ khinh 

hay để cha mẹ có một điều gì khổ sở. 

NGHĨA – Mỗi ngƣ i đều hiểu việc nghĩa  à điều tốt 

đẹp nhứt, dù ai cũng phải có nó trong lòng mỗi ngày và cần 

thực hành đúng cách. 

a) – Đối với trong nhà từ trên ông bà cha mẹ anh em 

 úc nào cũng phải đầy  òng thƣơng mến và giúp đỡ. Có thể 

chia sớt cho nhau điều vui, gánh đỡ cho nhau việc khổ, 

nghĩa  à  ất tất việc gì  uôn  uôn nghĩ đến lẽ phải đối với 

thân quyến. Có đƣợc thế mới làm cho thân quyến bền chặt.  

b) – Ngoài việc đối xử gia đình, chúng ta còn đem 

việc nghĩa đối với xã hội, từ vua quan đến dân dã, bạn bè, 

 úc nào cũng phải đem hết tâm tƣ trí  ực của mình và làm 

việc lợi ích cho nhau, nghĩa  à phải biết cùng sống còn, cùng 

vinh hạnh trên lẽ phải và phải biết cứu nhau trong chỗ nguy 

biến. Nói tóm lại là từ trên đến dƣới có thể giúp nhau nhiều 

việc công nghĩa. 

c) – Là trong khoản sống, chúng ta không tránh khỏi 

gặp phải lúc bất trắc của mình hay kẻ khác, nếu gặp việc bất 

trắc của kẻ khác mình hãy tận tâm ứng phó để cứu giúp họ 

không hề sụt sè lánh hé. 

d) – Đến nhƣ gặp phải trƣ ng hợp nghèo khó cho 

đến cơm không đủ no, áo không đủ mặc nhƣng với lòng của 
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kẻ biết việc nghĩa không hề chủ trƣơng những việc bất 

 ƣơng và  uôn  uôn giữ tiết tháo trong việc chơn chánh dầu 

cạp đất ăn rau, không hề thâu đoạt của ngƣ i vô cớ. Còn 

đƣợc giàu sang dƣ giả thì đem giúp đỡ kẻ thiếu hụt, không 

có tƣ  ợi ích kỷ hay vị danh. 

LỄ – Mỗi ngƣ i đều phải biết lễ, vì nó tiêu biểu lòng 

kính mến. Nếu hiểu đƣợc ý nghĩa việc lễ thì:  

a) – Đối với gia đình từ ông bà cha mẹ anh chị trong 

nhà luôn luôn giữ sự chào hỏi lễ phép và nói năng  ặt thiệp. 

Sự chào hỏi ấy với lòng thành thật cung kính chớ không có 

hoa dạng bề ngoài, khi nghe tiếng gọi của cha mẹ, anh chị 

hoặc ngƣ i lớn tuổi thì liền dạ, gặp ngƣ i quen lớn hay xa lạ 

cũng vậy, phải hai tay nắm lại để ngay  ngực cúi đầu chào 

hỏi một cách nghiêm cẩn. Và có điều cần nhớ là dù gặp 

khách quen hay lạ mình cũng vẫn đối đãi tử tế nhƣ nhau, nếu 

vì ngƣ i quen mà ta chỉ chào hỏi qua loa khiến ngƣ i ấy 

chẳng vui lòng, chẳng thế còn làm cho kẻ trong nhà bắt 

chƣớc cử chỉ ấy không tốt. 

(Cách lễ Phật chấp tay xá gọi là hiệp chƣởng. Đối với 

ngƣ i thủ lễ nắm tay lại gọi là cung thủ). 

b) – Ngoài việc chào hỏi trong gia đình, chúng ta còn 

đối với  ên ngoài nhƣ hàng vua quan, các  ậc tôn trƣởng 

luôn luôn giữ lấy l i lễ độ chào hỏi. Chẳng những đƣợc 

nhân cách lịch sự mà còn gây đƣợc cảm tình với ngƣ i nữa.  
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c) –  hi đến các ngôi chùa, miếu,  ăng, tẩm luôn 

luôn giữ vẻ cung kính, trƣớc khi vào  ái đƣ ng phải lột giày, 

guốc, khăn, nón để ngoài rồi sẽ từ từ tiến vào một cách 

nghiêm chỉnh, không đƣợc chắp tay sau  ƣng.  hi  ễ bái, 

ngoài dung nghi chỉnh tề, còn giữ trọn lòng cung kính và tin 

tƣởng Đức Phật. 

d) – Nam cũng nhƣ nữ mỗi khi hầu chuyện với nhau 

đều phải giữ l i lẽ lễ độ, cử chỉ đoan trang không nên nói 

giễu cợt tục tằn và không để cho  òng nghĩ quấy. 

e) – Việc chồng vợ mặc dầu đã ăn ở lâu ngày, chẳng 

vì thế mà nói l n lã, trái lại phải đem  òng cung kính nhau 

 uôn; khi nói năng phải thƣa dạ,  úc đi, đứng, nằm ngồi phải 

biết nhƣ ng nhịn cho lễ phép không đƣợc xem thƣ ng nhau 

mà sanh lòng l n lã.  

TRÍ – Con ngƣ i hơn  oài vật nh  có cái trí, nhƣ:  

a) – Lấy trí xét nghĩ chất rƣợu thƣ ng làm cho con 

ngƣ i tâm trí cuồng táo không còn phong độ tốt lành, không 

còn biết suy xét việc phải trái, làm nhiều tội lỗi: chửi vợ 

mắng con, gây ó xóm diềng tựu tập bạn bè bày tiệc độ, sanh 

việc cƣớp bóc, gây lắm sầu khổ, nên không hề uống. 

Đức Phật cho rƣợu là thứ thuốc độc. Ngài thƣ ng răn các 

môn nhơn của Ngài phải cử rƣợu. Song muốn cử rƣợu thì 

 úc nào cũng nhận nó là tai hại, không nên nếm thử. Chỉ trừ 

khi nào có bịnh mà  ƣơng y  ảo phải dùng với thuốc mới 

đƣợc uống, song mạnh rồi thôi. 
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Xƣa có một ngƣ i qui y Tam bảo, một hôm khát 

nƣớc y gặp  ình rƣợu liền uống cho đỡ khát, bỗng con gà 

chạy đến y bắt làm thịt uống với rƣợu, ngƣ i con gái mất gà 

đến kiếm, y lại bắt hảm hiếp, bà già cô gái ấy kiện y ra tòa 

thì y chối rằng không có bắt gà và hiếp dâm. Thế thì từ cái 

tội rƣợu dẫn đến tội ăn trộm, tà dâm vọng ngữ một cách dễ 

dàng chẳng  à đáng sợ lắm sao ? 

b) – Lúc nào cũng  ấy trí xét thấy việc c  bạc là thứ 

phá hoại tài sản, nó thƣ ng  àm cho ngƣ i tiêu tan sự 

nghiệp, hết bạc tiền; nhƣ thua thì  án vòng vàng, quần áo, 

đất cát, cửa nhà; đến khi không còn món gì  án đƣợc nữa thì 

sanh ra trộm cƣớp. Trai sa vào c  bạc thì sanh ra đàng điếm; 

gái sa vào c  bạc thì sanh ra đĩ thõa, họ không còn nghĩ đến 

danh giá của họ hay phong hóa nƣớc nhà là gì. Xét c  bạc, 

có tai hại nhƣ thế; ngƣ i có trí luôn luôn xa lánh không nên 

mó vào. 

c) – Lấy trí xét nghĩ sắc đẹp là món hại nhƣ nọc ong, 

nọc rắn, nếu ngƣ i chạm đến là nguy hại nên ngăn ngừa 

không hề say đắm: 

- Vua lụy vì sắc thành  ũy tan hoang; 

- Quan lụy vì sắc bại trận mất chức; 

- Dân lụy vì sắc bị tù đày khổ sở. Ngoài ra sắc đẹp 

còn  àm cho ngƣ i phải m  ám trí huệ, vì nhốt tƣ  ự trong 

chẳng r i và cũng xô ngƣ i vào cảnh nghèo nàn tù tội không 

kể xiết. 
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Đã thấy nạn đắm mê sắc lịch tai hại to lớn, ngƣ i có 

trí chẳng  úc nào mà không tìm cách ngăn ngừa nó.  

d) – Việc hút xách thƣ ng làm mòn mỏi xác thân, 

tiêu hao tiền của quá vô ích, còn  àm cho ngƣ i coi rẻ tuổi 

tên, lấy trí xét rõ chỗ hại của nó tự gắng gổ giữ và chừa bỏ 

nó, nếu mình lỡ ghiền. 

e) – Mỗi khi thấy những việc phi nghĩa  ất  ƣơng, 

chẳng luận có tai hại cho mình hay kẻ khác, dầu có đem  ại 

món lợi to bao lớn ta vẫn cự tuyệt cho đến hủy kiếp; và luôn 

luôn tìm cách tránh cho kẻ khác không để lâm vào. Tại sao? 

Vì việc làm ấy chỉ có lợi vật chất ngắn ngủi mà gây khổ báo 

 âu dài cho đ i mình vậy. 

TÍN – “Nhơn vô tín  ất lập” nào ai chẳng biết? Chữ 

tín giúp cho ngƣ i quên mỏi mệt để theo sát nguyện vọng. 

Để hiểu nó nhƣ thế nào, chúng ta:  

a) – Lúc nào cũng tự tin nơi  òng dè dặt và cố gắng 

của mình thì sớm muộn gì cũng đạt đƣợc mục đích, nghĩa  à 

đến chỗ mình muốn, nên gặp những khó khăn không hề nản 

lòng bỏ dở. 

b) – Tự tin rằng: nếu chúng ta không đem   i dối gạt 

ngƣ i, cố nhiên ngƣ i không dối gạt lại và chúng ta đối với 

ai cũng  ựa câu ứng đáp chắc thật, việc  àm chơn chánh thì 

họ sẽ tin vào việc làm và l i nói của ta, khiến cho việc làm 

ấy mau đƣợc thành công viên mãn. 



Trang                                                                              Chuù Nghóa   

 
14 

c) – Chúng ta tự tin rằng: việc nào của mình làm thì 

sớm muộn gì nó cũng trả lại cho mình không sai một mảy, 

nhƣ câu: “Tự tác hƣ n tự thọ”. Nói theo  uật nhân quả: hễ 

gieo thứ giống nào thì lên trái nấy, và mình càng gieo thì nó 

càng  ên, do đó chúng ta  uôn  uôn ngăn ngừa chừa bỏ 

những điều mà chúng ta đoán  iết rằng ngày kia nó sẽ đem 

lại một kết quả không hay cho chúng ta. 

d) – Khi thấy ngƣ i khác có những việc  àm chơn 

chánh, đối xử thành thật, nhứt  à có đức hạnh nghiêm cẩn, 

thì chúng ta nên giao phó cho họ việc làm hệ trọng. Vì con 

ngƣ i ấy, sẽ gây sự kính mến và đƣợc tin cậy của nhiều 

ngƣ i. Trái lại, khi thấy rõ ngƣ i có tâm đức tốt lành ngay 

thật mà mình không mạnh dạn trao cho họ những công việc 

xứng đáng, thì không thế nào mình làm việc lớn trong xã hội 

đƣợc. 

e) – Khi thấy ngƣ i khác có lòng tin cậy chúng ta, 

thì chúng ta chỉ nên làm cho họ tin cậy thêm, bằng cách nêu 

rõ việc  àm chơn chánh,   i lẽ thành thật. Ngƣợc lại chúng ta 

không nên vô tình hay cố ý để lòng tin cậy ấy bị mất.  

g) – Mỗi khi lòng còn nghi ng  điều chi, chúng ta 

nên đến hỏi ngƣ i của ta nghi hay ngƣ i hiểu biết hơn để 

nh  họ giải bày rõ rệt việc ấy, nếu là việc hợp lý thì mình cứ 

tin ngay, không còn nghi nữa. Đƣợc thế thì bắt đầu từ đó 

việc làm của chúng ta đƣợc tiến xa hơn. Nhƣợc bằng nghe 

ngƣ i giải bày tƣ ng tận mà lòng mình còn nghi thì sự hiểu 

biết cũng nhƣ việc làm phải ngƣng trệ và thất bại. 
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TAM TÙNG và TỨ  ỨC 

Đặc tánh của đạo tam tùng tứ đức dành cho hàng phụ 

nữ. Thánh hiền dạy phụ nữ phải biết tam tùng tứ đức, nó là 

căn  ản của khách thuyền quyên thục nữ; thiếu nó thì giá 

danh phải hƣ hỏng. Chính nó  à phƣơng thuốc chữa bịnh hƣ 

hèn của đám phụ nữ th i nầy để trở nên con ngƣ i có hạnh 

đức thuần mỹ. 

TAM TÙNG: Đạo tam tùng gồm có: tùng phụ, tùng 

phu, tùng tử. 

a) – Tùng phụ: Phận gái trong  úc chƣa xuất giá, là 

lúc có thể làm thay cha mẹ mọi việc trong nhà, nào  o chăm 

nom cơm nƣớc cho cha mẹ và  úc nào cũng siêng năng trong 

công việc làm. Nếu cơ hội ấy (tức  úc chƣa chồng) mà 

không để ý đến ơn cha mẹ, bằng những việc làm lợi ích cho 

cha mẹ, để qua rồi khó kiếm lại đƣợc. 

Bất  tất việc chi cũng cần đãi  ịnh cha mẹ, chỉ trừ việc 

thƣ ng thức của phận gái thì khỏi hỏi. Ngoài ra những việc 

bất thƣ ng, nhứt là việc có quan hệ đến gia tộc thì luôn luôn 

thƣa  ại cha mẹ. Khi cha mẹ cho phép rồi sẽ thi hành, cũng 

không quyền quyết định lấy. Lại nữa ngƣ i con  úc nào cũng 

phải biết bảo trọng thân danh của cha mẹ và phẩm hạnh của 

mình, cần tập sửa nết na đầm thấm, không học theo phƣ ng 

ong  ƣớm làm những việc tủi nhục tông môn. 

Kỳ dƣ đối với các việc làm, dù việc nhỏ cũng phải 

khéo léo, gọn gàng nhƣng không hấp tấp; và phải nhớ ăn ở 
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cần mẫn tiết kiệm. Lúc nào cũng  ấy lòng trinh bạch làm quí, 

nếu vì sự vui thú nhứt th i để thất thân thì dễ bị thói quen 

tánh liều, hèn hạ suốt đ i lại còn gieo sự tủi nhục Tổ tiên 

cha mẹ. Cần nhứt bỏ tánh tham ăn, mê ngủ, nên thức khuya 

dậy sớm  lo làm phận sự đƣợc chu đáo. Đó  à tùng phụ.  

b) – Tùng phu: Sau khi có chồng mọi việc chi đều do 

chồng dạy bảo. Điều khéo léo của ngƣ i phụ nữ biết th  

chồng là xem cái nào chồng ƣa để tuân theo cái nào chồng 

không ƣa để chừa lánh, chồng ƣa  ẽ chánh nên nung đúc, 

còn ƣa việc tà thì tìm cách khuyên  ơn ngăn cản cho chồng 

hối cải. Ngƣ i vợ biết khuyên chồng chừa việc sái quấy, 

nung đúc chồng  àm điều chánh chơn cũng có thể đem  ại 

nhiều vinh diệu. 

(Thuở xƣa có ngƣ i đánh xe cho Án Tử nƣớc Tề, anh 

tỏ vẻ mặt vênh váo hách dịch, vợ của anh thấy vậy mới 

khuyên rằng: Án Tử vóc giạc bé nhỏ còn  àm quan Đại phu 

và ông không có vẻ gì tự đắc, còn chàng có hình tƣớng vạm 

vỡ chỉ đi đánh xe cho ngƣ i mà không biết thẹn lại còn ra vẻ 

dƣơng dƣơng đắc ý đƣợc ƣ ?) 

Nghe vợ chỉ trích thế, bữa sau anh không còn tánh ấy 

nữa, ông Án Tử thấy lạ liền hỏi tại sao hôm nay anh không 

có cử chỉ nhƣ  ữa trƣớc? Anh liền kể chuyện của vợ anh nói 

cho Án Tử nghe, ông liền cất nhắc anh làm quan, từ đó rất 

vinh hiển. Đó  à một trong số ngƣ i vợ khéo khuyên chồng 

lập nên địa vị. 
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Mỗi việc chi nếu có tánh cách hệ trọng cần cho chồng 

biết không nên giấu giếm, giấu giếm chồng là còn ý riêng 

không tốt. 

Cả mọi việc trong nhà thuộc phần ngƣ i vợ đảm 

nhiệm, việc ở ngoài do ngƣ i chồng cáng đáng, những việc 

thƣ ng thức nhƣ đƣ ng kim mối chỉ, nồi cơm trách mắm 

nhứt nhứt phải chu đáo không  àm phiền đến chồng những 

việc nhỏ mọn, trong nhà luôn luôn xếp đặt có ngăn nắp, vén 

khéo và sạch sẽ. Cũng đừng vì chồng quá yêu mà ra tuồng 

ỏng ảnh khinh l n. 

Lúc chồng đi vắng gặp bạn của chồng đến thăm phải 

giữ lễ độ nghiêm chỉnh chào hỏi tử tế, nhƣng cẩn thận từ cử 

chỉ nói năng, nằm ngồi đều phân biệt ngôi chủ khách rõ rệt, 

không đƣợc nói cƣ i lả  ơi khiến ngƣ i khác trông vào sanh 

nghi mà mang tiếng thất tiết. Đó  à tùng phu.  

c) – Tùng tử: Sau khi chồng qua đ i, muốn trọn tiết 

với chồng thì nên ở vậy nuôi dƣỡng con cái lớn khôn, nếu 

không đƣợc cũng phải đợi mãn kỳ tang khó rồi sẽ tái giá.  

Trong th i gian góa bụa thƣ ng gặp sự thử thách trêu 

bẹo ở xung quanh, ngƣ i quả phụ phải đủ  òng can đảm  ƣớt 

qua. Khi con lớn lên cho nó học tập. Không nên ấp ủ để nó 

dốt nát. Tạo cho con nghề nghiệp chánh đáng để bảo thân. 

Khi muốn cƣới vợ gả chồng cho con chẳng nên cò kè kén 

chọn chỗ giàu có, hãy lựa nơi cha  ành con thảo có đạo lý 

đức hạnh để gây lấy sự tốt đẹp về sau cho chúng nó. 
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Bổn phận làm mẹ  úc nào cũng treo gƣơng tốt lành 

cho con học theo, nghĩa  à việc làm phải chánh đáng   i nói 

cho chơn thật, để con bắt chƣớc lối ấy mà làm theo. Cứ thế 

cho đến ngày mình nhắm mắt theo chồng thì không có cái 

đẹp nào bằng. 

Trái lại ngƣ i chồng thác chƣa  ạnh mồ vì lòng dục 

vọng vội vã cải tiết thì: 

- Lẽ thứ nhứt lỗi việc hƣơng khói Tổ Tiên 

- Lẽ thứ hai lỗi tiết với chồng. 

- Lẽ thứ ba làm cho con bắt chƣớc thói hƣ hèn sẽ 

làm khổ cho chúng nó sau nầy. Nhƣ thế chẳng đáng ngƣ i 

làm vợ và làm mẹ có gƣơng mẫu trong giới nữ  ƣu. 

TỨ ĐỨC – Gồm có công, dung, ngôn, hạnh là việc 

làm hằng ngày của giới phụ nữ. 

Công: Tức là công việc  àm thƣ ng ngày của phụ nữ 

không ngoài việc nấu nƣớng vá may. Tuy các việc ấy không 

lớn lao, song phải khéo léo lẹ  àng. Đến việc làm lụng khác 

cũng vậy, không đƣợc làm dối mị thùa tháo.  

Dung: tức là dung mạo. Dung mạo phải đoan nghiêm, 

mỗi  ƣớc đi, đứng khoan thai chẫm rãi; không đƣợc chƣa đi 

mà chạy; ngồi đứng phải chỗ, nằm phải nơi, nghĩa  à dòm 

ngó trƣớc sau  cẩn thận rồi sẽ ngồi hay nằm cho lễ phép và 

kín đáo; không nên nằm chỗ trống trải quá hay nằm trƣớc 

ngƣ i tuổi tác. Lúc ngồi đứng cũng vậy tránh đừng ẹo  ƣng, 

dựa ngửa. 
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Ngôn: tức là ngôn ngữ. L i nói phải đƣợc dịu dàng 

êm ái, muốn trình bày với ai nhứt  à ngƣ i lớn hơn mình thì 

phải thƣa, khi ngƣ i gọi đến phải dạ, trong câu chuyện của 

mình muốn nói phải nói cho rõ ràng. Ngƣ i đ i thƣ ng cho 

phụ nữ hay nói thêm bớt, nên cần nói l i chín chắn, không 

đƣợc chửi rủa tục tằn, bày l i điêu xảo. 

Hạnh: tức là hạnh nết. Về hạnh nết cần phải hiền hậu 

chơn chất, hay giúp đỡ kẻ hoạn nạn, cung cấp ngƣ i thiếu 

hụt, chốn khuê phòng thƣ ng treo cao tấm gƣơng trinh  ạch, 

không nên học thói ong  ƣớm lả  ơi, nhứt là không xem sách 

tiểu thuyết hoa nguyệt để tránh sự mơ mộng xấu xa có hại trí 

não. Còn việc giao thiệp với chị em bạn gái cần phải lựa 

ngƣ i tốt lành trinh chánh, có thể học hỏi thêm những cái 

hay tránh những cái dở. Nếu gần gũi kẻ lả  ơi trây trúa khiến 

cho ngƣ i khác cho mình cũng  à một phồn với kẻ xấu xa ấy 

mà chịu sự chê bai khinh miệt. 

Cƣ xử với ông bà, cha mẹ, anh em, xóm diềng phải 

luôn luôn giữ lễ độ khiêm cung không nên ỷ mình lanh lợi 

khéo léo mà hống hách điêu ngoa. Nếu ngƣ i phụ nữ giữ 

đƣợc bốn đức nầy, thì không thẹn với ngƣ i thƣợng cổ, lại 

còn xứng đáng ngƣ i tín đồ Phật giáo. 
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TỰ TRỊ 

Về đức tánh việc tự trị  à đứng đầu. Nó có mãnh lực 

 àm cho con ngƣ i tránh đƣợc lỗi lầm.  

Vả  lại ngƣ i biết tự trị lấy mình hẳn không bị ngƣ i 

khác trị. Con ngƣ i sống để ngƣ i khác trị là kẻ bạc nhƣợc 

quá đê tiện, thiếu giác ngộ dễ bị đàn áp. 

      “Coi rồi phải thân mình tự trị. 

       Chẳng độ xong Phật khó dắt dìu”. 

Câu ấy Đức Thầy bảo chúng ta sau khi nghe một l i, 

một tiếng kệ phải hiểu ý nghĩa mà tự trị lấy mình, nhƣợc 

bằng không trị lấy mình tức mình không độ đƣợc mình thì 

Đức Phật cũng khó mà tiếp dẫn cho. 

Khi xét mình còn vạy tà ô trƣợc, cần gấp rút ngăn 

ngừa chừa bỏ không tái phạm để đúng ngƣ i  ƣơng thiện 

chơn chánh tức là kẻ biết tự trị. 

Và mỗi khi thấy mình có những xấu xa vạy vò mà 

biết trừ bỏ không để nó sanh nở ra nhiều thì ngƣ i ấy mới 

đeo đuổi theo đƣợc ý nguyện cao cả và sẽ trở nên ngƣ i có 

đủ nhân cách của bực trƣợng phu quân tử. 

Còn những hạng ngƣ i trí thức, đƣợc nghe nhiều học 

rộng nhƣng họ không để ý trừ bỏ cái quấy nơi họ, thì cái trí 

thức ấy không có giá trị và họ sẽ đƣa thân đến chỗ chán chê 

của thiên hạ. Đến những ngƣ i có địa vị cao sang trong xã 
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hội hay đang kiêm chức vụ quan trọng trong xứ sở mà 

không biết ngăn ngừa chừa bỏ những điều phi nghĩa vô  iêm, 

nghĩa  à họ không tự trị lấy thân thì địa vị hay chức vụ ấy có 

ngày bị đánh rơi,đổi lại ngƣ i (bạch đinh)  ần quẫn trong 

thôn dã. Trái lại kẻ nghèo mà biết tự trị không phạm đến tội 

lỗi lại đƣợc nhiều ngƣ i kính trọng và tin dùng ở nhiều 

trƣ ng hợp. Do đó mà họ từ chỗ thân cô bạch thủ sẽ dần dần 

 ƣớc lên chỗ cao quí trong xã hội. 

Các trƣ ng hợp kể trên ai có xem kinh sử đều thấy 

vua Trụ vua Kiệt, vua Lệ các ông là hàng thiên tử đƣơng 

quyền chƣởng quản bốn cõi, vì các ông để tâm hồn phóng 

túng theo cảnh dục lạc, địa vị của các ông mới bị sụp đổ, 

thành  ũy tan nát,  ƣu  ại tiếng nhơ đến đ i hậu tấn. Đối lại 

ông Nhan Tử  à ngƣ i nghèo nàn ăn mặc rách rƣới, nơi thân 

vỏn vẹn một bầu nƣớc, đai cơm mà giữ đƣợc đức hạnh thanh 

cao, tinh thần sáng suốt, đƣơng tiền ai cũng kính phục, sau 

khi thác ngƣ i đ i còn nhắc nhở và noi gƣơng theo. Nhƣ thế 

bực giàu sang của các bạo chúa đâu sánh  ằng cái nghèo của 

ông Nhan Tử. 

Đƣợc đọc thấy và nghe hiểu con ngƣ i thiếu tự trị 

thƣ ng đƣa thân đến chỗ nhuốc nhơ, chúng ta  à kẻ học đạo, 

hiểu đạo cần phải biết cách tự trị lấy thân để tránh mọi tai 

hại ấy. Tự trị có ba cách: 

TỰ TRỊ THÂN THỂ. –Cách trị thân thể là chúng ta 

 uôn  uôn ngăn ngừa mọi việc làm tội lỗi; không ngay thẳng, 

không hợp  ý, trái ngƣợc đạo lý, chạm đến luật pháp hay 

quyền lợi của ngƣ i khác phải bị ngƣ i sỉ nhục, công lý 
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trừng trị quá cay khổ, nên bảo trọng thân danh của mình 

đừng để cho kẻ khác vày vò hành phạt  àm đau  òng cha mẹ. 

Thánh nhơn có nói: “Thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu, bất 

cảm hủy thƣơng hiếu chi thỉ giã”. Nghĩa  à: hình vóc của ta 

bởi cha mẹ sanh ra, ta chẳng để ngƣ i khác giày đạp nó vô 

cớ đó  à kẻ hiếu. Vì xác thịt của chúng ta đang mang đó  à 

cha mẹ sanh sản nuôi nấng, thân chúng ta có chút thƣơng 

tích gì thì cha mẹ luôn luôn ràng rịt chăm nom, sợ sệt từ hồi 

e có việc không may đến tánh mạng của đứa con. Nhƣ thế há 

để thân thể mình bị ngƣ i chà đạp đƣợc ƣ ? 

Vả ngƣ i có tự trị thì  úc nào cũng cần giữ việc làm 

chánh đáng, tránh việc đụng chạm mọi ngƣ i và không 

phạm pháp luật đó  à phƣơng pháp  ảo thân tối diệu. 

Tự trị thân thể còn giữ cho thân mình đƣợc đoan 

trang, dung nghi ngay ngắn vẻ ngƣ i đằm thắm, từ tiếng nói, 

giọng cƣ i đƣợc hòa nhã êm đềm và biểu lộ nét vui tƣơi, đó 

là điều tốt nhứt của đạo  àm ngƣ i mà dù ai cũng phải kính 

yêu học hỏi. 

TỰ TRỊ TÂM TÁNH. – Cách trị tâm tánh của ai nấy 

biết. Bởi tâm tánh vốn không hình tƣợng, không thấy đƣợc, 

không r  đụng, nó là ông chủ của con ngƣ i. Tâm tánh phát 

ra l i nói, việc làm, nói tóm lại mọi điều gì cũng do tánh xúi 

giục. Và nó  àm cho con ngƣ i biết phân biệt điều vinh nhục 

hơn kém vui mừng phải quấy, nhƣng phân  iệt để làm phải 

thì ít, còn làm quấy thì nhiều, thế nên kẻ đƣợc giác ngộ việc 

 àm đầu tiên là tự trị tâm tánh. Nhƣng sự tự trị tâm tánh là 
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một điều không phải dễ,  úc nó ra cũng không thấy, khi nó 

vào cũng không hay vì nó không phải hình ảnh. 

(Sách có câu: Tọa mật nhất nhƣ thông cù, ngự thốn 

tâm nhƣ  ục mã.) Nghĩa  à: Tuy ngồi trong nhà kín, có vách 

ngăn che, nhƣng nhìn kỹ lại nhƣ ngồi ngoài ngả  a đƣ ng 

cái, chỗ nào nó cũng đến đƣợc cả. Còn muốn ngăn che cái 

tâm, không khác ngăn giữ sáu con ngựa, hễ bắt con nầy con 

kia chạy, bắt con kia con nọ chạy. Thế nên ta phải kềm giữ 

cái tâm, nhƣợc bằng ta không kềm giữ nó đƣợc để nó mơ 

mộng trụy lạc vào đƣ ng tội lỗi; nhơ nhớp, gian xảo thì 

không tránh khỏi tai hại. Lại nữa, nếu không tự trị đƣợc tâm 

tánh dầu bực vua quan cũng sụp đổ dễ dàng và bị đánh rơi 

ngày nào cũng đƣợc. 

Vả lại tâm tánh của ngƣ i thanh tịnh mới có trí huệ, 

có trí huệ mới chứng đắc đạo quả. Sở dĩ đạo chƣa phát vì 

tâm tánh còn xao động,  ƣợn sóng vô minh cứ tràn ngập mãi 

mà thành tối tăm.( Mỗi ngày phải xét mình nhƣ thế dầu hạng 

bạch đinh cũng có ngày xứng đáng, tài đức chẳng kém bậc 

vua quan.) 

TỰ TRỊ LỜI HỨA: Ngoài việc tự trị thân thể, tâm 

tánh còn phải biết tự trị l i hứa. L i mình hứa với ai đều 

phải giữ đúng, trƣớc khi muốn nói cần phải chọn lọc thật kỹ 

không cƣ i đùa, nói  ỡn vô ích. Vì l i nói đánh giá con 

ngƣ i. Nó biểu lộ ít nhiều sự thật của tâm tánh, nếu trong sự 

giao tiếp với ngƣ i khác, mình dùng l i khiêm từ, tao nhã sẽ 

khiến cho họ cảm tình và trọn  òng tin tƣởng ở mỗi câu 
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chuyện của mình. Thế nên l i hứa hẹn dù khó khăn gì cũng 

phải giữ đúng, chớ để sai thất.  

Hơn nữa, chẳng những l i nói quan hệ đến đ i sống 

của ngƣ i mà nó cũng ảnh hƣởng tinh thần của ngƣ i rất to 

tác nhƣ tiếng của Đức Phật Thích Ca thuyết ra cả 49 năm từ 

trƣớc tới gi  l i ấy vẫn còn hiệu lực dắt chúng sanh đến con 

đƣ ng giải thoát và vãng sanh Cực lạc vô số kể. (Trái lại l i 

nói trong những loại sách đầu độc dân chúng chỉ làm cho 

con ngƣ i sa vào chỗ tối tăm vô ích cũng chẳng xiết  ƣ ng.) 

Chúng ta là kẻ học đạo chỉ yếu con đƣ ng cao siêu chơn 

chánh lẽ cố nhiên phải học theo câu nói của Đức Phật. Nghĩa 

là chúng ta chỉ nên nói những l i ích lợi cho mọi ngƣ i mà 

dù trải qua bao nhiêu th i gian nó cũng còn giá trị và thích 

ứng với tâm trạng và phong hóa của ngƣ i mãi. 

“Kết luận: Về mặt tự trị gồm có tự trị thân thể, tâm 

tánh và l i hứa. Tự trị tâm tánh cốt làm cho sạch hết những 

điều vọng tƣởng sái quấy chỉ thuần ý nghĩ tốt lành: tự trị 

thân thể khéo  àm cho thân xác đoan nghiêm việc  àm chơn 

chánh; tự trị l i hứa  à đem câu chuyện gì nói ra với ngƣ i 

đều giữ chắc không để sai thất. Đƣợc vậy khiến kẻ khác đầy 

 òng tin tƣởng vào việc làm và l i nói của ta, thì việc lớn 

đến đâu cũng có thể thực hiện đƣợc.” 
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 ỨC H NH 

Đã  iết tự trị lấy thân dĩ nhiên không quên việc gìn 

giữ đức hạnh. Cái đức hạnh là việc trọng yếu nhứt của con 

ngƣ i. Đức hạnh là mối đầu của các tánh nết khác; đức hạnh 

là một việc khó kiếm nhứt, già trẻ lớn nhỏ ai cũng phải rèn 

đức hạnh và nó là trụ cốt của đạo  àm ngƣ i. Có đƣợc đức 

hạnh mới có đƣợc hành động lợi ích cho mọi ngƣ i và hợp 

với giáo lý của Thánh nhơn. 

“Rán giữ gìn luân lý tam cang,  

Tròn đức hạnh mới là báu quí” 

Câu ấy Đức Thầy bảo chúng ta hãy rán gìn giữ về 

mặt luân lý tam cang: Quân thần cang, phụ tử cang, phu thê 

cang. Song muốn tròn đƣợc luân lý tam cang thì mỗi ngƣ i 

của chúng ta cần giữ gìn đức hạnh mới hợp  ý và cũng  à  áu 

quí. 

Lòng lành của mỗi ngƣ i ấy  à đức; nết tốt của mỗi 

ngƣ i ấy là hạnh. Lòng lành ấy đƣợc ban rải khắp mọi nơi, 

nết tốt ấy  àm gƣơng mẫu cho xã hội. Tuy nhiên có đƣợc nết 

tốt mới  àm đƣợc việc lành. Thế nên cả đức lẫn hạnh phải 

khắng khít không để r i bỏ nhau. Kẻ có đƣợc đức hạnh 

giống nhƣ ngƣ i dựng ngôi nhà có đƣợc cái nền dẽ dặt, chắc 

chắn sẽ đƣợc ở lâu và vững vàng. Đã cho đức hạnh là nền 

móng thì  úc nào chúng ta cũng cần có nó và trau luyện 

thƣ ng ngày, đến khi nào chúng ta thấy đức hạnh nơi mình 

đƣợc đầy đủ nghĩa là không còn chỗ thiếu sót lỗi lầm. 
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(Những ngƣ i có tài giỏi, trí cao siêu quần, bạt chúng 

mà thiếu đức hạnh chỉ thêm tai hại cho mình sau này và 

chẳng giúp ích đƣợc ai.) Tại sao nói thế? Là bởi theo thƣ ng 

tánh thì đức chủ trì các lẽ chánh, trí hay xui những điều xảo, 

thế nên ngƣ i chuyên mặt tài trí thƣ ng tự phụ hơn ngƣ i và 

sanh nhiều mƣu chƣớc chiếm trên kẻ khác quá bất công thì 

đâu tránh khỏi: Cơ thâm họa diệc thâm. Mình dùng trí xảo 

quyệt đối với ngƣ i,thì ngƣ i cũng dùng trí xảo quyệt đối 

lại, ấy  à thƣ ng sự xƣa nay. Nhƣng hai con hổ tranh đấu 

nhau, con nào cũng nanh vuốt bén nhọn thì cả hai đều bị 

thƣơng tổn. Xem thế có tài mà không có đức, có phải là tai 

hại chăng? Thêm nữa với những kẻ tự ỷ tài trí của họ thì họ 

thƣ ng mƣu việc danh vọng, quyền quí không nghĩ đến điều 

nhân nghĩa, miễn chiếm trên và lấn hiếp đƣợc kẻ khác để 

cƣớp lợi. Kẻ khác vì bị họ áp bức  ăng ngƣợc quá nhục nhã 

cho nên họ cực lực chống trả lại diễn thành cuộc đấu tranh 

ghê tợn. Nhƣ thế kẻ có tài trí mà thiếu đức hạnh không khi 

nào thâu phục đƣợc ai. Dầu có thâu phục đƣợc cũng chỉ một 

số ít,( hạng ngƣ i hùa hập, nịnh hót theo họ để hƣởng lấy 

những lợi lộc quí quyền vậy thôi), chớ họ chẳng hề thành 

thật và đám ngƣ i ấy chẳng  àm đƣợc những gì hạnh phúc 

cho ai.  

Xin lặp lại một lần nữa, giữa hai việc tài lẫn đức 

không thể r i nhau ở lúc nào cả nếu r i nhau thì không làm 

việc gì lớn  ao đƣợc, vì rằng có tài mà không có đức chỉ 

chuyên sự xảo quyệt,  àm thƣơng tổn nhơn tâm, trái  ại có 

đức không tài thì không đƣợc( khoán triển) thiện chí cho 

mau lẹ. Đức ví nhƣ cốt  ánh xe, tài nhƣ căm  ánh xe; cốt và 
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căm không r i nhau mới  àm cho  ánh xe  ăn đƣợc. Nếu có 

cốt mà không căm  àm sao thành  ánh xe để chạy; có căm 

mà không có cốt không thể giúp  ánh xe  ăn đi. Nên tài với 

đức phải dung hòa lại làm một sẽ đƣợc tiến đến mức hoàn 

thiện. 

Tóm lại kẻ chuyên sống về tài trí của mình, chỉ là 

sống trên sự giả dối và tai hại, nên kẻ tu hành cần phải 

chuyên tâm vào việc đức hạnh, khiến mình đƣợc tƣ chất 

thanh cao nhƣ:  

1– Kẻ có đức hạnh hay thƣơng xót ngƣ i nguy cơ mà 

hết  òng giúp đỡ họ tiền của, lúa gạo, thuốc men, áo quần để 

khỏi phải cùng khốn nghèo nàn. Kẻ có đức hạnh nếu thông 

minh, thƣ ng rủ  òng thƣơng ngƣ i ngu dốt mà tìm cách dạy 

dỗ khiến kẻ còn thấp kém đƣợc mở mang kiến thức kịp  ƣớc 

trào  ƣu tiến hóa của nhơn  oại. 

2– Ngƣ i có đức hạnh, l i ăn tiếng nói của họ lúc nào 

cũng dịu ngọt với ngƣ i đối thoại. Chẳng những đối với ông 

bà cha mẹ và thân quyến trong gia đình mà còn đối với 

ngƣ i ngoài xã hội cũng vậy; họ có những giọng nói hiền 

hòa do lòng họ thốt ra, không giống ngƣ i xảo quyệt chuyên 

nói dối trá. Hơn nữa những l i của ngƣ i có đức hạnh nói ra 

đều lợi ích, chẳng những lợi trong gia đình mình mà còn  ợi 

ích cho kẻ xung quanh. Và l i nói của họ có hƣơng vị thơm 

tho khiến ngƣ i nghe không chán.  

3– Ngƣ i có đức hạnh, đáy  òng của họ  úc nào cũng 

tiềm ẩn sự mong muốn các việc nhân từ hòa nghĩa. Các điều 
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ấy họ nhắm ngay dân chúng mà làm: Nhân là tha thứ ngƣ i 

lỗi lầm; từ  à giúp đỡ kẻ khác cùng đƣợc sống đầy đủ; hòa là 

liên kết mọi ngƣ i gây lấy hạnh phúc; nghĩa  à quên mình để 

cứu ngƣ i  âm cơn nguy nàn, nhƣ  à cứu kẻ thân quyến của 

họ vậy. 

4– Ngƣ i có đức hạnh, lòng họ luôn luôn khoan 

dung. Khoan dung là bẩm tánh của họ đã có từ phút, từ gi  

không phải tập tành trong nhứt th i rồi bỏ. Họ khoan dung 

tha thứ tất cả  oài ngƣ i đến loài vật; họ không khi nào vô cớ 

làm cho kẻ khác chịu đau khổ hay giết chết loài vật một cách 

quá đáng. Con ngƣ i ấy luôn luôn có trung hậu, cƣ xử trong 

gia đình hiếu thuận, tình nghĩa đƣợm đà; còn đối với ngƣ i 

ngoài thì ăn ngay ở thật. 

Nói tóm lại, ngƣ i có đức hạnh đối với đạo ngũ  uân 

nhƣ: vua tôi, thầy trò, chồng vợ, anh em, bằng hữu họ luôn 

đối đãi phải nghĩa không khi nào kiêu căng phản bội. 

5– Ngƣ i có đức hạnh, tánh nết cũng giữ sự trong 

sạch: trai thì giữ lấy liêm chánh, chẳng hành động điếm 

đàng gian trá; gái thì vẫn giữ sự trinh tiết đức hạnh, không 

hề học thói trên bộc trong dâu cùng những phƣ ng bất tiếu. 

Thêm nữa họ luôn luôn có cử chỉ  òa hƣỡn, nói năng nho 

nhã tiêu biểu cho ngƣ i có giáo dục đạo đức đúng sách 

Thánh hiền.  

6– Ngƣ i có đức hạnh, dung nghi tƣớng mạo của họ 

 úc nào cũng giữ đƣợc đoan trang nghiêm chỉnh, ví nhƣ 

công việc phải đi họ đi, phải chạy họ chạy, vì nếu việc phải 
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đi mà chạy khiến ngƣ i hồ nghi là việc cấp bách, còn việc 

phải chạy mà thủng thẳng đi khiến ngƣ i cho là việc thông 

thƣ ng rất có hại. Nên sự đi, đứng, nằm, ngồi của ngƣ i 

thƣ ng có đức hạnh  uôn  uôn dòm trƣớc ngó sau rất cẩn 

thận. 

Ngoài ra với những diêu động nhỏ nhít nơi thân của 

họ đều tập tánh có nề nếp điều hòa, không thái quá bất cập. 

Ví dụ: không phải việc khoác tay không khoác tay. Tiếng 

nói, giọng cƣ i cũng vậy, nếu phải việc nên nói thì nói, đáng 

cƣ i thì cƣ i họ cân đoán từ chút, cho trở thành con ngƣ i 

gƣơng mẫu. 

7– Ngƣ i có đức hạnh, đi, đứng, nằm, ngồi đều giữ 

sự lễ phép, không đi suồng sã ngang qua mặt ngƣ i tuổi tác, 

không đứng áng ngƣ i trƣởng thƣợng chỗ nằm của họ cũng 

giữ đúng phép, ngồi rất khiêm nhƣợng không nghênh ngông. 

Họ luôn luôn có bài toán trong lòng nên việc làm của họ 

thƣ ng ăn nhịp với đạo lý. 

8– Ngƣ i có đức hạnh,  uôn  uôn ăn cần ở kiệm, 

không xa hoa phung phí không tiêu xài vào việc vô ích, trái 

lại thƣ ng sẵn sàng giúp đỡ kẻ thiếu hụt mà không một mảy 

tiếc của. Và họ không vì kẻ thƣ ng gần gũi họ mà họ châm 

chế tội lỗi; không vì kẻ xa lạ họ mà thêm bớt sái quấy, mà là 

việc làm của họ  uôn  uôn công  ình. Trong nhà đều thứ lớp, 

ngoài xã hội đƣợc phân minh với việc  àm nào cũng tƣơng 

xứng chức vụ và họ quên mình vì công nghĩa, vì  ẽ phải của 

đạo lý. 
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Họ có thể lột tất cả những gì bất công trong xã hội 

đ i họ thƣ ng chủ trì lẽ trong sạch. Họ có sự hiếu thảo trong 

việc th  cha kính mẹ; lúc cha mẹ còn sanh tiền họ lo cho 

đƣợc cơm no áo ấm và chỗ ở chu toàn; ngoài ra còn lo tu bồi 

đạo đức để cứu vớt phần hồn tổ tiên cha mẹ. Và họ lúc nào 

cũng cẩn trọng ở việc làm, l i nói, ý tƣởng; vì họ thấy rằng 

việc làm và l i nói có tiếng động, có hình sắc thì kết quả cho 

bản thân: còn ý nghĩa không hình ảnh thì kết quả cho trí óc, 

nếu để ý nghĩ quấy thì làm cho trí óc tối mê; còn ý nghĩ 

chơn chánh thì trí óc mở mang sáng sủa. Nên họ luôn luôn 

cẩn trọng dè dặt từ gi  từ phút trong những việc ấy. 

Ngƣ i có đức hạnh dù có đảm nhận một chức vụ gì 

họ cũng  uôn  uôn giữ một mực hiền hậu, chơn chánh, không 

vì sự nghèo mà làm việc lếu, hay giàu mà kiêu cách và lúc 

nào họ cũng nói làm chắc chắn thành thật, nên giá trị của họ 

vẫn thơm tho. 

Song ngƣ i có đức hạnh thƣ ng xuất hiện trong cửa 

đạo vì đó  à yếu điểm của nền đạo. Và cũng có do ông  à 

cha mẹ của họ đƣợc sự điểm hóa của Thánh hiền dạy lại họ 

tập theo, hay nh  kẻ chung quanh uốn nắn mà họ tiêm 

nhiễm theo, nên việc đức hạnh nhiều ngƣ i đƣợc biết và họ 

còn giữ gìn. Và đã  ắm ngƣ i có thiện chí muốn đem việc 

đức hạnh phổ thông rộng ra.  

Tại sao đức hạnh cần đƣợc phổ thông? Là vì nó là 

nấc thang đầu của đức tánh và chính nó thƣ ng sản sanh mọi 

việc tốt lành. Song muốn cho đức hạnh đủ đầy và mau kết 
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quả chúng ta cần phải chuyên học đạo  ý để hiểu cách kềm 

hãm thói hƣ tật xấu, chừng đó chúng ta mới đến chỗ tốt đẹp 

trọn vẹn đƣợc và nh  đó sẽ đi đến một kết quả về phần đức 

hạnh chắc chắn. 

Đại để: Muốn cho mình đƣợc có đức hạnh, trƣớc tiên 

rán chừa bỏ điều nhơ xấu nơi  òng rèn  uyện cho  òng đƣợc 

tốt tƣơi, sự nói năng, trông ngó đều đƣợc tề chỉnh đoan trang 

thêm nữa  à đặt mọi việc làm lợi ích cho cả ngƣ i trong gia 

đình đến ngoài xã hội.  

Nếu ngƣ i giữ đƣợc đức hạnh suông theo lối tiêu cực, 

không phổ cập đƣợc nhiều ngƣ i thì chẳng hóa ra ngƣ i độc 

thiện kỳ thân ƣ ? Chúng ta nên giữ đức hạnh theo lối tích 

cực, nghĩa  à vừa  àm cho mình có đức hạnh và làm cho mọi 

ngƣ i đều đƣợc có đức hạnh nhƣ mình. Vậy mới gọi chơn 

đức hạnh. 

 

*** 
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HIẾU THẢO 

Chúng ta đƣợc hiểu cách tự trị và bề đức hạnh nhƣ 

thế nào rồi ? Có đức hạnh đã đành  à có đƣợc nền tảng của 

việc hành xử đạo  àm ngƣ i, nhƣng muốn làm chứng cho 

ngƣ i có đức hạnh thì mỗi ngƣ i rán giữ việc hiếu thảo. 

Hiếu thảo là một vấn đề quan yếu đạo  àm ngƣ i. Bởi 

nó rất quan yếu nên bậc thánh hiền nói rằng: Ngàn kinh 

muôn sách việc hiếu thảo đứng trƣớc hết. 

Con ngƣ i có hiếu thảo mới có đƣợc đức độ quảng 

đại. Và ngƣ i có hiếu thảo  à ngƣ i đã nhận công sanh thành 

của cha mẹ trọng đại. Có nhận sự sanh thành của cha mẹ, 

nên mới vui làm việc hiếu hạnh. 

Sự hiếu hạnh ở th i xƣa hầu hết mọi ngƣ i đều tôn 

kính, nhƣng th i nay họ xem đó  à thƣ ng, vì vậy chợ đ i có 

lắm cuộc con chửi cha mắng mẹ  àm điều hổ nhục tông môn. 

Do thảm trạng ấy mà Đức Thầy chúng ta than nhƣ thế này. 

“Nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, 

Chẳng kể đến luân thường thảo hiếu” 

Đó  à   i của Đức Thầy trách cứ những đứa con ngỗ 

nghịch thƣ ng lấy l i thô lỗ mắng nhiếc cha mẹ. Kẻ đã đem 

l i mắng nhiếc cha mẹ dĩ nhiên họ không còn đếm xỉa đến 

việc  uân thƣ ng. Luân thƣ ng là mối giềng trọng đại của 

gia đình mà họ không kể thì sự hiếu hạnh chẳng khi nào họ 

nhớ đến. 
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Hiếu thảo nó có nghĩa  à tôn kính và nuôi dƣỡng cha 

mẹ lúc nào cũng nhắm ngay cha mẹ để cung phụng mọi nhu 

cầu cần thiết: Về mặt vật chất không để cha mẹ rách lạnh; về 

mặt tinh thần không để cha mẹ ƣu não. Ngƣ i biết hiếu thảo 

họ luôn luôn làm cha mẹ vui vẻ và đƣợc no ấm đầy đủ. 

Xét lại loài quạ mỗi khi cha mẹ nó già, nó còn biết đi 

tha mồi về nuôi dƣỡng. Nó là loài chim chóc cố nhiên là tính 

đức của nó không sánh kịp  oài ngƣ i, thế mà nó còn biết 

đáp ơn cha mẹ nó, bằng cách là nó thấy cha mẹ nó già yếu 

không thể đi kiếm ăn đƣợc, nên nó đi tha mồi về nuôi. Đối 

lại  oài ngƣ i tự hào rằng khôn hơn  oài vật, có tổ chức trật 

tự, có tiêu biểu tôn ti mà không biết lấy lòng hiếu thảo th  

kính cha mẹ thì không bì kịp đƣợc loài quạ. 

Chữ hiếu các kinh điển đều có nói và nói rất nhiều, 

nó là vấn đề tối tôn tối thƣợng của mọi ngƣ i. Phật Ngài nói: 

nếu chúng sanh nào sanh vào th i kỳ không gặp Phật, thì 

xem cha mẹ nhƣ Phật, mỗi ngày lo cung phụng các món ăn 

mặc cho cha mẹ đƣợc đầy đủ tức  à đƣợc vô  ƣợng phƣớc vì 

cha mẹ là ông Phật tại gia. Gần gũi cha mẹ nhƣ gần gũi 

Phật; tôn th  cha mẹ nhƣ tôn th  Phật vâng l i cha mẹ nhƣ 

vâng l i Phật, con làm cho cha mẹ hài lòng tức là Phật hài 

lòng; cha mẹ nhìn nhận đứa con tức là Phật nhìn nhận vậy. 

Thế nên đối với kẻ học đạo chẳng chuyên chú đến việc hiếu 

thảo ƣ ? 

Làm ngƣ i sở dĩ đem hết lòng th  kính cha mẹ là tự 

mình đã nhận thấy cha mẹ tốn công lao, hao tinh huyết đối 



Chuù Nghóa                                                                      Trang  

 
37 

với con rất nhiều.  hi thai nghén, ngƣ i mẹ trong th i gian 

ấy thấy trong ngƣ i rất mỏi mệt, mất ăn, mất ngủ. Trải qua 

th i gian chín tháng mƣ i ngày mang mển, khi sanh đứa con 

ra còn chịu thêm  a năm  ú mốm rát cả ruột gầy cả thân, 

nuôi đứa con từ khi lọt  òng đến lớn khôn, chẳng phút nào 

sung sƣớng, chỉ phải khổ nhọc rất nhiều. Chẳng những phải 

khổ nhọc lo thức đêm hôm  săn sóc đứa con, lại còn chịu 

đựng mọi sự dơ dáy của đứa con: Đang  úc ngon  ữa mà 

nghe tiếng khóc éo của con thì mẹ xót lòng chạy đi  ồng dỗ; 

hoặc trong giấc ngủ bỗng nghe con tƣớc thì lồm cồm ngồi 

dậy rửa ráy chẳng ngại tanh hôi. Rủi đứa con bịnh hoạn, cha 

mẹ đầy vẻ lo lắng chạy chọt thuốc men, săn sóc cách đáo để. 

Con đau đâu thì cha mẹ đau đó. Giữa cha mẹ với con cái lúc 

nào cũng có một mối tình liên lạc và thông cảm rất đƣợm đà, 

nên cái vui, cái khổ gì của đứa con đều có ảnh hƣởng đến 

lòng của cha mẹ cả. 

Chẳng những thế, cha mẹ phải khi túng nghèo không 

đủ tiền nuôi con đành  àm những việc bất  ƣơng để kiếm tiền 

nuôi con đƣợc cơm no, áo ấm, khi đứa con đã có vợ con nhà 

cửa riêng rồi mà lòng lo của cha mẹ cũng vẫn còn; chẳng 

những  o cho con mà còn  o đến cháu chắc nữa. Thật ra tấm 

lòng lo của cha mẹ đối với con cái không b  bến; thế mà có 

mấy ai nghĩ đến tình thƣơng cao viễn của cha mẹ để tìm 

cách  áo đáp.  

Đã hiểu trọng ân của cha mẹ thì ngƣ i học đạo cố 

nhiên cần phải cƣ xử cho có hiếu thảo để đáp ơn cha mẹ 

đƣợc một phần nào. 
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Sự hiếu thảo ấy có nhiều cách:  

1– Ngƣ i có hiếu thảo, dù ở hoàn cảnh giàu có hay 

nghèo nàn cũng  o cha mẹ từ miếng ăn đƣợc ngon miệng, 

đến vải mặc đƣợc lành thân và chỗ ở đƣợc ấm áp. Đi đúng 

theo câu: đắp lạnh quạt nồng; chịu sự sƣơng gió muỗi mòng 

thay cho cha mẹ, miễn là làm cho cha mẹ ngon lành trong 

giấc ngủ, ấm áp chỗ yên thôi. 

2– Ngƣ i có hiếu thảo,  úc nào cũng  ảo tồn danh thể 

của cha mẹ, không để vô cớ bị lu m  và dùng tài sức của 

mình lập nên công nghiệp gì rỡ ràng tuổi tên cho cha mẹ vui 

lòng hoặc đem não trí của mình để tạo tác đƣợc một công 

hạnh gì thơm tho siêu việt có thể cứu đƣợc cha mẹ và họ cực 

lực dùng l i lẽ chánh đáng và hợp  ý đem giáo  ý Thánh hiền 

truyền rộng ra nhiều nơi  àm cho mọi ngƣ i nh  nhõi về mặt 

tinh thần đạo nghĩa. Nói một cách dễ hiểu hơn  à họ làm sao 

cho tiếng tăm của họ đƣợc mọi ngƣ i nhắc đến và họ luôn 

luôn không quên làm cho cha mẹ đƣợc kẻ khác kính trọng. 

3– Ngƣ i có hiếu thảo, l i nào của cha mẹ nói ra, sau 

một phút suy nghĩ họ thấy rằng chánh đáng thì họ vâng làm 

theo những việc ấy. Nhƣợc bằng việc của cha mẹ đã  àm 

hoặc nói không đƣợc hợp lý, họ sẽ tìm cách khéo léo khuyên 

can làm cho cha mẹ sực nhớ lại việc sái quấy ấy mà ăn năn 

hối cải. Và họ luôn luôn phải phân biệt chỗ phải và quấy của 

cha mẹ, chớ không khi nào họ vâng dạ hay phản đối quá 

đƣ ng đột, hốp tốp. Nghĩa  à không nhận l i nói quấy của 

cha mẹ mà vội bát ra hay vì câu chuyện phải của cha mẹ và 
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gấp vâng theo, họ rất  ình tĩnh suy nghĩ kỹ  ƣỡng trƣớc mọi 

việc. 

4– Ngƣ i có hiếu thảo, họ không hề đem những l i 

nặng nề cay đắng đối với cha mẹ; họ không hề dùng  ƣớc đi 

quá mạnh động đậy chỗ nghỉ ngơi của cha mẹ và l i của họ 

thốt ra với cha mẹ đều đƣợc lễ phép dịu dàng. Cái  ƣớc của 

họ đi ngang chỗ nghỉ, chỗ ngồi của cha mẹ rất nhẹ nhàng 

cung kính. Tại sao họ tôn trọng cha mẹ một cách đáo để nhƣ 

thế ? Vì ngƣ i biết hiếu thảo coi cha mẹ nhƣ vua chúa, nhƣ 

Phật sống trong gia đình cố nhiên họ phải hết lòng nể vì kính 

sợ. 

5– Ngƣ i có hiếu thảo, họ luôn luôn kính sợ cha mẹ, 

chẳng hề móng khởi điều nào thƣơng tổn đến cha mẹ xác 

thịt lẫn linh hồn; và họ đã  iết bổn phận của họ phải đáp ơn 

cha mẹ đƣợc sống một đ i no ấm, an vui về vật chất và tinh 

thần. Đồng th i họ làm những việc lành cho sáng danh cha 

mẹ bằng cách: “Lập thân hành đạo, dƣơng danh ƣ hậu thế dĩ 

hiển kỳ phụ mẫu”. 

6– Ngƣ i có hiếu thảo, ngoài việc làm cho cha mẹ 

đƣợc thơm danh, đƣợc no ấm còn  o đến ngày quá vãng của 

cha mẹ, nên lo tu hành chứng quả cứu cha mẹ khỏi nẻo trầm 

luân và một điều gần hơn  à cầu ơn trên  an  ố phƣớc lành 

cho cha mẹ còn sanh tiền đƣợc trƣ ng thọ. Điều chót hết và 

cao siêu hơn hết của việc hiếu là ở khoản đó. 

Nếu mỗi ngƣ i trong xã hội đều biết thật hành việc 

hiếu thảo nhƣ đã kể trên, thì ngƣ i ấy là then chốt của xã 
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hội, không trào  ƣu nào chẳng cần đến họ không hạng nào 

chẳng kính trọng họ: họ là tấm gƣơng tốt lành của xã hội, xã 

hội sẽ nh  họ đem  ại sự tôn nghiêm cho giữa cha mẹ và con 

cái ở mỗi gia đình. 

Sự hiếu thảo nếu mỗi ngƣ i  àm đƣợc, thì các đức 

tánh tốt đẹp sẽ có đƣợc. Và nếu chúng ta muốn đến chỗ giải 

thoát trƣớc phải thiệt hiện việc hiếu thảo. Vì việc hiếu giống 

nhƣ  uồng gió thuận đƣa cánh  uồm đạo lý của ta đƣợc đến 

nơi đến chốn. 

(Huống nữa lòng hiếu thƣ ng cất nhắc con ngƣ i lên 

địa vị tôn quí trong đ i nhƣ vua Thuấn nh  lòng hiếu mà 

đƣợc vua Nghiêu nhƣ ng ngôi cao cả.) Còn sự hiếu làm cảm 

động đến tr i đất  à trƣ ng hợp tiền thân của Phật Thích Ca. 

Phật Thích Ca xƣa nhiều kiếp vì hiếu cha mẹ. Ngài quên hết 

sự đau đớn thân mình để lo cha mẹ. Nhƣ sau Phật Tỳ bà Thi 

nhập diệt, có nhà vua tên là La Xà bị gian thần tên La Hầu 

xua  inh đến vây thành. Vua cùng Hoàng Tử tên La đề Xà 

lén trốn qua nƣớc khác, khi đi không kịp chuẩn bị  ƣơng 

thực đƣợc nhiều, nên nửa đƣ ng phải đói. Vua và Hoàng 

Hậu than chẳng biết lấy chi ăn đỡ đói để đi đến nƣớc khác 

cầu cứu. Lúc ấy Hoàng Tử La đề Xà xin lóc thịt mình mỗi 

ngày ba miếng, một miếng dâng cho cha, một miếng dâng 

cho mẹ và một miếng cho mình. Biết không nỡ ăn thịt của 

con, nhƣng vì muốn sống để cứu quốc buộc lòng vua và 

Hoàng Hậu phải ăn. Hoàng Tử lóc thịt nuôi cha mẹ đến ngày 

chót, chỉ còn gân lẫn xƣơng không chỗ nào  óc đƣợc nữa. 

Lúc ấy Hoàng Tử kiệt sức không đi nổi, mơi quì thƣa cha 
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mẹ để con ở lại đây, còn cha mẹ hãy rán đi đến nƣớc kế cận 

để cầu cứu đặng phục quốc; cha mẹ nên nghĩ việc lớn của 

muôn dân mà kể nhƣ con không có, chớ nên bịn rịn sẽ hại 

đại sự của nƣớc nhà. Nghe qua Vua và Hoàng Hậu lấy làm 

đau đớn vô cùng muốn ở lại cùng chết với con, nhƣng nghe 

Hoàng Tử khuyên can và nghĩ ra cái chết nhƣ vậy cũng vô 

ích, không cứu vãn đƣợc nƣớc nhà. Vì thế Vua và Hoàng 

Hậu ôm  òng đau xót đi  uôn. Sau phục quốc đƣợc.  

Đó  à trƣ ng hợp của ngƣ i thật hành sự hiếu một 

cách đáo để, nh  lòng hiếu ấy khiến cho La đề Xà đắc đạo 

chánh đẳng chánh giác. 

Chúng ta muốn giải thoát thì hãy noi gƣơng Hoàng tử 

La đề Xà; còn muốn đƣợc ngƣ i nâng nhắc  ên địa vị tôn quí 

trong xã hội thì hãy noi gƣơng vua Thuấn. Cái hiếu hạnh đó 

mới  à chơn hiếu hạnh.  hông nhƣ cái hiếu hạnh giả dối bề 

ngoài của thƣ ng tình chỉ  àm màu mè cho đ i chán ngán 

chớ chẳng có thật hành đúng nghĩa cao quí của nó.  

KẾT LUẬN: Việc hiếu chỉ yếu ở lòng biết th  kính 

cha mẹ và đặt lòng mến thƣơng cha mẹ nhƣ cha mẹ mến 

thƣơng mình; cha mẹ nuôi nấng mình bao nhiêu thì phải đáp 

lại bấy nhiêu. 

Có cƣ xử nhƣ vậy mới đền đƣợc một phần nào đối 

với công sanh thành tr i biển của cha mẹ. Vì cha mẹ đối với 

con không sao cho cùng, không sao hết, nên Đức Phật nói 

đứa con muốn đền đáp ơn cha mẹ dù vai bên phải cõng cha, 

vai bên trái cõng mẹ, ăn cũng trên vai, tiêu tiểu cũng trên vai 
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mà không oán giận vẫn cung cấp y thực đầy đủ mỗi ngày 

cho đến khi cha mẹ già khoản đi, với cái trọng ơn ấy cũng 

chƣa đền hết đƣợc. Đức Phật dạy cách đền đáp nhƣ thế mà 

còn chƣa rồi, huống hồ ngƣ i đ i chỉ đối đãi cha mẹ một 

cách tầm thƣ ng làm sao lấp cái biển ơn to  ớn của cha mẹ 

đƣợc.   

*** 
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LỄ  Ộ 

Chúng ta có hiếu thảo, cần biết thêm lễ độ, vì hiếu 

thảo và lễ độ hai việc  uôn đi sát nhau. Ngƣ i có hiếu tất có 

lễ, hiếu vốn trụ cốt bên trong. Lễ là việc phô phang dáng 

điệu bên ngoài của ngƣ i. Vì lễ độ phô phang ở hình dáng 

của con ngƣ i, nên chúng ta trông vào ngƣ i ấy thì thấy họ 

có lễ, hay là không. 

Lễ độ Đức Thầy nói:  

 “Đối với cha mẹ có lễ độ, với gia đình, với bà con,                                                       

cô bác, với chòm xóm quen thuộc lời nói mình phải đoan    

trang nghiêm chỉnh” 

Đức Thầy có ý bảo: tất cả mọi ngƣ i cần phải đối với 

cha mẹ, cô bác, anh chị, xóm chòm và những ngƣ i quen 

thuộc cho có lễ độ. Lễ độ là một điều tốt trong ngũ thƣ ng. 

Kẻ hiểu biết về mặt đạo nhân chẳng một ai không biết học 

theo cách lễ độ. Và lễ độ có mãnh lực khiến cho giữa ngƣ i 

nầy với ngƣ i khác có sự cảm mến nhau và biểu lộ dáng 

cách lịch sự. 

Nói rõ hơn,  ễ độ là một kính ý thƣ ng bày tỏ nơi 

diện mạo hay l i nói của ngƣ i ở mỗi ngày. Nó có đặc tánh 

dung hòa giữa trạng thái ngƣ i nầy với ngƣ i khác trở nên 

vui vẻ bặt thiệp mà nếu ngƣ i biết dùng lễ độ đến chỗ tuyệt 

đích của nó thì giữa mọi ngƣ i không còn phân biệt ân,oán, 

thân, sơ mà  à chỉ xem nhau nhƣ một. Nhứt là sự đối đãi với 

nhau trƣớc sau không d i đổi. 
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Vả lại con ngƣ i nh  có lễ độ mà mối cảm tình giữa 

mọi ngƣ i ngày một chặt chẽ, dù gặp hoàn cảnh khắt khe 

cũng vẫn giữ  òng đến phút cùng rốt của đ i mình một màu 

đƣợm đà son sắc. Nh  đó khỏi phải diễn ra những cuộc bội 

phản,  ãnh đạm giữa bè bạn, giữa thân quyến. 

Hơn nữa việc lễ độ, nếu ngƣ i biết đem nó tô điểm 

cho thân mình, thì thân mình hẳn chẳng phạm các tội lỗi giết 

hại, trộm cƣớp, tà dâm, hoa nguyệt. Tại sao ? Vì nếu ngƣ i 

đã  iết tu chỉnh xác thân mình có lễ độ, thì tánh nết đoan 

trang đâu  àm những trò khoét vách đào tƣ ng hay trêu bẹo 

kiêu hảnh với ngƣ i khác tỏ ra dáng thô bỉ bất chính.  hi đã 

hiểu lễ độ và đem  ễ độ dùng vào xác thân với sự đi, đứng, 

nằm, ngồi đều đƣợc chỉnh tề đúng đắn rất thích hợp đạo lý, 

ví có ngƣ i quăng cục vàng sau hè bảo họ  ra lấy về xài họ 

vẫn không, mặc dù họ rất nghèo. Hoặc gặp phải đóa hoa rất 

xinh xắn trong bùn lầy bảo họ lội xuống bẻ, họ thấy đó  à 

chỗ dơ, họ chẳng hề để chơn xuống bẻ hoa ấy. Do đó có thể 

nói ngƣ i biết dùng lễ độ đúng cách thì thân xác rất đoan 

trang và tỏ ra một ngƣ i rất thấm nhuần đạo lý. 

Kế đó nếu ngƣ i biết đem  ễ độ dùng vào lỗ miệng 

thì miệng sẽ tránh đƣợc các tội mắng nhiếc, thêu dệt, đâm 

thọc, dối trá. Tại sao ? Vì họ chuyên luyện lỗ miệng họ luôn 

 uôn nói năng dịu dàng, thƣa dạ êm ái, chẳng bao gi  vì lẽ gì 

để miệng nói  áo khoét, đâm thọc hay mắng nhiếc. Bởi 

những l i nói không chánh đáng, không chơn thật chẳng 

những  àm dơ miệng mà còn tai hại cho họ về sau, nên họ 

chẳng bao gi  dám khinh suất để phạm những lỗi lầm. Thêm 
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nữa, kẻ biết đem  ễ độ dùng vào lỗ miệng, thì dù có ngƣ i 

bảo họ đi nói dối nửa l i đƣợc trăm  ƣợng vàng, họ cũng 

không nói, hay mạt sát một kẻ khác sẽ đƣợc địa vị cao sang 

họ cũng không  àm; hoặc thêu thùa để mê hoặc kẻ khác sẽ 

thâu đƣợc món lợi to tác, họ cũng cự tuyệt không làm. 

Chót hết nếu ngƣ i đem  ễ độ trau giồi tâm lý, thì tâm 

lý ấy chẳng hề phạm các tội: tham lam, nóng giận, ngu si, 

ngạo mạn. Tại sao? Bởi họ thấy rằng: những khi lòng họ 

khởi  ên điều tham, dấy  ên cơn giận hoặc có ý nghĩa tự cao, 

dƣ ng nhƣ mất cả tánh tốt đẹp m  hết trí huệ, nên họ chẳng 

hề dám nghĩ đến; chỉ thƣ ng phát xuất l i chơn thật, dáng 

cung kính, và đến khi nghĩ ngợi cũng giữ chơn chánh tốt 

lành.  

Thế nên ngƣ i biết đem  ễ độ trấn áp vào lòng, tuy họ 

đang đói rách mà ai xúi họ lấy một xấp lụa hay một viên 

ngọc trong  úc không ngƣ i, họ chẳng hề lấy; hay bảo họ 

làm theo đạo tà để đƣợc phép mầu, chiếm địa vị lớn lao 

trong xã hội họ cũng không màng; hoặc bảo họ tỏ vẻ giận dữ 

không hợp pháp sẽ đƣợc thỏa mãn họ vẫn không theo; cho 

đến ngƣ i khác bảo họ tỏ vẻ kiêu căng với ngƣ i để tỏ ra 

ngƣ i khôn ngoan học thức đặng ngƣ i khác tôn trọng họ 

cũng chẳng khứng. Bởi việc  àm và ý nghĩ đó gây  ấy nghiệp 

đau khổ cho họ và kẻ khác sau nầy, nên họ không hề mó 

đến. 
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Nói tóm lại việc lễ độ giúp cho con ngƣ i về ngôn 

ngữ, cử chỉ, tâm hạnh trở nên nghiêm trang cẩn đáo không 

còn mang lấy những điều xấc xƣợc, phách lối. 

Thêm nữa nếu cả mọi ngƣ i trong gia đình  iết dùng 

lễ độ thì sẽ đƣợc nâng cao giá phẩm của gia tộc, bằng cách 

là sẽ làm cho giữa cha mẹ với con cái  úc nào cũng có sự 

thƣơng kính đầy đủ: giữa anh chị em trong nhà luôn luôn 

đƣợc đem  òng hòa thuận đãi nhau; giữa chồng vợ đều lấy 

ân tình đối xử nhau đƣợc đầm ấm.Ngoài ra nh  lấy việc lễ 

độ mà trò không phản Thầy; chòm riềng không gây ó; bậu 

bạn không gạt lừa để xây đấp thân ái và hạnh phúc chung. 

Chẳng những vậy thôi, nếu trong nƣớc có lễ độ thì 

toàn dân đều biết vâng l i của ngƣ i cầm quyền và lịnh 

chánh đáng của nhà cầm quyền ban ra, họ vẫn vui vẻ làm 

theo và những  á đơn họ gởi lên trên hay l i họ nói với 

ngƣ i trên, kẻ dƣới đầy câu lễ độ làm cho phong tục nƣớc 

nhà đƣợc thêm cách lịch sự. Hơn nữa, ngƣ i có lễ độ không 

những họ cung kính ngƣ i trong gia đình, trong xứ sở mà 

đối với ngoài xã hội mình, ngoài đất nƣớc mình cũng có  ễ 

phép. 

Vả đƣợc một ngƣ i lễ phép sẽ  àm cho mƣ i ngƣ i 

biết lễ phép, rồi truyền rộng đến trăm ngƣ i, ngàn ngƣ i đều 

trở nên ngƣ i có lễ phép nhƣ nhau, khiến cho sự đối đãi 

trong nƣớc đƣợc bặt thiệp, không còn cảnh ngạo nghễ, khinh 

khi diễn ra trƣớc mắt mọi ngƣ i thì có sự cao quí nào bằng! 
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Hơn nữa về mặt đạo  ý ngƣ i có lễ độ luôn luôn gìn 

giữ thân tƣớng trang nghiêm, sự ăn mặc hay đi đứng đều 

đƣợc cẩn trọng. Họ chẳng hề dùng lấy mắt trong trẻo nhìn 

vào chỗ tà; không dùng lỗ tai rất linh thính nghe những điều 

quấy; không dùng l i lẽ dịu ngọt nói chuyện dơ  ẩn, mà 

những lẽ của họ  àm trƣớc hết là giữ gìn nền nếp gia phong, 

nhân  uân đạo  ý, không để cho xúc phạm đến. 

Và ngƣ i có lễ độ chẳng những không dùng mắt, tai, 

nghe thấy chỗ bất chánh, mà họ còn đem  ễ độ ấy phụ vào 

việc tiến hành đến chỗ vi diệu đạo đức. Đồng th i họ đem 

cử chỉ khuôn phép lễ độ đó  àm cho kẻ ngoan cố, lỗ mãng 

trở nên có đức tánh khiêm cung và việc  àm đạo nghĩa. Tại 

sao? Vì gƣơng mẫu của họ đánh mạnh vào  ƣơng tâm của 

ngƣ i vô liêm sỉ, khiến họ tự thấy kém hèn mà bắt chƣớc 

theo ngƣ i có lễ độ có đạo đức. 

Với sự lễ độ ấy, không những riêng  oài ngƣ i ở thế 

gian yêu kính, đến nhƣ  ực Thần Thánh còn tôn phục và ủng 

hộ cho ngƣ i ấy đến tột mức thanh cao.( Do sự lợi ích lớn 

lao của việc lễ mà xƣa đức Mạnh Tử ngài nói rằng: “Động 

dung châu triền trung lễ giả, thạnh đức chi chí dã” nghĩa  à 

trong chỗ cử động toàn thân của con ngƣ i đúng với lễ độ 

thì đức hạnh đƣợc rộng lớn.) 

Thế là về mặt lễ độ nó sẽ  àm cho con ngƣ i rộng lớn 

đức hạnh, song muốn đến tột mức lễ độ  à ngƣ i phải luôn 

luôn có từ nhƣợng. Đức Mạnh Tử nói: “Từ nhƣợng chi tâm 

giả, lễ dã” nghĩa  à muốn đi đúng việc lễ, lòng phải biết 
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khiêm cung từ tốn, không tự đắc, tự cao và không vì sự kém 

hơn mà sanh  òng đố kỵ, phải luôn luôn yêu kính mọi ngƣ i 

nhƣ  ạn tác, nhƣ tôn trƣởng. Nghĩa  à ngƣ i lớn hơn mình 

đôi mƣơi tuổi coi nhƣ cha mẹ; lớn hơn mƣ i mấy tuổi coi 

nhƣ chú  ác, cô dì;  ớn hơn năm,  ảy tuổi coi nhƣ anh chị 

đều hết lòng cung kính. Cứ thế mà gìn giữ, thì chẳng bao gi  

trái việc lễ. 

Nói tóm lại, lễ độ không ngoài việc chào hỏi nhƣ: 

mình nói thì thƣa, ngƣ i gọi thì dạ; nói với ngƣ i phải dịu 

dàng và dung dáng tức  à đi, đứng, nằm, ngồi phải có vẻ 

khuôn nghi cung kính, ví dụ: khi đi ngang qua đình miếu, 

chùa, am đều dở nón cúi đầu; gặp ngƣ i lớn tuổi biết cung 

kính; nằm chỗ rất khiêm nhƣợng; khi ngồi cũng  ựa chỗ sau 

ngƣ i trƣởng thƣợng; chỗ đứng không nên đứng chắn trƣớc 

mặt ngƣ i lớn, cũng không đứng che trƣớc mặt ngƣ i đang 

xem việc gì. Nhƣ thế mới đúng cách  ễ phép. 

Ngoài cách lịch sự của lễ phép đối việc gia đình, còn 

đối với xóm diềng,  ân  ý đều đƣợc tốt đẹp cả. Nhƣ vậy, nó 

mới đáng tiêu  iểu một phần nào quí hóa của con ngƣ i có 

lễ độ. 
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CÔNG CHÁNH 

Chúng ta học theo lễ độ và biết lễ độ là một cử chỉ rất 

lịch sự của con ngƣ i đạo lý, song nếu chúng ta chỉ dùng lễ 

độ để sơn vẽ bên ngoài, còn bên trong chúng ta chứa đầy 

vạy tà bất chánh, thì việc lễ độ ấy đâu có giá trị. Chẳng 

những thế, nó còn khiến kẻ khác đem  òng khinh miệt ta là 

kẻ giả dối. Khi họ cho ta là kẻ giả dối thì việc làm và l i nói 

của ta họ đâu tin tƣởng. 

Vì thế đứng sát mục lễ độ là mục công chánh. Chúng 

ta vừa giữ lễ độ ở hình dáng bên ngoài thân thể, vừa bảo trì 

những điều công chánh ở bên trong tâm trí. Ngoài có lễ độ, 

trong có công chánh thì cái công chánh ấy sẽ nhƣ  à cội cây 

rất vững chắc, lại có đƣợc hoa lá sum sê khiến trở nên tốt 

đẹp khác thƣ ng. 

Bởi sự quan yếu ấy, hôm nay chúng ta tham khảo đến 

việc công chánh: 

   “Làm gian ác là quỉ là ma, 

     Làm chơn chánh là Tiên là Phật”. 

   “Đấng Thần minh công bình trực dạ, 

     Đâu ăn lo đổi họa làm may” 

Đó  à hai đoạn văn của Đức Thầy đã viết. Trong hai 

câu nầy, Thầy bảo chúng ta rằng: Muốn biết kẻ đó ma quỉ 

hay là Phật Tiên thì hãy nhắm vào việc làm của họ hiện gi  

thì hiểu ngay: Hễ ngƣ i làm gian ác tức là ma quỉ; còn kẻ 
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 àm chơn chánh tức là Phật Tiên. Và điều nầy mọi ngƣ i 

muốn biết ngày kia mình thành Phật hay thành ma thì khỏi 

cần hỏi ai, hãy tự xét lấy việc làm của mình chánh chơn hay 

ác thì tự tâm mình đủ biết rõ. Có câu:”Hành tàng hƣ thiệt tự 

gia tri, họa phƣớc nhân do cánh vấn thùy”. Việc làm của 

mình thiệt hay giả thì mình tự biết, mà họa hay phƣớc đều 

do ở chỗ đó mà ra khỏi cần hỏi ai. 

Thêm nữa với các bực Thần minh luôn luôn ngay 

thẳng, thƣ ng tuần du xem xét tất cả nhơn dân, nếu kẻ nào 

làm lành các Ngài ủng hộ, còn kẻ nào làm dữ các Ngài chiếu 

theo luật Tr i mà trị tội. Kẻ có tội lỗi quá nhiều, dù dâng lễ 

lộc, cúng  ái, chè xôi cho các Ngài, các Ngài cũng không 

thể tha tội đƣợc, vì các Ngài không dùng hối lộ nhƣ kẻ giả 

dối ở hồng trần. Đó  à hai đoạn văn tổng mạo của bài công 

chánh. 

Thƣ ng thấy những kẻ chuyên làm những việc phi 

nhân, phi nghĩa mà họ đƣợc hƣởng cảnh giàu có sang trọng. 

Nhƣng mà họ chẳng thật sung sƣớng, vì họ nhớ lại việc làm 

của họ rất vô nhân nghĩa nên họ cứ mãi phập phòng lo sợ. 

Họ lo sợ việc làm tội lỗi của họ vừa qua đã gây thù oán với 

mọi ngƣ i rất nhiều, nếu có cơ hội tốt cho kẻ bị họ bóc lột 

thì họ không tránh khỏi việc trả đũa, thì với sự giàu có của 

họ đang thọ hƣởng hiện tại không bằng một tên nông dân 

tuy khổ về xác thịt mà họ đƣợc thong thả về mặt tinh thần. 

Chẳng những thế thôi, họ còn thấy ngƣ i xung quanh 

thƣ ng có những cách đối đãi với họ rất lạt lẽo, vì rằng trong 

khi họ có của tiền không xuất đồng bạc hay  át cơm để bố 
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thí cho kẻ xung quanh, nên kẻ xung quanh đối với họ hoàn 

toàn  à ngƣ i dƣng kẻ lạ, nhứt  à ngƣ i ta không bao gi  

cảm tình những việc làm bất chánh của họ. Thế thì dù đƣợc 

sống trên đống bạc, ở trong tháp ngà, mà ngƣ i xung quanh 

không ƣa, không thích, thì cái sống ấy, nào khác ở trong 

rừng sâu, núi thẩm, không vui vẻ, không thú vị chút nào hết. 

Nhƣ đã kể qua, chúng ta thấy những kẻ làm bất chánh 

họ phập phòng lo sợ kẻ khác trả thù và mọi ngƣ i xung 

quanh đều  ãnh đạm với họ, vì vậy họ thấy ngày cũng nhƣ 

đêm  ị sự hình phạt của  ƣơng tâm, ăn không  iết ngon, ngủ 

không đƣợc yên, không đƣợc khoái lạc nhƣ kẻ khác. Điều 

nầy cũng  àm cho chúng ta tỉnh thức. 

Lòng của mỗi ngƣ i nhƣ tòa án, nếu việc làm phải thì 

thấy nó vui vẻ nhẹ nhàng; còn làm quấy thì thấy nó buồn bã 

nặng trịu. Khi làm phải dƣ ng nhƣ trong  òng thúc đẩy cho 

ta  àm thêm; nhƣợc bằng làm quấy tựa hồ cõi  òng răn đe 

khiển trách cho ta dừng lại. Tòa án  ƣơng tâm rất công bình, 

không một việc nào giấu giếm nó đƣợc. Nếu mỗi ngƣ i tuân 

theo tòa án của lòng mình, thì không khi nào lâm vào vòng 

tội lỗi thái thậm. 

Với những kẻ làm việc bất chánh, trong lúc sống đã 

bị mọi ngƣ i xung quanh không yêu vì không kính nể, sau 

khi thác linh hồn phải sa đọa, vào các giới thấp thỏi: địa 

ngục, ngạ quỉ, súc sanh chẳng hạn, thật là cực kỳ thống khổ. 

Huống nữa, những hành động bất chánh của họ, không riêng 

họ chịu lấy tai hại mà họ còn gieo rắc tai hại ấy cho gia đình 

của họ chịu nữa. Việc lây họa ấy, nhƣ đi chung một chiếc 
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thuyền, chỉ một ngƣ i lật mái chèo, thuyền bị đắm thì mọi 

ngƣ i trong thuyền đều bị chết chìm, chớ không riêng ngƣ i 

đó chịu. 

Đƣợc hiểu việc làm bất chánh có tai hại dƣ ng ấy, 

nên chúng ta cố gắng thực hiện cho đ i mình công chánh 

trong việc  àm, ý nghĩ và   i nói, nhƣ:  

1– Ngƣ i ở công chánh về mặt hành động dù rằng có 

món lợi đem  ại to gấp muôn lần số tiền của mình đã có mà 

thấy rằng nó rất tai hại cho ngƣ i khác, thì mình nhứt định 

không làm. Tại sao ? Vì nếu làm ra việc đó chỉ đƣợc giàu có 

tiền của mà bị kẻ khi ngƣ i ngạo mất cả thân danh và giá trị 

của mình thì cái giàu ấy có quí gì? 

2– Ngƣ i ở công chánh, với l i nói ra đƣợc ngƣ i 

khác cúi đầu sợ sệt, mà l i nói ấy rất bất nghĩa, thà  à chịu 

câm chớ không nói ra. Trƣ ng hợp hay nặng l i kẻ dƣới, 

thƣ ng xảy ra trong giới có quyền. Khi có quyền, nói cách 

nào kẻ dƣới cũng  àm tai để nghe, mặc dù l i ấy không hợp 

đạo nghĩa, không thích nhơn tâm. Tuy họ không dám cải, 

hay chống lại l i mình, nhƣng nếu ngày kia địa vị mình bị 

mất, quyền hạn không còn, thì câu nói của mình khi trƣớc, 

họ sẽ nhắc lại để nhiếc mắng xài xể rất cay đắng. Thế là việc 

làm nào của mình sớm muộn gì cũng trả lại cho mình đƣợc 

cả. Đã xét và hiểu nhƣ thế, thì l i nói không chánh đƣợc kẻ 

khác sợ sệt, với kẻ học đạo không hề nói.  

3 – Ngƣ i có công chánh, với lòng của họ  o nghĩ 

điều nào, toan tính việc chi tuy kẻ khác không thấy biết, vì 
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nó không hình ảnh, nhƣng riêng phần họ tự biết rõ ràng, khi 

thấy cái  o nghĩ ấy quấy, toan tính ấy bất chánh thì họ tức 

khắc ngăn ngừa, chận đứng lại không để phát lộ ra ngoài cho 

kẻ khác thấy, nghĩa  à họ đã trừ nó khi còn nằm trong ngòi, 

chớ không để nó nẩy mầm mọc ra ngoài sẽ khó bề trừ đƣợc. 

Song muốn việc làm nầy có hiệu quả hơn, không những 

mình vừa trừ bỏ ý nghĩ xằn bậy, lại vừa biết hổ thẹn. Tự 

thấy nó chẳng khác trong nhà có bếp un thì cả nhà đều bị 

khói m  mịt: một ngƣ i làm quấy nếu không hối cải đƣợc, 

thì cả nhà phải hại lây. Vả lại, ngƣ i sớm trừ đƣợc ý nghĩ 

quấy thì không còn phải nhiều lầm lỗi nơi thân, điên đảo đầu 

óc, tâm trí sẽ trở lại thanh tịnh sáng suốt. 

4 – Ngƣ i ở công chánh, mỗi khi nhìn ra vật chi thấy 

nó bất chánh, thì họ kể nhƣ không  iết và không cần biết 

đến, chớ không để mắt nhìn vào chỗ vạy vò ấy làm cho nó 

hút kết vào đầu óc của họ những việc bất hảo. Có thế mới 

tránh cho họ khỏi bị ấn tƣợng hình ảnh nhơ xấu vào đầu óc, 

mất cả sáng suốt và m  mịt cả đôi mắt tinh minh. 

5 – Ngƣ i có công chánh những tiếng đ n, tiếng 

quyển, nói  ãnh  ót có ý nghĩa không đƣợc chánh đáng, 

không hợp đạo lý thà họ chịu điếc, chớ họ không nghe điều 

quấy làm cho mất chơn thính giác của họ, nói rõ hơn, những 

l i lẽ bất chánh thì họ sẽ đƣa nó ra ngoài tai. Còn nếu tiếng 

nào hay ho chánh đáng thì họ sẽ đem vào đầu óc. Có đƣợc 

nhƣ vậy sự nghe của họ mới thính và không còn nghe lầm 

lộn l i nói của kẻ khác. 
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6 – Ngƣ i có công chánh về miếng ăn, tuy rằng con 

ngƣ i sống phải nh  ăn, nhƣng họ không đụng đâu ăn đó; 

những miếng ăn  ất chánh của kẻ khác quăng ra hay m i 

cách  ơ  à, thà họ chịu chết chớ không thể ăn. Nh  đó họ 

mới giữ còn đức độ  iêm sĩ khỏi bị ngƣ i khinh khi, vì 

miếng ăn. 

7 – Ngƣ i ở công chánh, chỗ không thích hợp đạo lý 

và chƣa phải  úc đi tới thì dù cho có phồn thịnh hay danh 

thắng cách mấy họ cũng không đến. Họ không vì sự xúi biểu 

của ngƣ i khác hay tự mình háo kỳ mà đi  ại những chỗ 

chƣa phải lúc. Nhứt là th i kỳ loạn lạc chia rẽ có nhiều nơi 

không đƣợc thích hợp nếu mình đến đó sẽ có những tai hại. 

- Lẽ thứ nhứt, mình không giữ đƣợc chính danh. 

- Lẽ thứ nhì, sẽ có tai bay họa gởi cho mình. 

- Lẽ thứ ba, bị ngƣ i khác bắt nạt mình làm việc 

phi pháp. 

- Lẽ thứ tƣ,  à e mình  ị tiêm nhiễm việc nhơ xấu. 

- Lẽ thứ năm, phải phạm tội láo khoét trong câu 

chuyện đối đáp với ngƣ i. 

Với ngƣ i có đạo đức, mặc dù không phân biệt Nam, 

Bắc nhƣng cũng tùy trƣ ng hợp mà phải đi hay phải làm, 

không đụng đâu  àm đó, hay đụng đâu đi đó. 
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Ngoài bảy việc đã kể trên, còn những điều mình 

muốn nói, cƣ i hoặc đối đáp với ai cũng phải cho thích hợp. 

Việc đáng cƣ i thì cƣ i không nên cƣ i sái lúc hoặc cƣ i 

bằng cách nịnh bợ, hay cƣ i miễn cƣỡng. Cũng nhƣ   i nói 

phải cho đúng chỗ, không nên nói trong lúc mọi ngƣ i 

không muốn mình nói hay nói không nghiêm chỉnh. Tóm 

lại, l i nói cho phải lẽ, cƣ i cho phải  úc, đến việc đối đáp 

cũng cần cho hợp lệ. 

Nh  biết xử thân đƣợc công chánh và biết phƣơng 

tiện trong việc làm công chánh mà sự hành đạo của mình 

khiến cho kẻ xung quanh đƣợc tin tƣởng mạnh mẽ, và ủng 

hộ cho việc làm của mình mau thành tựu. 

Nói tóm lại, mục công chánh dạy mình phải giữ thân 

từ sự nghe, thấy, nói, cƣ i, đối đáp, ý nghĩ và việc  àm đều 

phải công chánh. Đƣợc nhƣ thế sẽ treo gƣơng tốt lành cho 

kẻ xung quanh học theo và  àm đẹp giá phẩm chung trong 

gia đình, và đ i mình không lâm vòng pháp luật và không 

một điều gì chẳng thích ứng với thiên hạ. Và nếu mỗi ngƣ i 

đều đƣợc nhƣ thế thì trong xã hội sẽ trở lại trang nghiêm tốt 

đẹp nhƣ cõi Cực Lạc tại thế.  
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K IÊ    ƢỢNG 
 

Hôm qua chúng ta tham khảo mục công chánh. Theo 

thói thƣ ng ngƣ i ta lấy việc làm công chánh của mình để đi 

hách dịch với ngƣ i khác, tỏ ra mình có công cán, khiến kẻ 

khác không bằng lòng và họ cho mình tự đắc, tự phụ. Vì thế, 

hôm nay chúng ta tham khảo đến việc khiêm nhƣợng. 

Có công chánh mà biết khiêm nhƣợng, khiêm nhƣợng 

ấy, khiến ngƣ i đ i hiểu mình có nhân cách quân tử và nhận 

nơi mình có chút đạo đức; không hô hào, không tự phụ. 

    “Làm cho hoen ố Phật đường, 

     Không rèn được đức khiêm nhường từ bi”. 

Đó  à   i nói của Đức Thầy. Hai câu ấy Đức Thầy chỉ 

ngƣ i trong cửa Phật, hiểu kinh kệ bao nhiêu mà tự cao, tự 

đắc làm mất hết tính khiêm cung, khiến cho ngƣ i ngoài 

khinh bỉ. Cũng vì mình thiếu tƣ cách mà  àm cho đạo đức 

hoen ố và không tự biết sức hiểu biết của mình nhỏ nhƣ hột 

bụi đối với trái núi, mới dám tỏ ra( cống cao, ngã mạn).  

Đặc tánh của khiêm nhƣợng là biết kính nhƣ ng. 

Kính ai ? Tức kính ngƣ i tuổi tác. Nhƣ ng ai? Tức nhƣ ng 

đoàn em út. Ngƣ i biết kính kẻ trên, nhƣ ng kẻ dƣới để 

dung hòa lại, sẽ làm cho trên hài lòng và giúp kẻ dƣới vui 

vẻ. Có đƣợc nhƣ thế mới khiến cho cuộc bàn cãi không khi 

nào dẫn đến chỗ kích đố, sẽ đem lại sự hòa nhã giữa nhau. 



Trang                                                                              Chuù Nghóa   

 
58 

Với hạng ngƣ i có lòng hay phục thiện, nghĩa  à hay 

chịu học những ngƣ i có tài năng, đức hạnh hơn mình hoặc 

kẻ đã giác ngộ trên con đƣ ng đạo đức thì họ không bao gi  

quên tánh khiêm nhƣợng, vì tánh khiêm nhƣợng nó tƣợng 

trƣng cho lễ độ và làm khuôn mẫu cho sự hòa ái giữa mọi 

ngƣ i. Nếu con ngƣ i thiếu tánh khiêm nhƣợng không tránh 

khỏi lòng tự đắc, tự cao, mỗi việc gì cũng tƣởng mình hơn 

ngƣ i và ở cao, gác hơn kẻ khác. Với những hành động ấy, 

khiến cho kẻ khác bất mãn và sanh lòng chống báng lại. Vì 

đó sẽ gây sự thù hằn thƣơng tổn cho mình với ngƣ i khác.  

Con ngƣ i đƣợc tánh khiêm nhƣợng thì với cử động 

nào của họ cũng  ặt thiệp, cũng nho nhã họ không tự cao tự 

phụ, họ sẽ giúp cho đ i hài lòng trong câu chuyện của họ 

nói, hay việc họ làm chẳng khác nào luồng gió mát trong lúc 

nắng nồng,  àm cho ai cũng vui thích.  

Lại một việc đáng kể hơn, ngƣ i có khiêm nhƣợng, 

đ i họ chẳng khác nào có kho sách lớn  ao, trong đó đủ kinh 

điển, tài liệu giúp cho họ đƣợc kinh nghiệm dồi dào xác 

đáng, đƣợc thêm kiến thức rộng rãi giúp đ i sống của họ 

càng gần vinh diệu; và cũng nhƣ đi đƣ ng tối, gặp ngọn 

đuốc thật sáng để tránh cho họ khỏi sụp hầm hố để đến chỗ 

của mình đã nhứt định. 

Nếu đƣợc kho sách lớn lao và ngọn đuốc sáng sủa thì 

đ i mình không kém sút chúng bạn. 

Vả tánh khiêm nhƣợng sẽ giúp cho phong nghi đức 

độ của mình thêm cách lịch sự, những sự ăn, nói, đối đáp 



Chuù Nghóa                                                                      Trang  

 
59 

ngang ngƣợc đƣợc đổi lại sự nhƣ ng nhịn cung kính và làm 

cho giá trị của  nh thêm  ên, gây tình cảm với mọi ngƣ i 

đƣợc chặt chẽ. Thế thì nó có lợi ích nhƣ thế, ai lại chẳng tìm 

đến và học đến. 

Lợi ích ấy: 

1 – Tánh khiêm nhƣợng giúp cho con ngƣ i dáng mặt 

hay tƣớng đi vẫn đƣợc điềm tĩnh không có gì  ộ ra hơ hãi sợ 

sệt, vẫn đƣợc điềm tĩnh.  

2 – Tánh khiêm nhƣợng giúp cho ngƣ i đƣợc có nhân 

cách lễ độ, mỗi câu chuyện nói ra, cử động, dung mạo đều tề 

chỉnh khuôn phép.  

3 – Tánh khiêm nhƣợng giúp cho ngƣ i từ cử chỉ một 

cũng đều đƣợc điều hòa, hƣỡn đãi và  uôn  uôn cẩn trọng. 

(Những cái diêu động nào cũng đều dòm trƣớc ngó sau 

không để ngỡ ngàng, ngƣợng nghịu. Nghĩa  à gìn giữ từ cử 

chỉ của mình phát ra, cho khỏi sơ siển.) 

4 – Tánh khiêm nhƣợng thƣ ng giúp cho ngƣ i ít khi 

đụng chạm đến kẻ khác, có nghi dáng rất nhƣ ng nhịn lễ 

phép làm cho kẻ khác vui lòng, không buồn phiền chán nản. 

5 – Tánh khiêm nhƣợng giúp cho ngƣ i học hỏi thêm 

nhiều chỗ mật mẹo, hay ho của kẻ khác. Tại sao? Vì họ nhận 

thấy ở mình có cái khiêm nhƣợng nên họ vui lòng chỉ cho 

việc bí mật, giúp nhiều việc hay ho, không giấu giếm mình 

một điều nào để mình có đủ phƣơng tiện và nhiều hành động 

lớn lao giúp kẻ khác nh  nhõi. 
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6– Tánh khiêm nhƣợng giúp cho ngƣ i đƣợc nhiều kẻ 

cảm mến, cảm mến ở tính đức khiêm ti, tốn  ƣợng của mình. 

Trong đ i ai cũng có tự ái, nếu nói gác hơn họ thì họ không 

vui, trái lại mình nhƣ ng nhịn họ thì họ thích ý và khi đối 

đáp với mọi ngƣ i nếu mình có nhƣ ng nhịn, thì họ cũng 

giữ tánh khiêm nhƣợng nhƣ mình, sẽ khiến câu chuyện thêm 

đẹp đẽ. 

7– Tánh khiêm nhƣợng giúp cho ngƣ i giữa tình 

bằng hữu càng  úc càng đƣợc đƣợm đà yêu mến và đối nhau 

không có cao gác, tật hềm, vì mỗi ngƣ i đã có sự nhƣ ng 

nhịn giúp đỡ cho nhau. Nh  vậy tình bè bạn càng ngày càng 

thắt chặt thêm không chia lìa vô cớ. 

Ngoài bảy khoản lợi ích đã kể trên, khiêm nhƣợng 

còn có việc tốt  ành hơn  à nó rất phù hợp với ngƣ i tu hành, 

vì nếu ngƣ i tu hành không có tánh khiêm nhƣợng cung 

kính thì  ao nhiêu ngƣ i khác sẽ cho mình còn nhơn ngã, tự 

ái quá to hơn ngƣ i đ i, không đúng ngƣ i đạo đức. 

Huống lại cảnh sống của mỗi ngƣ i, không một ai 

sống riêng mà có thể sống đầy đủ đƣợc; mà là mỗi ngƣ i 

đều phải sống chung đụng và nh  nhõi lẫn nhau nhƣ: ngƣ i 

làm ra vải thì đổi lấy lúa gạo, kẻ làm ra lúa gạo thì đổi lấy 

vải, nghĩa  à ngƣ i  àm đƣợc việc nầy đem đổi vật của ngƣ i 

khác mới cung ứng mọi nhu cầu cần thiết cho nhau đƣợc. 

Về mặt giao tế trong xã hội  oài ngƣ i, cần phải có sự 

trao đổi nhau ở mọi việc mới đƣợc đầy đủ. Đến nhƣ con 

ngƣ i trong lúc mới sanh.  hông ai đƣợc trí thức khôn 
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ngoan bao gi , khi lớn  ên đều phải nh  học. Sự học đầu tiên 

của ngƣ i là học kêu ba, kêu má lần lần học thêm tiếng nói, 

đến hành động khéo léo khác.Thế thì việc học là việc không 

ai tránh khỏi; chúng ta cần phải có sự khiêm nhƣợng để học 

hỏi với mọi ngƣ i những cái chúng ta chƣa  iết. Nếu mình 

không tánh khiêm nhƣợng vẫn cho mình cao hơn ngƣ i, học 

rộng hơn ngƣ i thì không sao học đƣợc sự hay ho của họ, thì 

đ i mình chẳng khác dòm tr i trong ống quản nhỏ, chỉ thấy 

tr i bằng ngón tay. 

Nhận thấy mình không thể sống đơn độc, không nh  

đến kẻ khác chỉ giáo cho mà có sự sống đầy đủ về tinh thần 

hay vật chất bao gi , nên  úc nào mình cũng tự nhận còn 

thiếu kém, nh  ngƣ i chỉ giáo thêm. Khi mình biết tự nhận 

chỗ thiếu kém thì kẻ khác chẳng bao gi  tiếc với mình 

những l i chỉ giáo. Ví dụ: mình chƣa  iết cái đồng hồ, bèn 

hỏi ngƣ i kia vậy: cái chi mà hai cây nhọn chạy vòng tròn 

trên mặt đó, thì ngƣ i kia nghe mình không biết họ liền dạy 

mình, đây  à cái đồng hồ để phân gi  khắc. Nếu mình hiu 

hiu tự đắc cho rằng thông thái thì không khi nào ngƣ i khác 

chỉ cho mình, dù việc rất nhỏ.  

Vẫn biết  úc nào chúng ta cũng có khiêm nhƣợng: 

song cái khiêm nhƣợng ấy từ đáy  òng của mình đem ra đối 

với mọi ngƣ i, chớ không màu mè  ên ngoài để gạt ngƣ i; 

còn ngƣ i dùng khiêm nhƣợng  ên ngoài đối với ngƣ i là kẻ 

giả dối, sẽ không đƣợc ngƣ i kính nể. Nói rõ hơn,  à cái 

khiêm nhƣợng do tâm mình phát ra một cách chơn thật thì ai 
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cũng công nhận, còn khiêm nhƣợng lòe dối thì khiến ngƣ i 

đ i phê phán khạc nhổ. 

Nói tóm lại, đức tánh khiêm nhƣợng dạy chúng ta dẹp 

bỏ hết tánh nết kiêu căng, dáng vẻ xấc lối, phải cần đƣợc lễ 

phép, nhƣ ng nhịn đối với ông bà, cha mẹ, cô bác và anh 

chị. Mà cái nhƣ ng nhịn và lễ phép nầy không những đối 

với ngƣ i trong gia đình mà còn đem ra đối với tất cả mọi 

ngƣ i ở xung quanh. Trong trƣ ng hợp giữa chúng ta cùng 

mọi ngƣ i bàn luận vấn đề chi, chúng ta vẫn để ngƣ i mở 

câu chuyện trƣớc dù kiến thức ngƣ i cạn hẹp, sau ta sẽ phụ 

họa theo. Ví câu chuyện của họ có sai lầm chúng ta cũng 

không nên cƣ i biếm hay bắt chặt nơi đó mà trách  ỗi họ, 

nếu cần thì chúng ta vui vẻ đính chánh  ại một cách nhún 

nhƣ ng êm dịu để cho họ đƣợc hiểu, hầu có sửa đổi lại.  

Còn chúng ta có câu chuyện gì cần đến thì hãy bày tỏ 

ra và xin họ bổ chính lại, tự nhiên cuộc nghị luận giữa ta 

cùng ngƣ i càng thân mật không khi nào xảy ra cuộc cải vả 

ó  a. Đó  à phận sự và đặc tánh của ngƣ i biết khiêm 

nhƣợng. 

Chúng ta, kẻ học đạo bao gi  cũng cần phải học hỏi 

thêm thì đối với tánh khiêm nhƣợng không lúc nào quên 

đƣợc, vì nó sẽ giúp tính đức của mình càng đầy đủ và hiểu 

biết lớn hơn, nhứt  à chúng ta đối với các tôn giáo khác phải 

tự ti mặc cảm, nghĩa  à cho mình còn biết thấy kém cỏi sẵn 

sàng nhận học sự chỉ biểu của họ, thì sự học hỏi và việc làm 

của chúng ta càng lan rộng thêm ra.  
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KHOAN DUNG 
 

Hôm nay chúng ta tham khảo mục khoan dung. Vì 

sao có mục khoan dung? Bởi con ngƣ i không ai thập toàn 

và biết khiêm nhƣợng dĩ nhiên  à có tánh khoan dung. Biết 

khiêm nhƣợng tức  à hay nhƣ ng nhịn đến ngƣ i, không khi 

nào muốn cao gác hơn ngƣ i, trái lại còn có lòng tha thứ 

ngƣ i. Ấy  à tánh khoan dung đó.  

     “Tập đức tánh khoan dung đại độ 

       Tránh tất cả những điều thô lỗ”. 

Đó  à   i của Đức Thầy. Đức Thầy kể lại chuyện của 

Bà Hoàng hậu Ma Gia xin Đức Vua Tịnh Phạn, để cho Bà tự 

do ở long lâu lo tịnh dƣỡng tâm trí, tập tánh khoan dung và 

xin Vua bao dung những kẻ khốn nạn. 

Ngƣ i có tánh khoan dung tức  à ngƣ i hay tha thứ. 

Họ tha thứ những kẻ lỗi lầm mà biết ăn năn và những ngƣ i 

vô tình xâm phạm đến họ. 

Ai cũng hiểu tính khoan dung là cao quý tốt đẹp. 

Song nếu ngƣ i không lòng từ ái thì không dễ gì  àm đƣợc; 

bởi có lòng từ ái mới biết yêu thƣơng ngƣ i lầm lỡ dốt nát 

mà mở đức nhiêu dung, hoặc chỉ giáo cho họ. Trái lại ngƣ i 

không lòng từ ái, thì họ còn đầy lòng cố chấp oán giận, chỉ 

biết làm lợi cho mình hơn  ợi cho ngƣ i, chớ không nghĩ 

đến việc đau khổ của kẻ khác. Bởi thế cho nên, vì muốn đi 
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theo lòng nhân từ, của Thánh hiền và ngừa lỗi cho mình về 

sau, chúng ta không khi nào lòng quên tha thứ cho kẻ khác. 

Trƣớc khi tha thứ kẻ có lỗi thì ta đã có suy  uận kỹ càng rồi:  

1 – Ngƣ i đã  àm những việc quấy, ta hiểu đó  à điều 

tội lỗi. Ta đoán  iết ngày kia họ sẽ hái lấy quả đau khổ, thế 

mà ta không thƣơng họ lại ghét bồi thêm, sẽ làm cho họ đau 

khổ tăng  ên nữa, thì chẳng khác nào ngƣ i té xuống giếng 

sâu, chẳng những ta không cứu họ lại còn vác đá  iệng 

xuống nữa, khiến họ thêm nguy kịch. Với hành động ấy rất 

 à độc ác.  

2– Còn những ngƣ i hoặc vô tình hay cố ý phạm lỗi, 

khi biết lỗi họ hối hận, mà ta không tha thứ trở lại ghét thêm, 

họ thấy rằng việc của họ lầm lỗi sái quấy họ đã van xin mà 

ta không đem  òng chế giảm, thì họ sẽ đánh  iều mà làm 

quấy thêm nữa, Nhƣ thế, vô tình ta đã thúc đẩy họ làm thêm 

tội lỗi, chẳng khác nào ngƣ i đã đắm thuyền họ vừa vớ đƣợc 

be, ta không kéo họ lên lại còn gỡ tay xô họ chìm xuống 

nữa, thì với việc làm ấy rất là tàn nhẫn. 

3 – Những kẻ  àm điều quấy, theo chỗ chúng ta hiểu 

thì họ còn đầy dẫy vô minh, nghĩa  à  òng họ còn rất nhiều 

tối tăm. Nếu còn lòng tối tăm thì chỉ trong một phút lảng 

quên thì các niệm ác liền phát khởi xúi giục con ngƣ i làm 

lắm việc tội lỗi. Ta thấy nhƣ vậy, chẳng đoái thƣơng để tìm 

cách chỉ giáo cho họ thì chƣa phải ngƣ i có tâm  ƣợng rộng 

rãi. Và ngƣ i còn vô minh chẳng khác ngƣ i mù, mọi việc 

đi đứng thật khó khăn, không sao tránh khỏi sự đụng chạm. 
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Khi thấy ngƣ i mù đụng chạm vào tƣ ng, vào cột hay sụp 

hầm hố nếu có ta đứng đó mà không giúp đỡ họ để họ máng 

lấy tai nạn, nhƣ thế ta đâu có  òng ái chủng và không phải 

ngƣ i có từ tâm đối với kẻ mù quáng.  

4 – Chúng ta đã  iết sự lỗi lầm có tai hại  ƣu  ại nhiều 

đ i, chẳng khác nào chứng bịnh phong lao cổ lại, có mãnh 

lực truyền nhiễm ngƣ i nầy đến ngƣ i khác, gốc độc của nó 

 âu đ i chƣa hết. Con ngƣ i mới sanh ra liền hấp thụ tập 

quán trong gia đình, nghĩa  à học theo những cái thói quen 

nhơ xấu của cha mẹ anh em đến kẻ chòm xóm xa gần truyền 

lại, nên khi lớn  ên trong đầu óc chứa đầy thứ nhơ xấu ấy, họ 

mới biết ham muốn đòi hỏi những sự thƣ ng tình. Sự ham 

muốn đòi hỏi đó, phần nhiều không đƣợc chánh đáng tốt 

lành, nếu không ngƣ i giáo hóa, họ sẽ dễ phạm tội lỗi. Nói 

rõ hơn các tội lỗi đó, nguyên nhân vì sự hấp thụ ở hoàn cảnh 

xung quanh họ gây ra, thế là muốn bắt tội họ, thì hãy nhắm 

ngay vào hoàn cảnh trực thuộc của họ trƣớc. Nhƣ thế ta mới 

truy nguyên đƣợc nguồn cội của tội lỗi và ta khỏi phải gắt 

gao gieo thêm sự khổ cho kẻ vô cô. 

Đã hiểu nhƣ thế, chúng ta chỉ nên tìm cách đào tạo 

đức tốt từ cá nhân, nếu không đƣợc uốn nắn học từ  úc thơ 

bé, thì phải khuyên can họ lúc lớn khôn cho biết lẽ tội 

phƣớc, việc chánh tà, tức nhiên tánh chất con ngƣ i ấy sẽ trở 

nên tốt  ành đƣợc. 

5– Điều chót hết, là suốt đ i chúng ta có dám tự hào 

rằng mình không lỗi chăng ? Nếu khi mình có lỗi không cần 

ngƣ i dung thứ chăng? Nếu khi có lỗi chúng ta còn tha nha 
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thiết xỉ cầu ngƣ i dung thứ thì ngay bây gi  ngƣ i có lỗi, 

mình hãy dung thứ họ trƣớc đi thì đến ngày kia mình lỡ 

phạm, ngƣ i sẽ tha thứ lại mình. Còn nhƣ hiện gi  họ phạm 

lỗi, mặc dù họ lắm l i van cầu mà chúng ta vẫn khắc buộc, 

thì ngày kia chúng ta có lỗi họ sẽ khắc buộc và nghiêm trách 

lại nhƣ thƣ ng.  

Vả nhƣ kẻ kia tội đáng mƣ i, thì ngƣ i đƣơng quyền 

hãy nhắm ngay chỗ ở của họ có bị ảnh hƣởng trực tiếp hoặc 

gián tiếp của ngƣ i kế cận không, để chế giảm cho họ phần 

nào. Còn khi trừng trị họ thì chúng ta chỉ căn cứ vào luật 

pháp mà buộc phải trừng trị, chớ riêng lòng chúng ta rất 

thƣơng hại họ, vì họ cũng nhƣ chúng ta đều biết đau đớn, chỉ 

vì vô minh mà phải mang lấy tội trạng. Nói rõ hơn, suốt đ i 

mình không sao tránh khỏi một hai lần lầm lỗi, thì khi ngƣ i 

lầm lỗi ta hãy nguội bớt sự nóng giận mà nới lòng tha thứ 

họ. 

Tuy nhiên chúng ta đem  òng thƣơng yêu tha thứ 

những kẻ vì mê dốt, tham vọng mà gây lấy điều lỗi  phạm, 

nhƣng không phải nói thế mà tha hồ cho họ làm quấy mãi. 

Chúng ta phải luôn luôn chỉ bảo họ trƣớc khi lầm lỗi hay 

dạy dỗ khuyên răn họ sau khi đã phạm, nếu họ không biết ăn 

năn chừa bỏ, chừng ấy chúng ta sẽ thẳng tay trừng trị giúp 

xứ sở khỏi cảnh đồi bại.  

Nói tóm lại, mục khoan dung nầy dạy chúng ta cần 

phải tha thứ cho những ngƣ i không hiểu và nhiêu dung cho 

những kẻ lầm quấy biết ăn năn, cũng nhƣ chúng ta không 

quên  òng thƣơng xót hạng còn tối tăm gây nên tội ác. Thêm 
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nữa chúng ta nên nghĩ đến các việc nhơ xấu xung quanh họ, 

khiến họ đã quen theo từ nhỏ đến lớn, thì chúng ta cần chỉ 

bảo họ sửa cải lại, để nên ngƣ i tốt đẹp. Đƣợc vậy chúng ta 

cứu ngƣ i khỏi thêm sự khổ và vừa làm cho mình khỏi mất 

lòng khoan dung.  

 

*** 
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THANH B CH 
 

Đã  à ngƣ i học đạo và quyết tâm hành đạo, cố nhiên 

chỉ thích với đ i sống đơn giản và thanh bạch. Có sống đơn 

giản mới giúp cho mình có thì gi  lễ Phật và trì kinh; có 

sống thanh bạch mới giúp cho tâm hồn thơ thới rảnh rang để 

thiệt thi đúng qui điều của Phật. 

Thêm nữa, có sống đơn giản và thanh bạch mới tiêu 

biểu đƣợc con ngƣ i thoát tục và chứng tỏ lòng mình không 

còn luyến ái vật chất thế gian, chỉ lo trau trỉa cho tâm hồn 

đƣợc sáng suốt trong trẻo khỏi nỗi phiền não khóc hận. 

Phƣơng chi, nếu ngƣ i có ý nguyện tế thế độ dân thì 

cần phải nêu lên tâm hồn trong sạch để gây lấy sự tin tƣởng 

với kẻ chung quanh, rồi sẽ đƣa ra phƣơng pháp chánh đáng 

cho họ thật hành theo. Nhƣợc bằng nơi miệng mình hô hào 

đạo đức, nói việc huyền cơ, mà đ i sống xa hoa, đó  à con 

ngƣ i phỉnh đ i giả dối, không bao gi  kẻ khác tin dùng. 

Nhƣ thế chẳng phải là mình giết chết danh dự của mình và 

 òng tin tƣởng của mọi ngƣ i xung quanh sao? Bởi tánh 

thanh bạch là quí nhứt của kẻ hành đạo, nên đã có  ắm ngƣ i 

đề cập đến.  

   “Ước ao xuân mới bằng xuân cũ, 

     Thanh bạch tâm hồn được thảnh thơi” 

Hai câu nầy, Đức Thầy viết trong  ài thơ tặng Bác sĩ; 

Ngài ƣớc ao sao xuân tới đặng nhƣ xuân qua rồi, đƣợc màu 
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sắc thanh bình, khỏi có điều khốn khổ hầu giúp cho tâm hồn 

trong trắng đƣợc thảnh thơi. 

Thanh bạch có nghĩa  à trong trắng. Trong trắng ở 

chỗ nào? Xin trả l i ngay rằng: Trong trắng ở tâm chí và 

hành động của mình. Tâm hồn trong trắng thì không nghĩ 

ngợi điều nhơ xấu: hành động trong trắng chẳng  àm điều gì 

hƣ hại tông môn của mình hay của mọi ngƣ i.  

Nếu ngƣ i biết chủ trì tâm hồn thanh bạch trong việc 

làm lợi ích, thì trong đầu óc của họ  uôn  uôn có ý nghĩ tốt. 

Sở dĩ con ngƣ i sống thanh bạch, vì họ nhận thấy 

càng sống xa hoa lung, thì lo liệu lung, mà lo liệu lung thì sự 

khổ não nhiều. Với điều khổ ấy, ngƣ i đ i chỉ cho mình, vì 

đi mạnh vào vật chất, nên bị nó lôi kéo, khiến sai phải làm 

nô lệ cho nó mãi. Nếu đ i sống của mình cứ làm nô lệ cho 

lòng say mê vật chất thì danh giá, tiết tháo của mình đâu 

còn. Nếu con ngƣ i đã mất cả tiết tháo và danh giá thanh 

cao, thì chỉ coi là lớp ngƣ i cặn bã của xã hội. Vậy chúng ta 

là kẻ biết giác ngộ lẽ vinh nhục  úc nào cũng  ấy tâm thanh 

bạch nghĩa  à  ấy lòng trong trắng ở đ i.  

Sự thanh bạch, ngoài việc giúp cho mình khỏi bị vật 

chất chỉ huy, còn làm cho mình, đƣợc có thêm đức hạnh. 

Nh  đức hạnh đó mới có đủ điều kiện cho mình tiến lên 

đƣ ng đạo nghĩa một cách đầy đủ. 
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Lòng thanh bạch đƣợc hai việc lợi ích: một là tâm 

hồn đƣợc khinh khoái, hai là sinh hoạt ít bị phiền toái bận 

rộn.  

1– Tâm hồn đƣợc khinh khoái,  à ngƣ i sống thanh 

bạch mặc dù đang quây quần trong hạng bần dân năm nầy, 

tháng nọ không đủ sống, nhƣng  òng  uôn  uôn giữ lấy sự 

trong sạch và việc  àm đoan chính, tự thấy mình không làm 

gì nên tội với đ i nên lòng rất nhẹ nhàng hơn những ngƣ i 

sống lộng lẫy, nệm gấm giƣ ng ngà mà suốt ngày đêm  ị sự 

trách phạt của  ƣơng tâm trong những hành động phi pháp. 

Lại còn giữa ngƣ i trong gia đình họ thƣ ng gấu ó nhau, 

mặt giận, mày h n nhau.  

Về phƣơng diện đạo đức nh  thanh bạch khiến cho 

con ngƣ i có kiên trinh về hành động chơn chánh và giữ lấy 

tâm hồn lặng lẽ quán xét bổn tâm để thấy chỗ phát sanh tội 

lỗi hầu trừ diệt. Rồi từ đó đƣợc thấy lòng mình từ thiện, 

không còn lo muôn mắt ngƣ i đ i nhắm vào khinh bỉ.  

Nhƣ thế là những điều ác chúng ta đã diệt trừ nó hồi 

còn trong trứng, không để sanh nở ra, khỏi sự hình phạt cắn 

rứt nơi tâm và tâm sẽ từ từ hiện ra sáng suốt nhƣ mặt Tr i 

mặt Trăng soi chiếu khắp cả vạn vật. Đó  à trí huệ phát hiện. 

Nhƣ ai muốn biết đạo quả mình đắc không? Có thể nhắm 

ngay đó mà đoán trƣớc đƣợc. Cũng nhƣ muốn biết đƣợc 

ngƣ i khác sau nầy nhƣ thế nào? Thì cứ xem cách sống của 

họ thì biết, nếu họ sống giản dị, không tham cầu vật chất chỉ 

chuyên về đạo  ý, thì con ngƣ i đó đến ngày kia sẽ chứng 
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đạo hoàn toàn. Còn kẻ sống lo cầu danh, cầu lợi, câu nệ 

nhơn ngã, nhứt là tham mê tiền bạc, mặc dù họ có truyền 

thuyết đạo  ý  ao nhiêu đi nữa cũng sẽ bị sa đọa và vấp ngã 

trong một ngày gần.  

2– Sinh hoạt ít bị phiền toái bận rộn,  à ngƣ i sống 

thanh bạch chẳng khi nào bị vƣớng máng cuộc sinh hoạt cầu 

kỳ đến đỗi phải đầu bù tóc rối và loạn cả trí óc. Mặc dù họ 

không quá cầu ở vật chất, nhƣng không phải ăn không ngồi 

rồi mà họ vẫn phải sanh hoạt. Họ sanh hoạt cách giản dị, 

không làm quá sức đến tiều tụy tiêu hao xác chất; họ dành 

thì gi  để cúng bái Tam bảo. Ngoài sự cúng bái họ còn rảnh 

rang để chuyên luyện về kiến thức bằng cách xem xét kinh 

sách để tìm rõ chơn  ý. Và đã đƣợc thì gi  dƣ, họ không bỏ 

sót việc phƣớc lợi cho mọi ngƣ i và cho mình. Với phƣớc 

lợi ấy chẳng những đem tiền bạc, vải sồ bố thí, đồng th i họ 

còn đem giáo  ý cao siêu của Phật truyền rải cho ngƣ i 

không hiểu đạo  ý đƣợc thức tỉnh. Nếu họ đánh thức đƣợc 

một ngƣ i, tức là họ tạo đƣợc một ngọn đuốc trong xã hội 

đó.  

Con ngƣ i nhƣ thế ấy, tấm gƣơng giúp đ i của họ 

đánh giá rất mắc cái thiện chí của họ. Họ chẳng chịu để thân 

họ chỉ là cục thịt biết chạy, biết nói một cách không trơn  àm 

cho đ i sống vô vị, mà là họ rất hoạt động đủ cách để giúp 

vào xã hội một công nghiệp gì xứng đáng, vì muốn sống cần 

ích cho đ i, nên họ phải ăn, phải mặc cho thân thể khỏi lõa 

lồ, tiêu kiệt, chớ lòng họ chẳng se sua ô nhiễm vật chất. 
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Xin đính chánh sự hiểu lầm của ngƣ i đ i cho kẻ 

thanh bạch là dạng ngƣ i biếng  ƣ i nhút nhát, ăn xổi ở thì, 

không óc kinh doanh, chẳng màng thực tế, muốn ngồi đó giữ 

phần nhàn nhã không làm ích lợi cho ai có bằng chứng cụ 

thể. Phải hiểu rằng ngƣ i sống thanh bạch họ chuyên ở tinh 

thần đạo đức, lúc nào họ cũng tô điểm thần trí sáng suốt để 

chủ trì lòng tốt đẹp cao quí, vừa cung phụng cho đ i những 

món quà mà họ đã có và đ i sống của họ chỉ đúng theo sự 

nhu cầu, chớ họ không câu nệ vào vật chất một cách quá 

đáng. Vì họ nhận thấy, nếu có chuyên tâm về vật chất không 

thì vật chất có ngày hƣ hoại. Vật chất ấy thì chỉ có tiền bạc 

 à hơn hết. Mà tiền bạc nó có cứu đƣợc ngƣ i lúc chết 

không? Và nó có  àm cho đ i sống con ngƣ i vinh diệu mãi 

không? Hay  à nó thƣ ng dắt ngƣ i đến chỗ trụy lạc. 

Thế nên ngƣ i thiếu giác ngộ hay bị tiền bạc chôn 

mất thanh danh và thƣơng tổn đạo đức. Lại kẻ vì tiền bạc mà 

phải tiêu tan trí huệ, đồi bại danh tiết đến khi hấp hối, dù lúc 

sống đã tạo đƣợc nhiều tiền bạc, tiền ấy cũng không đem 

theo để  o  ót Diêm vƣơng cho khỏi tội đƣợc. Khi họ chết 

của ấy chỉ lọt vào tay kẻ khác hƣởng, còn linh hồn của họ thì 

phải bị vƣớng vít tội trạng, chịu sự hình phạt đau khổ do 

những tội lỗi của họ đào tạo vừa qua và phải đầu thai lại thế 

gian để đền nợ trƣớc. Vì thế mà họ cứ trói thân trong guồng 

máy luân hồi không thể dứt. 

Thế thì vật chất là huyễn ảo không bền bỉ, nó chỉ giúp 

ngƣ i một phần về xác thịt thôi. Trái lại về đạo đức thì nó 
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giúp ngƣ i hiền hòa để khỏi xúc phạm kẻ khác và sau nầy 

không bị luân hồi.  

Nh  sống đơn giản và tấm lòng thanh bạch không 

bận việc đ i, khi chết hồn đƣợc tiêu diêu về cõi thƣợng, nên 

con ngƣ i cần sống thanh bạch hơn. Đó  à câu chúng ta trả 

l i những ngƣ i cho đ i sống thanh bạch là hạng ngƣ i  ƣ i 

biếng. 

Gia dĩ, ngƣ i thanh bạch, lúc hiện hữu nêu cao tâm 

hồn cao thƣợng cho kẻ xung quanh học theo và đem vật chất 

giúp cho kẻ xa, gần nh  đến, vì thế mà ngƣ i đ i xem họ là 

bực ân nhân. 

KẾT LUẬN: Mục thanh bạch dạy chúng ta trong 

khoản sống th i gian chẳng bao lâu, không nên buông lung, 

phóng túng lắm. Nghĩa  à đừng nên ăn xài, xa xí thái quá; 

đừng nên se sua chƣng dọn thái quá, cũng không vì quá 

trọng xác thân mà để nó chỉ huy mình. Đƣợc vậy, với tinh 

thần không bị hoàn cảnh sanh sống gây rối tâm trí, tức đ i 

mình không có điều nào làm buồn tủi cho Tổ tiên, cha mẹ, 

đồng th i chúng ta sẽ còn đƣợc phô phang hành động chính 

đáng  ằng cách làm lợi ích cho mọi ngƣ i có phƣớc đức và 

huệ lợi. 

Nhƣ thế chúng ta đã giúp cho đ i đƣợc hai việc vừa 

vật chất lẫn tinh thần.  
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KI M TIẾT 

Bài trƣớc là thanh bạch. Đã hiểu thanh bạch là một 

vấn đề rất quan hệ cho đ i sống của chúng ta, nó có thể giúp 

cho chúng ta nhiều việc cao quí trên đƣ ng đạo nghĩa. Thấy 

thế, dĩ nhiên chúng ta không quên gìn giữ nó và quyết tâm 

thiệt hiện cho đƣợc vẹn cả mƣ i. Còn một vấn đề không 

kém hơn việc thanh bạch là mục kiệm tiết. 

Bởi kiệm tiết có giá trị tƣơng đƣơng với thanh bạch; 

nên loạt bài nầy có mục kiệm tiết. 

“Họ (đạo tặc) là giống sâu làm rầu nồi canh, là tội 

nhân gây ra những tai biến trong những gia đình cần lao 

kiệm tiết, là nguyên nhân của sự nghèo, sự khổ, họ phá hoại 

hạnh phúc của con người” 

Đoạn ấy Đức Thầy nghiêm trách hạng ngƣ i đầu 

trộm đuôi cƣớp, chỉ chuyên sống nghề khoét vách, đào 

tƣ ng. Họ là kẻ gây rối cho xã hội, họ làm khốn thêm cho 

những gia đình của kẻ kiệm cần; họ là kẻ dẫn một số ngƣ i 

sống trong khu vực nghèo nàn và họ phá hoại sự vui tƣơi 

hạnh phúc của dân chúng.  

Với hạng ngƣ i nỡ rấp tâm đi  àm chuyện trộm cƣớp, 

không phải toàn cả vì sự nghèo mà đi  àm những nghề hèn 

hạ ấy, mà phần lớn vì họ ăn to xài  ớn, đánh  ạc cụng chén 

cho lung, nên phải tiêu sạch của cải đang có, đành xua thân 

làm việc phi pháp. Nhƣợc bằng ngƣ i kia biết tiết kiệm, 



Trang                                                                              Chuù Nghóa   

 
76 

sống cách vừa vặn, đơn giản hẳn khỏi phải bần quẫn đến 

làm nghề đê tiện ấy. 

Việc kiệm tiết là bảo mỗi ngƣ i hãy nên xén bớt cái 

gì thừa ra để đắp vá lại cái gì còn thiếu hụt cho đƣợc đồng 

đều, đƣợc bằng phẳng và đƣợc đầy đủ cho sự sống, đƣợc 

điều hòa, khỏi cái nào chinh lịch. Đó  à nghĩa của chữ kiệm 

tiết. 

Từ trong cửa đạo đến ngoài trƣ ng đ i, nếu thiếu 

kiệm tiết là một tai hại lớn. Những tai hại đó, xin cử ra ba 

hạng ngƣ i nhƣ dƣới đây để làm bằng chứng: 

1– Hạng này hẳn không một ai còn lạ, là những ngƣ i 

trong thôn của mình thƣ ng thấy, trƣớc kia họ  à ngƣ i giàu 

có: Tiền bạc đầy tủ đầy rƣơng, ruộng đất cò bay thẳng cánh, 

nhà cửa năm  ảy cái nối liền, nhƣng sau đó một th i gian, 

chúng ta lại phải ngạc nhiên thấy họ ăn thô mặc rách, nƣơng 

tạm dƣới mái lá dột dạt, thân sống hẩm hiu, tỏ ra con ngƣ i 

hết sức nghèo nàn cùng khốn, gần nhƣ kẻ khất tử. Hạng 

ngƣ i ấy, phần đông  à  úc họ có tiền của,  o ăn tiêu xa xí 

cho lung, tha hồ nào phấn son, chè rƣợu, hút xách, vì thế của 

cải bị tiêu hao đi, trong rƣơng họ không còn một chiêm và 

điền sản bị cầm cố cho ngƣ i hết, đến đỗi nhà cửa của họ và 

những vật quí báu của ông bà họ để lại họ cũng  án sạch. Đó 

là hạng thứ nhứt. 

2– Hạng kế đây  à những ngƣ i đã có một địa vị quan 

trọng trong xã hội đang kiêm một chức vụ trong hành chánh 

hay quân sự của chính phủ, lúc có quyền họ ỷ trọng vào 
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quyền lực mà bóp họng thắt hầu dân chúng, đày đọa dân 

chúng phải lo tiền đót hối, để họ ngồi không thủ lợi to tát 

hơn  ƣơng  ổng của Chánh phủ cấp cho họ mỗi tháng. Đồng 

th i việc làm nầy họ tự tung tự tác bất cần lịnh lọt của cấp 

trên, họ tự quyền thao túng dân chúng hay cấp lệ thuộc. Với 

việc  àm đen tối phi pháp ấy, bị tiết lộ, hoặc bị dân chúng tố 

cáo nên địa vị họ bị gảy đổ; có tội nặng thì bị tù đày hành 

hạ, trở lại nhƣ kẻ tiểu tốt; tội nhẹ thì trở lại  àm dân đê hạ. 

Đến chừng đó, với kẻ bị họ hành hạ trƣớc kia sẽ nhắc lại, 

mắng nhiếc, xài xỉ, chà xát họ, có khi họ còn đánh đập thái 

thậm. Đó  à hạng thứ nhì. 

3 – Còn hạng sau hết là những ngƣ i đã xuất gia đầu 

Phật, lánh tục tầm Tiên, họ chỉ thích thú dƣới bóng từ bi, 

hôm sớm chuyên chú kệ kinh, con ngƣ i họ chẳng quản đến 

việc tranh đua  ợi danh quyền quí mới vào ở chùa chiền am 

cốc lo tu tỉnh tháng ngày. 

Trong th i gian tu tỉnh họ giữ giới tinh nghiêm từ chỗ 

hành trì đến khi tịnh niệm, họ đƣợc dân chúng tôn lên làm 

Hòa Thƣợng, Yết Ma hoặc Đại Sƣ chẳng hạn. Sau khi đƣợc 

tôn xƣng cao tƣớc, họ tự coi mình là ông Phật sống hiện 

tiền, tha hồ muốn nói thì nói, muốn làm thì làm, tự ý không 

gìn giữ cẩn thận. Vì vậy trong lúc họ lửng quên thì bao 

nhiêu hột giống nhơn xấu còn ẩn trong tâm họ có cơ hội đâm 

chồi mạnh lên, trở lại dần dần xô đẩy họ phạm giới: Từ chỗ 

không ham tiền trở lại ham tiền; từ chỗ lìa bỏ ái dục trở lại 

mê sắc đẹp; từ chỗ không ham địa vị thì họ lại  àm đủ cách 

để có địa vị; từ chỗ không nhiễm trở lại ô nhiễm; từ chỗ 
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không ham muốn trở lại ham muốn v.v... Lúc đó,  ên ngoài 

thấy họ dáng vẻ Hòa Thƣợng, ông sƣ; chớ bên trong toàn là 

cốt chỉ ác tăng. Câu kinh hay tiếng kệ khi ấy không đủ làm 

cho họ sực tỉnh nữa, họ sẽ hoàn tục trở lại có vợ con, lập gia 

đình, mƣu đồ tƣ  ợi và thêm vào sự giết chóc gian lừa thêm 

việc tội lỗi là khác. 

Ba hạng ngƣ i đã kể qua, chỉ vì họ không biết tiết 

kiệm của cải, quyền oai và đức hạnh của họ đã có để sử 

dụng cho hợp lý nên bị sa ngã, gãy đổ, thất đức trở lại cuộc 

đ i thấp hèn nhơ trƣợc. 

Bởi những tình trạng phản biến kể trên, nên chúng ta 

có thể nói: Ngƣ i giàu có dƣ ăn, dƣ mặc mà không biết tiết 

kiệm sẽ dần dần trở lại túng rối, thiếu ăn, thiếu mặc và 

không chỗ ở; những ngƣ i có quyền thế trong tay lại hiu hiu 

tự đắc không biết tiết kiệm quyền oai ấy, thì ngày kia quyền 

nọ bị tan nát lật đổ trở lại  àm ngƣ i dân mà không bằng 

hạng dân, nghĩa  à trở lại  àm con ngƣ i rẻ rúng hèn hạ của 

thiên hạ; còn những bực đã đƣợc đ i coi tôn kính là nhà hữu 

đức, nghĩa  à họ đƣợc tôn lên bực cao tăng trong giới tu 

hành mà không biết kiệm tiết đức hạnh phƣớc trí của họ 

đặng đem ra  an rải cho mọi ngƣ i nh  đến, trở lại ỷ trọng 

vào đó cho trụy lạc thì địa vị của họ bị hƣ hỏng tan nát, bôi 

 em đạo lý thì còn thua hạng ngƣ i còn trong vòng tục lụy.  

Ngoài ra bao nhiêu việc khác cũng vậy, nếu mình có 

nhiều tiền của mà không biết xài đúng cách, xử đúng phép 
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thì dầu cho của ấy lớn bằng núi non, sông biển cũng không 

thể tồn tại đƣợc. 

Trái lại, những ngƣ i đã phải gặp cảnh nghèo khổ 

mọi việc đều thiếu mà họ biết tiết kiệm, dành dụm  ƣơng 

tiền và biết com kỉnh từ việc làm nhỏ đến việc làm lớn, dần 

dần họ sẽ trở nên nhà giàu có đƣợc. Còn những hạng ngƣ i 

ở trong giới quan trƣ ng, ở vào bực thơ  ại tiểu chức mà họ 

cố gắng công việc  àm, năng trau giồi chức nghiệp,  ƣơng 

bổng biết dành để, siêng cần học tập và giữ các việc làm 

đƣợc chu đáo, dần dần họ sẽ đƣợc nâng nhắc  ên địa vị to tát 

hơn gấp mấy lần địa vị họ đang có. Đến những hạng mới 

 ƣớc vào cửa đạo, thấy mình còn thấp kém đức hạnh chƣa 

đầy đủ phƣớc duyên nhƣng  òng vẫn chuyên chú thiệt hành 

đạo đức từ ngày một thì lần  ƣợt họ sẽ đƣợc kinh kệ thông 

minh, tu hành tinh tấn và cách cử của họ trang nghiêm, 

khiến mọi ngƣ i xung quanh hoan nghinh tôn tặng họ lên 

cao trong giới tu hành. 

Suy đây đủ biết thêm vấn đề khác, nếu chúng ta biết 

cần lao kiệm tiết để bồi bổ thƣ ng ngày thì trong việc làm 

nào cũng sẽ đem  ại kết quả đúng nhƣ  òng của chúng ta 

muốn. Với kiệm tiết nầy, là một vấn đề thực tế, một công 

việc làm cụ thể, không phải phỉnh ph  tƣởng tƣợng, nếu làm 

đúng sẽ kết quả thật sự. 

Tóm tắt, vấn đề kiệm tiết là phải ăn xài có chừng mực 

đừng tiêu phí vô ích, nhƣng không nên để mình phải lọt 

trong chỗ tham lam bỏn xẻn, vì ngƣ i tiết kiệm quá, xem 
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đồng tiền nhƣ núi, ngồi ôm giữ bo bo sẽ trở thành con mọi 

giữ của. Trong hạng ngƣ i ấy, không lợi ích cho ai cả. Với 

sự tiết kiệm  à không nên ăn xài  ãng phí, chớ không phải 

bỏn xẻn, gặp việc có lợi ích dù tốn  ao nhiêu cũng đem xài 

ra, còn chỗ phi lý dù hao một đồng xu cũng không dùng đến.  

Có biết cân nhắc sử dụng phải lẽ, hành động đứng 

đắn theo nghĩa của kiệm tiết thì ở vào địa vị nào cũng vững 

chắc, còn ngƣ i dù có lòng lành mà không biết tiết kiệm thì 

sẽ có tai hại hoặc nhỏ hay lớn chớ không khỏi. 

 

*** 
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TRUNG THÀNH 
 

Về mặt nhân đạo có hai việc rất quan hệ hơn hết là 

chữ trung với chữ hiếu. Lòng trung không những đối với 

bực trên của mình mà còn đối với mình nữa. Có trung thành 

mới tránh khỏi những sự thay đổi ở tâm trí của mình hay 

thay đổi ở chỗ mình đang thù phụng tín ngƣỡng. Có đƣợc 

chặt  òng tín ngƣỡng và giữ một mực th  kính ngƣ i trên thì 

tất cả những gì của mình muốn sẽ đƣợc có kết quả. Do chỗ 

quan hệ ấy, hôm nay chúng ta tham khảo mục trung thành. 

                   “Ghi biên những kẻ quá lương hiền, 

                     Một mực trung thành với Phật Tiên”. 

Mỹ ý của Đức Thầy bảo rằng: Ơn trên sẽ ghi chép 

những ngƣ i  ƣơng hiền và một lòng trung thành vâng l i 

giữ th  kính Tiên Phật.  

Nghĩa của chữ trung thành là ngay thật. Sự ngay thật 

ấy, không những đối với mọi ngƣ i mà còn phải đối với 

mình nữa. Có đối với mình ngay thật, từ đó mới phát đoan 

sự ngay thật đối với ngƣ i khác. Nhƣợc bằng mình không 

ngay thật thì không thể đem ra đối với ngƣ i khác đƣợc. Khi 

mình tự dối mình đƣợc, đó  à triệu chứng làm mầm móng để 

dối kẻ khác. Nghĩa  à lòng mình có phát khởi điều chi dối, 

mình biết trƣớc mà còn dung túng nó, không trừ dứt thì có 

ngày mình sẽ dối với ngƣ i khác nữa. 
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Vả lại trên đ i nầy, bất cứ việc tu hành hay là việc 

 àm ăn, nếu ngƣ i không trung thành với ý nguyện của mình 

hay với l i giao kết cùng kẻ khác thì cả mọi việc sẽ thất bại 

hết chín phần mƣ i, nếu có đƣợc kết quả cũng chỉ miễn 

cƣỡng vậy thôi, chớ không chắc chắn. 

Vì lẽ đó, mỗi ngƣ i trong giới học Phật phải trung 

thành với mục đích cao quí, việc  àm trƣớc tiên là phải tín 

ngƣỡng Đức Phật, Đức Thầy và theo dõi đạo lý, dù gặp cọp 

đón đƣ ng, ma chận lối cũng tiến tới và dầu ai có để cách 

mua chuộc cũng không  án, giữ tâm chí không phai 

lợt.Đƣợc vậy, tôn chỉ tối cao, tối thƣợng của đạo có thể lần 

dò đến đó đƣợc. 

Với lòng trung thành ấy, tóm lại bốn việc: Trung 

thành l i nói, ý nguyện, việc làm và bổn phận. Bốn điều nầy 

dĩ nhiên chúng ta phải trung thành đáo để. Song cũng có một 

vài trƣ ng hợp cần phải cải sửa đƣợc, ví dụ: Việc của chúng 

ta đã  àm hay   i nói sái quấy mà chúng ta không biết, một 

hôm có ngƣ i chỉ rõ ra, thì chúng ta phải sửa bỏ ngay. 

Chúng ta không trung thành việc quấy cũng nhƣ 

không bảo thủ thành kiến của mình mà phủ nhận l i nói phải 

của ngƣ i khác, thế mới đổi dở thành hay, cải tà qui chánh 

đƣợc.  

Trƣ ng hợp thứ nhứt của ngƣ i biết trung thành, là 

l i gì của mình nói ra với ngƣ i lớn hoặc nhỏ, ngƣ i trong 

nhà hay ngoài đƣ ng cũng đều giữ đúng. Sự kỳ hẹn cam kết 

câu chuyện chi với ngƣ i, dù gặp khó khăn nguy hiểm cũng 
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không để sai, việc của mình đã nhứt định thì không nên tráo 

trở. Nhƣ vậy, mình mới có thể gây  òng tin tƣởng với mọi 

ngƣ i ở nhiều việc khác nữa. 

 hi ngƣ i tin tƣởng mình, thì việc của mình nói ra họ 

đều tin cậy và việc của mình  àm ra cũng đƣợc họ luôn luôn 

ủng hộ. Nếu mình dối lừa họ ở  úc  an đầu thì sau mình có 

nói đúng sự thật họ cũng không tin và còn cho mình ăn nói 

đùa  ỡn là khác nữa. Nhƣ thế l i nói của mình há dám coi 

thƣ ng đƣợc ƣ? 

Trƣ ng hợp thứ hai của ngƣ i biết trung thành, là với 

ý của mình đã nguyện  àm theo hay đi theo con đƣ ng chơn 

chánh hợp lệ, dầu cho phải gặp lắm ngƣ i chỉ trích, xuyên 

tạc,  ài  ác ,nói ra nói vào mình cũng vẫn cố gắng thực hiện 

cho đƣợc. Đƣợc vậy cái nguyện của mình không hƣ  ỏ, nó 

sẽ thành hình cụ thể. 

Hơn nữa, mình không nên để  òng mơ hồ hoặc bị 

ngƣ i phá hoại bằng cách nầy hay cách khác  àm thay đổi 

chí tốt đẹp, đem vào ý chí nhơ xấu, thì công cao nghĩa cả 

nào mà chẳng làm nên.  

Trƣ ng hợp thứ ba của ngƣ i biết trung thành là việc 

mình đang  àm hoặc sắp làm với mục đích rất cao quí tốt 

đẹp, có lợi ích không những cho mình mà còn cho mọi 

ngƣ i nữa, thì dù phải hy sinh phần nào trong đó mình cũng 

cƣơng quyết tiến tới chỗ thắng lợi. Với sự hy sinh nầy, dù 

gặp bao nhiêu chông gai nguy hiểm cũng phải cố gắng  ƣớt 

qua để đạt kết quả vinh diệu. Ngày xƣa các  ực danh nhân 
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đã thành công trên  ƣớc nguy hiểm ấy, mình há chẳng để 

hiểu theo dõi ƣ? 

Hơn nữa, trên  ƣớc tiến hóa thƣ ng gặp phải nhiều 

việc thấy chết trƣớc mắt mà không thối chuyển mới đƣợc 

đ i tôn lên vị cứu tinh của nhơn  oại. Nhƣ trƣ ng hợp Đức 

Phật Thích Ca lìa ngai vàng điện ngọc, lìa vợ đẹp con xinh 

đem thân vào rừng bụi tu hành khổ hạnh, ngày chỉ ăn vài hột 

mè, đêm uống vài giọt sƣơng năm nầy qua năm khác, nhƣ 

thế sau khi Ngài thành đạo đƣợc ngƣ i đ i tôn sùng kính bái 

làm bực Từ phụ, chớ đâu phải Ngài vẫn làm một vị thái tử 

trong trào mà họ tôn phục đâu. Các việc khác cũng vậy, nếu 

thấy việc đáng  àm thì chúng ta cứ  àm ngay, dù khó cũng 

rán cho đƣợc, khi đƣợc rồi sẽ thấy mọi sự vinh diệu trong 

ấy.  

Trƣ ng hợp thứ tƣ của ngƣ i biết trung thành, là 

phận mình làm dân đối với đất nƣớc phải hết dạ trung cang 

nghĩa khí,  àm sao nâng vạc đỡ thành, cứu quốc an dân, 

không vì tham sống sợ chết mà rụt rè trƣớc kẻ xâm  ăng; và 

không vì cá nhân tƣ  ợi nỡ chà xát đồng  ào để thủ lợi. Còn 

đối với cha mẹ thì hết lòng th  kính, làm cho cha mẹ khỏi 

rách rƣới, không đói kém, không thiếu thuốc men, đƣợc nơi 

ở yên, đƣợc con thảo, dâu hiền, cháu ngoan, nhƣ thế mới 

phụng sự cha mẹ đƣợc chu đáo. Đối với Thầy thì luôn luôn 

kính th , vâng l i dạy bảo và hy sinh đ i mình để cung 

phụng cho Thầy ngang hàng cha mẹ: Cha mẹ sanh ra xác 

thịt, còn Thầy dìu dắt linh hồn.  
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Về mặt tạo sanh xác chất và dìu dắt linh hồn cả hai 

đều có giá trị tƣơng đƣơng, không trƣớc mặt Thầy thì tôn 

kính, vắng mặt Thầy lại phụ bạc. Đƣợc nhƣ vậy mới tròn 

phận tín đồ, môn đệ của Thầy. Còn đối với anh em, chồng 

vợ, bè bạn, chủ tớ đều phải luôn luôn lấy lòng ngay thật giao 

tiếp nhau cho ổn đáng từ việc nầy đến việc khác. Trong khi 

mình đối với nƣớc non, cha mẹ sƣ trƣởng, anh em, chồng vợ 

bạn bè và chủ tớ dù gặp  gay go nguy hiểm, nhiều khi phải 

thập phần tử nhứt phần sanh cũng vẫn giữ một mực nhƣ cũ 

không phản phúc. Nếu mình đƣợc giữ lòng sắt son nhƣ thế 

thì đứng giữa cõi đ i, ngƣớc mặt ngó lên không thẹn với 

Tr i, dòm xuống chẳng thẹn với ngƣ i và đọc sách Thánh 

hiền tự thấy mình vui vẻ lên, sáng suốt lên không có gì phải 

hổ.  

Thêm nữa, lòng trung thành giúp mình về mặt cƣ xử 

với đ i mà còn giúp cho mình thực hành trong cửa đạo nữa, 

nhƣ mình đang phƣợng th  tín ngƣỡng đạo lý, dù chóng thác 

đi nữa cũng không ngừng chí, vẫn đi đến rốt ráo của lý 

tƣởng. Đó chẳng khác chúng ta  ƣớc lên nấc thang: phải leo 

lên nấc nầy đến nấc nọ cho đến nấc chót hết mới thôi.  

Vả lại,  ng trung thành nhƣ keo để dán từ miếng giấy 

này dính với miếng khác; nhƣ hồ trộn với vôi, cát để xây cất 

lầu đài chắc chắn; và nó cũng nhƣ nền móng cứng chắc để 

dựng tòa lầu ấy, nên  úc nào mình cũng cần có nó.  
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Vì  òng trung thành có năng  ực giúp mình vững lòng 

để đi đến mục đích của đạo mà Đức Thầy đã ch  đón, nếu 

mình đeo đuổi mãi sẽ đến kết quả vinh diệu. 

Tóm tắt, mục trung thành dạy mình  úc nào cũng phải 

ăn ở ngay thật với kẻ nhỏ đến ngƣ i lớn, từ trong gia đình 

đến ngoài xã hội: trong việc nói năng, ý nguyện, hành động 

và bổn phận. Mình nên xem thƣ ng sự chết để bảo tồn lòng 

trung thành và coi sự chết là khẩu hiệu duy nhứt của mình 

trên đƣ ng tiến bộ. 

 

*** 
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KIÊN TRINH 
 

Hôm qua chúng ta tham khảo mục trung thành. Có 

một vấn đề khác cũng có mãnh  ực giúp đỡ ngƣ i về mặt tu 

tỉnh không kém gì mục trung thành, đó  à mục kiên trinh. 

                  “Tín nữ thiện nam gìn mối đạo. 

                    Dầu cho lăn lóc rán kiên trinh”. 

Hai câu nầy Đức Thầy có ý khuyên tất cả nữ nam hãy 

gắng gìn giữ mối đạo của Đức Thầy đã dạy cho đó, dù phải 

gặp lúc nàn tai nguy hiểm đến sanh mạng tài sản cũng vẫn 

kiên nhẫn, không nên thay đổi tâm chí của mình. Trên 

đƣ ng đạo từ xƣa đến nay không lúc nào suôn sẻ, nó hay 

đụng chạm nhiều sự gai ngạnh và phải xông  ƣớt trên sự 

nguy hiểm, nếu gặp cảnh ấy mà ngƣ i nản chí thì sẽ trở lại 

tục lụy không khi nào tiến đến chỗ cao siêu của Phật pháp 

đƣợc. 

Vả lại th i kỳ nầy là th i kỳ chót của buổi Hạ ngƣơn, 

những ngƣ i gặp đƣợc Đức Thầy  à vì đã có gieo duyên  ành 

ở nhiều tiền kiếp, nếu lòng dạ không thay đổi, cứ lo tu bồi 

thêm đức hạnh thì chắc đƣợc phần giải thoát. Và không dịp 

nào may hơn dịp nầy, đƣợc gặp Đức Thầy, lại sẽ đƣợc gặp 

Hội Long Hoa, khuyên tất cả tín đồ lúc tu hành rán  kiên 

trinh để  ƣớt qua mọi nỗi khó khăn. 
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Kiên trinh là giữ chắc lòng trong sạch. Lòng trong 

sạch ấy giới luật đào tạo, do qui điều dẫn chỉ, do Phật pháp 

khai thông, dù một môn nhơn nào cũng cần phải cố gắng 

lắm mới đi đến mức cuối cùng. Hãy coi lòng trong sạch là 

vật quí vô giá của con ngƣ i; nó là nhịp cầu đƣa con ngƣ i 

đến b  giải thoát; nó  à mái nhà mát để che đỡ nắng mƣa; nó 

là tình yêu giữa mọi ngƣ i, đƣợc có nó con ngƣ i mới sống 

vui tƣơi, nếu thiếu nó thì con ngƣ i sẽ lâm sầu khổ. Vì thế 

ngƣ i học đạo lý nhận xét sự ích lợi của lòng kiên trinh, mà 

về mặt tinh thần  úc nào cũng giữ sự trong sạch làm gốc. 

Vả lại, với lòng kiên trinh nó có một đặc điểm tột cao 

và tột quý, nó có thể giúp cho chúng ta giữ vẹn lòng tín 

ngƣỡng dù gặp lắm sự nguy kịch cũng không d i đổi. Ngƣ i 

có đƣợc lòng kiên trinh thì họ th  tôn giáo nào hay ông Thầy 

nào cũng  uôn  uôn theo đuổi đến cùng, dù gặp thiên lao vạn 

khổ, ăn cay uống đắng họ cũng vẫn giữ một lòng sắt son nhƣ 

một. 

Vì vậy mà ngƣ i có  òng kiên trinh, trên đƣ ng đạo, 

họ đã đi đƣợc hai phần  a đƣ ng, còn một phần nữa nếu họ 

có chí mạnh mẽ sẽ đƣợc đến mục đích. 

Với sự lợi ích của  òng kiên trinh nhƣ thế, nên mỗi ai cũng 

cần phải có: 

1– Lẽ thứ nhứt của  òng kiên trinh  à sau khi mình đã 

tin tƣởng Phật pháp, thì phải tập trung hết thảy tâm lực, thân 

xác của mình vào đó để thật hành đứng đắn từ việc một của 

luật đạo và của chơn sƣ dạy bảo. Chẳng may trong lúc hành 
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đạo, trong lúc tín ngƣỡng có lắm ngƣ i chỉ trích bài xích, 

nhục mạ hay họ lấn đoạt tài sản, nếu thấy nhẫn nại là tốt thì 

chúng ta cứ nhẫn nại để  ƣớt qua, miễn sao tâm mình đƣợc 

vững vàng, đức tánh đƣợc đầy đủ để ngày kia tiến tới quả 

phẩm: Mặc dù họ đối với chúng ta quá khắt khe h n ghét, 

hãy xem đó  à tánh mê của kẻ thƣ ng tục không nên câu 

chấp.  

Trái lại chúng ta chẳng vì trƣ ng hợp khó khăn mà để 

cho tâm ý mình mềm nhũn đen đúa mất hết ý nghĩa thanh 

cao của ngƣ i hành đạo. 

2 – Lẽ thứ hai của lòng kiên trinh là không luận hạng 

ngƣ i nào và đứng trong địa vị nào với việc làm lớn nhỏ nào 

chúng ta cũng đều phải nghĩ đến, hiểu đến sự thiệt giả hay 

vinh nhục của nó, nhứt là phải hiểu hết tánh tình, cách cử thế 

nào đƣợc lịch sự để đối với ngƣ i chòm xóm, lân lý. Và 

luôn luôn chủ trƣơng ở việc làm ngay ngắn  ƣơng thiện, nếu 

đứng vào địa vị nhà cầm quyền thì phân xử thanh liêm; ở 

vào hạng dân phải  àm ăn chất phác; kẻ trong nhà trƣ ng 

phải nỗ lực trau giồi đèn sách để phát triển bản năng cao quí 

trong xã hội; kẻ đứng trong tiệm buôn phải so cán cân cho 

ngang, kéo cái vá cho bằng, không nên có sự  ƣ ng cân tráo 

đấu làm chuyện giả dối gây lấy sự thƣơng tổn cho ngƣ i 

khác. 

Ngoài ra những nghề nghiệp khác cũng đều phải kiên 

cố chơn chánh nhƣ vậy. 
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Huống lại, một nhà tu hành, việc làm đầu tiên là không chạy 

theo quyền thế, nịnh bợ, không để mình bị thị dục dẫn dắt 

nhƣ sợi dàm dắt con  ò; không để sắc đẹp câu nhữ mình nhƣ 

cá theo mồi, và luôn luôn tự chủ ở mỗi việc  àm để đƣợc 

trong trắng tuyệt v i của đ i mình. Bởi lòng trong trắng và 

việc  àm chánh đáng  à ánh sáng thơm tho của gia tộc chúng 

ta, nên chúng ta phải gìn giữ nó cho trọn vẹn. Đối những 

ngƣ i kiên trinh những hành động nhƣ vậy, nếu họ ở ngoài 

trƣ ng đ i họ sẽ có địa vị đáng kể trong xã hội, còn họ vào 

cửa đạo thì sẽ có đức lớn, huệ to, nhƣ ngọn đuốc sáng trong 

khoản ngƣ i tăm tối. 

       3– Lẽ thứ ba của lòng kiên trinh là với đ i sống của 

chúng ta nếu chẳng may lâm trong cảnh nghèo đến đỗi mình 

trần thân trải, không đủ cơm ăn, không thuốc men uống 

trong  úc đau ốm cũng phải bảo vệ giá trị đ i mình đƣợc đầy 

đủ. Chúng ta nghèo vì tiền bạc, nhà cửa không se sua, chớ 

đức hạnh thanh cao, tánh nết hiền hậu và tâm hồn đạo đức 

không nghèo. Chúng ta thua họ về tiền bạc chớ tâm hồn 

chúng ta  uôn  uôn nêu cao hơn và sáng suốt hơn họ. Đó là 

phần gốc của chúng ta vậy. Nếu phần gốc chúng ta giữ đƣợc 

thì bông trái có ngày sẽ đƣợc trổ sanh không gì khác. 

Ngƣợc lại, chúng ta sợ sự nghèo mà đua theo phƣ ng 

đạo tặc bất  ƣơng đặng sống nhƣ: giựt tiền cƣớp của hay 

dùng những quỉ kế đào tƣ ng khoét vách nhà ngƣ i. Với 

hành động đê tiện, miếng ăn nhơ  ẩn đó, nó sẽ giết tâm hồn 

trong sạch của chúng ta và đƣa chúng ta vào địa ngục nữa. 

Bởi thế mà, thà chúng ta chịu đói chớ không  àm điều bất 
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công phi lý, vì hột cơm của ngƣ i, lớn nhƣ núi Thái sơn, ăn 

không phải khó tiêu. 

Chẳng những thế, chúng ta xua theo việc bất chánh 

chè rƣợu, điếm đàng vào chỗ xó hóc, trộm cƣớp, gieo sự tủi 

nhục cho Tổ tiên cha mẹ, nhƣ thế đối với xã hội là một kẻ vô 

dụng, sâu mọt; còn đối với gia tộc thì chỉ xem là một đứa 

con ngỗ nghịch và  àm cây đinh trƣớc mắt ngƣ i đ i. 

Ngoài ba khoản chánh kể trên với các vấn đề khác 

cũng phải kiên trinh trong lẽ phải, cố gắng theo điều chánh 

thì đ i sống không ai khinh bỉ và muốn làm việc chi cũng sẽ 

đƣợc kết quả. Và có một điều khác quan hệ hơn  à kiên trinh 

khiến cho con ngƣ i gây thêm sự tốt trong  uân thƣ ng; làm 

con th  kính cha mẹ, chồng vợ trọng nghĩa thỉ chung, giữa 

anh em hòa mục, tình bè bạn đối xử thật thành, tôi chúa luôn 

luôn lấy lòng trung, nh  đó trong  oài ngƣ i có nền nếp thứ 

bực. 

Trái lại ngƣ i không kiên trinh thì ai cũng  à chúa 

mình đƣợc; ai cũng  à cha mình đƣợc; ai cũng  à chồng mình 

đƣợc; ai cũng  à vợ mình đƣợc,  uân thƣ ng hỗn loạn, đạo lý 

xô đùa cả.  

Bởi  ý do đó,  àm ngƣ i phải kiên trinh để gìn mối 

 uân thƣ ng đạo nghĩa và giúp cho  oài ngƣ i giữ còn danh 

giá tốt đẹp. 

Nói tóm lại, mục kiên trinh nầy, chỉ yếu là muốn cho 

toàn cả chúng ta gắn chặt ở hành động tín ngƣỡng và đ i 
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sống trong những lẽ từ thiện, công bằng và nhân đạo. Rủi 

phải có sự khó khăn đƣa  ại, chúng ta cũng nhẫn nại  ƣớc tới 

không để cho lòng biến đổi dễ dàng thì mới đến chỗ chí 

thiện. Chừng đó mới thấy sự cố gắng của chúng ta thành 

hình một cách cụ thể. 

 

*** 
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 IỀ  T    
 

Chúng ta đã hiểu đƣợc kiên trinh là một đức tánh dẻo 

dai cứng rắn có thể dám chịu mọi sự khổ não để thi hành 

phận sự và chí hƣớng của mình, đó  à một việc đáng quí và 

cần có. Nhƣng muốn giúp cho đức tánh kiên trinh đi đến chỗ 

toàn  ích hơn thì chúng ta còn cần tánh điềm tĩnh. 

Lòng đƣợc kiên trinh, mặt đƣợc điềm tĩnh, chính con 

ngƣ i ấy sẽ đƣợc đủ điều kiện thông suốt việc lớn mà họ 

không bao gi  biểu lộ dáng kiêu mạn hống hách hốp tốp 

trong việc làm, nh  vậy mọi điều gì của họ đang  àm hoặc 

sắp làm kẻ khác đoán  iết đƣợc và họ sẽ thành công rực rỡ. 

                 “Sĩ điềm tĩnh tiểu nhơn lấn lướt, 

                   Thời vận hèn dụng nhược thắng cang”. 

Đó  à   i của Đức Thầy, Đức Thầy tả một kẻ sĩ  úc 

nào cũng điềm tĩnh, mặc dù  òng mình có ý chí mƣu đồ đại 

cuộc nhƣng vẫn tỏ ra tầm thƣ ng. Vì thế kẻ tiểu nhơn khinh 

thƣ ng lại còn lấn  ƣớt. Nó chẳng ng  kẻ sĩ trong  úc còn 

hèn yếu thì phải dùng cách nhu nhƣợc để thắng cang cƣ ng, 

những là lấy mềm mại thắng cứng rắn, nhƣ giọt nƣớc mềm 

mà soi phủng đƣợc đá. Trƣ ng hợp nầy, là cảnh ngộ của 

Đức Thầy, mặc dù Đức Thầy chứa đầy ý nguyện cứu thế 

đạo, cứu quốc dân song gặp phải th i quay vận kiểng đành 

phải nén chịu kẻ tiểu nhơn húng hiếp, miễn sao mình đạt 

đƣợc chí cả. 
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Những kẻ đƣợc  òng điềm tĩnh họ luôn luôn biểu lộ 

sắc mặt của họ những nét thản nhiên, lặng lẽ và cử chỉ l i 

nói của họ rất êm đềm. Gặp những lúc rối rắm họ không hề 

ra dáng sợ sệt và không có cử chỉ lau chau mà vẫn điềm tĩnh 

để tìm lẽ hay ho, hầu giải quyết đƣợc việc ấy. Họ không nhƣ 

 ao nhiêu ngƣ i khác gặp những thắng lợi thì vui vẻ tƣơi 

cƣ i, rủi chạm cuộc thất bại loạn ly thì ra tuồng buồn rầu hốt 

hoảng.  

Con ngƣ i đang  úc vật lộn với đ i mà giữ đƣợc điềm 

tĩnh thì mọi việc ắt nên, chẳng khác nào cột đồng trấn ở rún 

biển làm cho sức lớn của biển đƣợc  ình định. Tánh điềm 

tĩnh giúp cho con ngƣ i, quan sát việc nầy, tìm hiểu việc nọ 

đƣợc rõ ràng không lầm lạc sai thất sẽ đoạt đến kết quả của 

chúng ta muốn. Có đƣợc điềm tĩnh mới có ý nghĩ hay ho, 

mở mang công việc làm của chúng ta chóng đến thành công 

thắng lợi. Và nh  có điềm tĩnh, dù gặp việc bất trắc xảy ra, 

mắt chúng ta không lảo đảo, lòng chúng ta không nghi ng  

thất bại và không cử chỉ hấp hối đáng tiếc. Hoặc trƣ ng hợp 

chúng ta suất lãnh một việc quan trọng trong xã hội, hay 

cầm đầu một đám ngƣ i trên đƣ ng tranh đấu, dù gặp lúc 

nguy kịch mà mình điềm tĩnh, tỏ ra tự nhiên, khiến họ thấy 

cử chỉ bình thản của mình mà trở lại đủ nghị lực làm theo 

lịnh của mình, chẳng những khỏi bị thất bại còn đƣợc thắng 

qua những trở ngại ấy. 

Cần sử dụng tánh điềm tĩnh nhƣ sau đây: 

1– Lẽ thứ nhứt của tánh điềm tĩnh  à mỗi khi gặp phải 

sự nguy hiểm bất ng  với kẻ khác thì họ lấy làm nôn nao sợ 
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sệt, trái lại với mình thì vẫn giữ cử chỉ thản nhiên và có ý chí 

lanh lẹ sáng suốt để giải quyết các vấn đề ấy một cách dễ 

dàng. Đồng th i nếu là một ngƣ i chỉ huy một toán binh hay 

cầm đầu một cơ quan khi có gặp bất trắc xảy ra, với lòng 

 ình tĩnh, với sự thản nhiên của mình sẽ làm cho kẻ xung 

quanh tự tin nơi mình có thể điều khiển và cứu giúp họ 

đƣợc, nên họ không sợ sệt xao xuyến có đủ tinh thần hợp lực 

với mình để  ƣớt qua các biến cố ấy đƣợc ổn đáng.  

2– Lẽ thứ hai của tánh điềm tĩnh  à mỗi khi ngƣ i hỏi 

đến mình câu chuyện gì mà mình chƣa hiểu đến, chƣa  iết 

đến và chính mình cũng chƣa  iết ý ngƣ i muốn điều chi thì 

không nên trả l i vội hãy  ình tĩnh để gặng hỏi lại cho rõ 

ràng đặng trả l i cho ăn khớp với câu hỏi. Có nhƣ vậy mình 

mới không đi  ạc ngoài câu chuyện và khỏi phải có sự lầm 

lộn trong lúc trả l i. Thêm nữa mình nói chuyện với ngƣ i 

mình đƣợc  ình tĩnh trả l i một cách đứng đắn hợp lẽ, họ sẽ 

đem  òng kính mến, cho mình là kẻ lịch thiệp, biết phán 

đoán tƣ ng tận không vội vã, không hấp tấp. 

3 – Lẽ thứ ba của tánh điềm tĩnh  à trong việc làm có 

thắng lợi cho đoàn thể hoặc cho riêng mình, chúng ta chớ 

nên lấy đó  àm tự đắc, tự phụ cho mình tài hay, trí giỏi hơn 

ngƣ i, mà phải hiểu rằng trên đ i không ai thắng mãi và 

không ai bại mãi, việc thắng bại cũng nhƣ nƣớc có lớn có 

ròng, không phải lớn không hay ròng không. Thế nên hãy 

coi sự thắng bại  à thƣ ng, để tránh hai việc không hay nhƣ: 
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-   Một là khi mình thắng, đƣợc có ngƣ i khen ngợi 

rồi mình tỏ ra kiêu căng tự đắc, khiến cho kẻ bại không ƣa, 

cố sức tăng cách trả thù. 

- Hai  à đến khi mình thất bại thì kẻ mà mình đã 

chê trƣớc kia họ trở lại chê mình gấp hơn mấy muôn lần của 

mình chê họ. Nhƣ vậy đâu có ích  ợi gì? Vả lại việc làm của 

mình đƣợc thắng lợi chẳng khác: liệng cục đất lên tr i coi 

chừng nó sẽ rớt lại mặt mình; liệng cục gạch xuống nƣớc coi 

chừng nƣớc văng ƣớt mình trƣớc. Nghĩa  à việc gì của mình 

 àm đều có phản lực tất cả. Nhƣ thế thì chúng ta hãy phòng 

bị từ cái lợi đến cái hại vì nó đều có thể trả lại cho chúng ta 

đƣợc cả. Có lo sợ rồi mới tránh việc hại cho mình về sau và 

tránh kẻ khác khỏi có cớ oán ghét mình. 

4– Lẽ thứ tƣ của tánh điềm tĩnh  à với việc nào của 

chúng ta làm ra kẻ khác khen hay, khen tốt, cho  à tài năng 

xuất chúng, chúng ta cũng không  ấy đó  àm vui. Vì ngƣ i 

đ i không phải toàn thƣơng chúng ta hết mà cũng có kẻ ghét 

chúng ta, nếu chúng ta đƣợc nghe ngƣ i khen mà chúng ta 

ra vẻ mừng thì hạng ngƣ i ghét chúng ta sẽ thêm khinh; 

cũng nhƣ ngƣ i khen chúng ta họ khen nức khen nở, thì 

ngƣ i chê chúng ta họ tìm đủ cách oán ghét chúng ta thêm 

nữa. 

Huống nữa, nếu ngƣ i khen mà chúng ta vội mừng 

cho rằng hơn ngƣ i và lấy đó  àm đắc chí không lo tiến tới 

nữa, thì tiết tháo của chúng ta không thêm, trí não của chúng 

ta phải lụt trong một ngày rất gần. 
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Thế nên chúng ta chỉ dè dặt để tầm cách học hỏi các 

việc khéo  éo hay ho để tiến đến chỗ toàn mỹ, không vì sự 

khen của ngƣ i mà mừng, l i chê của ngƣ i mà giận, luôn 

 uôn điềm tĩnh nhƣ thƣ ng; quyền khen chê ở nơi ngƣ i, 

chớ riêng mình vẫn điềm tĩnh để tiến tới chỗ xa hơn. 

5– Lẽ thứ năm của tánh điềm tĩnh  à mỗi việc gì của 

chúng ta làm hoặc nói hay là viết ra mà kẻ khác hiểu lầm: 

câu chuyện ta nói phải, họ cho là quấy, việc chúng ta nói 

chung, cho là riêng trở lại giận ta, rồi đến trƣớc mặt ta mắng 

nhiếc, hầm hừ muốn moi gan móc ruột chúng ta, lúc ấy 

chúng ta nên  ình tĩnh để nghe rõ câu chuyện của họ nói, rồi 

từ từ đính chánh  ại cho họ nghe rõ sự thật. Chúng ta không 

nên thấy họ giận dữ mà phản đối lắm l i, sẽ làm cho sanh ra 

gây ó dẫn đến cuộc ấu đả. Nhƣ thế chẳng khác nào lửa gặp 

lửa thêm cháy to, sanh ra kiện tụng xáo náo cả xóm riềng, đó 

là cách giải quyết tầm thƣ ng. 

6 – Lẽ thứ sáu của tánh điềm tĩnh  à mỗi khi đối trƣớc 

công việc  àm thƣ ng ngày cũng nhƣ việc phi thƣ ng xảy 

đến, chúng ta hãy  ình tĩnh để hiểu từ việc một của nó: lợi 

thế nào? Hại thế nào? Đều đƣợc rõ tận gốc. Nếu thấy nó có 

lợi sẽ làm; nhứt là việc lợi ấy vừa cho mình, vừa cho ngƣ i 

khác. 

KẾT LUẬN: Với mục điềm tĩnh nầy, dạy chúng ta 

đứng trƣớc tình trạng nguy biến, đứng trƣớc câu hỏi đột 

ngột, đứng trƣớc việc làm thắng lợi, khen ngợi hay những sự 

hiểu lầm, giận quấy của ngƣ i đều phải điềm tĩnh để tìm 
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cách hay ho thích đáng hơn, để định đoạt việc ấy đƣợc chu 

đáo.  ỳ dƣ các vấn đề khác cũng điềm tĩnh để tìm phƣơng 

khéo  éo, để giải quyết. 
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SUY XÉT 
 

Bữa trƣớc chúng ta tham khảo mục điềm tĩnh. Điềm 

tĩnh chỉ tỏ con ngƣ i rất dè dặt nhƣng trong sự dè dặt đó 

chƣa đủ  àm cho mình đến kết quả toàn mỹ đƣợc. Muốn đến 

kết quả toàn mỹ chu đáo hơn cần phải có suy xét. Vừa có 

điềm tĩnh, vừa có suy xét, nếu gặp khi ngƣ i ngợi khen hay 

giận dữ, tuy  ên ngoài điềm tĩnh mà  ên trong có sự suy xét 

để tìm phƣơng pháp điều hòa thích ứng để giải quyết cho 

đƣợc ổn đáng. Nhƣ thế trong sự điềm tĩnh mới có hiệu năng 

để đi đến chỗ hoàn thiện đƣợc. 

                     “Hãy xét suy cạn kỹ mới là 

Coi Ta nói câu nào bất chánh”. 

Đức Thầy bảo toàn cả mọi ngƣ i hãy suy xét cho kỹ 

l i của Đức Thầy đã dạy, coi điều chi bất chánh không? Nếu 

l i của Đức Thầy dạy hợp  ý và đúng với chánh đạo hãy tin 

tƣởng và thành thật theo sẽ có kết quả tốt đẹp. 

Suy xét là biết nghĩ ngợi để tìm hiểu rõ nguồn cội của 

các việc làm: từ đâu đi đến đâu? Do những nguyên nhân nào 

và sẽ có kết quả chi? Phân biệt suy xét rõ ràng của từ việc 

một, để rồi mình chọn cái nào đƣợc tốt lành và rất lợi lạc, 

không những cho mình mà luôn cho nhiều ngƣ i để thật 

hành cho đến khi thành tựu. Đứng trƣớc mọi việc nào mình 

cũng đặt suy xét thì mƣ i việc đƣợc thành công hết chín việc 

rƣỡi. 



Trang                                                                              Chuù Nghóa   

 
100 

Vả chăng,  oài ngƣ i đƣợc có giá trị hơn  oài vật là 

do chỗ có suy xét. Từ chỗ suy xét ấy mới có tổ chức, nhƣ tạo 

nhà cửa ở, chế xe tàu đi,  iết may mặc, biết cày cấy để có 

 úa ăn và có những nghề nghiệp để khuếch sung các việc 

nhu cầu khác nữa. 

Nh  có suy nghĩ, con ngƣ i mới có hàng ngũ tôn ti 

nhƣ: chúa tôi, thầy trò, cha mẹ, anh em, tránh sự tồi tệ, đƣợc 

ý niệm thanh cao về  uân  ý. Nhƣợc bằng không biết suy 

nghĩ thì chẳng khác loài vật càn ngang càn dọc, thƣơng  uân 

bại lý, không còn sự kính nể giữa chúa tôi, thầy trò, cha mẹ, 

anh em và chủ tớ, trở lại hỗn loạn không biết phải quấy thứ 

bực gì cả. 

Hơn nữa nh  sự suy xét mà mỗi ngƣ i đều có thể tiến 

hóa, để phanh phui hiểu rõ sự thật trên thế gian, chế tạo 

thêm vật dụng để bù bổ chỗ thiếu cho cho đƣợc đầy đủ. 

Những hành động ấy, toàn là do bộ óc của con ngƣ i suy 

nghiệm ra cả. Và nh  ngƣ i biết suy xét mà ít khi bị lầm lẫn 

tai hại, nó giúp con ngƣ i tuần tự tiến đến mức hay ho bằng 

mọi ngƣ i trên thế giới.  

Cũng vì những sự quan hệ của lòng biết suy xét mà 

trong xã hội không luận ngƣ i nào mà không cần nó, nhứt là 

những ngƣ i có đạo đức thì càng cần suy xét hơn nữa. Có 

suy xét con ngƣ i mới không tham điều xấu, tạo việc quấy 

mà chỉ nhiễm sự đáng nhiễm, làm việc đáng  àm. Nhƣợc 

bằng thiếu suy xét thì đầu óc phóng túng, tâm trí xua đùa, 

gặp món gì cũng muốn gặp nhà nào cũng ham, thấy sắc ai 
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cũng thích. Nhƣ thế đâu phải ngƣ i tu, mà  à con ngƣ i 

điếm đàng,  àm vật chƣớng ngại cho ngƣ i đ i chớ không 

ích lợi cho ai cả. 

Cần phải suy xét nhƣ thế nầy:  

1– Lẽ thứ nhứt là suy xét lại những việc mình đang 

muốn không thể đƣợc, nhƣ anh ăn mày muốn bà công chúa 

thì không thể nào đƣợc, dẫu anh muốn lắm cũng không kết 

quả, nên không để ý muốn. Với sự muốn khác cũng vậy, nếu 

thấy mình muốn không thể kết quả nghĩa  à nó quá hơn sức 

mình, thì định trí ngừng lại đứng muốn quá vô ích.   

2– Lẽ thứ hai là thấy những việc của mình sắp làm 

theo chƣơng trình chung hoặc công việc riêng của mình đã 

tính, nhƣng sau khi suy xét và quan sát  ại việc đó thấy nó 

không thành công đƣợc mà còn phải hao tổn công cán, lãng 

phí thì gi , thì hãy đình chỉ lại. Hay mình thấy việc mình 

đang  àm có sự sái quấy chỉ bị tai hại đƣa  ại, không thể tiến 

hành xa đƣợc, thì hãy đoạn tuyệt đi đừng để nó thất bại dở 

dang đáng tiếc. 

3 – Lẽ thứ  a  à trƣớc khi mình muốn nói với ngƣ i 

câu chuyện gì, mình nghĩ rằng câu chuyện đó không có ý 

nghĩa hay ho, không hợp cảnh, không hợp tình, không hợp 

lý sẽ  àm cho ngƣ i kia chán tai và họ không thể thừa nhận 

l i mình sắp nói ra. Dù mình có nói cũng chỉ mỏi miệng chớ 

chẳng ích gì, thì tốt hơn mình không nói. 
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4 –Lẽ thứ tƣ  à thấy rằng trong khi mình đang suy 

nghĩ việc không chánh đáng, ví dụ: thấy ngƣ i đẹp đẽ mà 

lòng ham muốn, hay thấy tiền bạc sanh ý nghĩ tham  am cố 

lấy, việc ấy chẳng những không đƣợc mà lại rất bất chánh 

phi nghĩa thì hãy chận đứng ý nghĩ đó đi, để thay vào ý nghĩ 

đạo đức tốt hơn, mới khỏi phí thì gi  và còn giúp cho đầu óc 

mình sáng suốt để nhận xét việc gì cũng rõ ràng tinh túy 

hơn. 

5 – Lẽ thứ năm  à chúng ta nhận thấy những việc 

phần đông ngƣ i đáng khinh rẻ, chê đè đều là việc không 

hợp đạo lý, trái lẽ từ bi, thất nhơn tâm không đúng theo   i 

thánh hiền giáo hóa, thì hãy tránh đi, nếu mình làm theo sẽ 

bị ngƣ i đ i chê ghét luôn. Nếu mình cố ý để ngƣ i đ i chê 

ghét thì đ i sống mình không đáng sống, dù sống cũng 

không làm lợi ích cho thiên hạ. Chỉ trừ những việc làm quấy 

của mình bị ngƣ i khinh bỉ, chê đè thì mình hãy suy xét để 

ăn năn, cố gắng dứt bỏ, sửa đổi lại theo lẽ chơn chánh, cho 

họ kính vì và xóa bỏ lỗi trƣớc của mình.  

6 – Lẽ thứ sáu là chúng ta nhận thấy rằng những hành 

động chơn chánh, ý chí thanh cao l i lẽ đạo đức, cách xử sự 

công bằng, việc  àm đúng đắn sẽ đƣợc ngƣ i đ i quí mến ca 

tụng, thì phải hăng hái hy sinh tài sản và sanh mạng của 

mình để thi hành cho đƣợc việc ấy, hầu làm cho mọi ngƣ i 

bằng lòng thích ý ở hành động đạo lý của mình. 

Ngoài những khoản đã kể trên với công việc khác 

cũng vậy, trƣớc khi  àm chúng ta hãy suy nghĩ tột nguồn cội 



Chuù Nghóa                                                                      Trang  

 
103 

và biết kết quả của việc ấy nhƣ thế nào rồi sẽ thi hành sau. 

Việc suy nghĩ không mất thì gi  bao nhiêu mà chính nó giúp 

chúng ta thành công; nó nhƣ  ộ tham mƣu của chúng ta sẽ 

tránh trƣớc mọi sự nguy hiểm; nó nhƣ vị Tề Thiên (trí) giúp 

Tam Tạng (tâm) đi đến Đông độ khỏi bị các yêu tinh nhiễu 

hại. Với điều cần yếu hơn hết  à ngƣ i tu hành  úc nào cũng 

cần có nó (suy xét) mới tránh sự cám dỗ của các cảnh dục 

lạc và tránh tất cả l i dụ hoặc của tà thuyết, còn làm cho 

mình nảy ra nhiều sáng kiến để dắt ngƣ i còn mê muội 

cuồng táo đƣợc tỏ ngộ. Và nh  suy xét chúng ta mới thấy 

rằng những việc nào có công đức thì cứ làm, những việc nào 

có khai thông trí huệ thì đi tới, không những nó làm cho 

mình khỏi nhiễm cảnh trần gian còn tiến tới chỗ giải thoát 

theo ý mình đã muốn. 

Tóm lại, mục suy xét chủ yếu ở chỗ trƣớc khi làm 

việc gì, hay trƣớc khi muốn nói câu chuyện chi đều phải để 

chút thì gi  suy xét để tránh việc làm tổn hại cho ngƣ i, 

tránh câu chuyện bại hoại phong hóa và cố gắng làm việc lợi 

ích cho gia đình chính ta và kẻ khác. Nếu đ i sống của 

chúng ta, lúc ngồi nhà hay ra giúp đ i cũng dùng  òng suy 

xét luôn, tất nhiên cả việc nhỏ đến việc lớn sẽ chu đáo, 

không có xảy ra thất bại một cách oan uổng đáng tiếc. 

 

*** 
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 ƢƠ   QU ẾT 

Mỗi ngƣ i đƣợc có suy xét nhƣ trong trào đình có vị 

quân sƣ, nhƣng các mƣu mẹo sáng suốt về phần suy xét; còn 

về mặt thật hành phải giao cho  òng cƣơng quyết. Nếu mãi 

suy xét mà không đem thật hành thì cái suy xét ấy chẳng 

khác nào làm giàu trong giấc mộng, chẳng ích gì cả.  

Bởi thế nên, muốn cho các suy xét đƣợc thật hiện một 

cách rõ ràng, chúng ta cần có sự cƣơng quyết. 

      “Ngài thuở ấy nên mười chín tuổi, 

       Tâm đại hùng cương quyết tu trì”. 

Đoạn văn nầy. Đức Thầy tả việc Thái tử Sĩ đạt Ta, 

 úc ngài mƣ i chín tuổi, vì cảm thấy kiếp sống của con 

ngƣ i chịu các nỗi khổ: già, bịnh, chết chóc, Ngài cƣơng 

quyết tìm cách xuất gia tầm đạo tu hành. Ngài suy xét rồi 

dùng tâm đại hùng cắt ái từ thân, bỏ đền đài,  ìa vợ con vào 

núi Tuyết sơn tham thiền tịnh dƣỡng, tìm đƣợc chơn  ý cao 

siêu cứu vớt chúng sanh. Lòng cƣơng quyết ấy Ngài đƣợc 

thành chánh quả hiệu  à “Bổn sƣ Thích Ca Mâu Ni Phật”. 

Cƣơng quyết là lòng mình  úc nào cũng đƣợc cứng 

cỏi làm theo việc gì của mình nhứt định, không để  ƣơn 

khƣơn,  ơ  ỉnh, dù việc nhỏ hay việc lớn. 

Không luận việc nào, nếu chúng ta đã đặt lòng suy 

nghĩ kỹ  ƣỡng, hiểu từ chi tiết của nó mà chúng ta thiếu lòng 

cƣơng quyết để thi hành hay là có thi hành mà chỉ làm cho 
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có chừng đỗi, không hăng hái, không gắng gổ, không có ý 

định hẳn hòi, thì việc làm ấy muôn lần chỉ một hai lần kết 

quả, còn bao nhiêu lần nếm lấy thất bại chua chát. 

Thảng hoặc, chúng ta đã nhọc trí suy xét mà không 

đƣợc thực hành hay thực hành một cách lửng l  thì đừng suy 

xét vô ích. Nghĩa  à vấn đề nào, chúng ta đã suy nghĩ rồi để 

đó, ôm ấp đó không thiệt hành, thì cái suy nghĩ ấy, chỉ tổn 

hao tâm trí mà không thành tựu chi cả thì phải nghĩ ngợi làm 

gì? Cũng nhƣ trên con đƣ ng đạo của chúng ta đã nhận thấy 

kỹ  ƣỡng rồi, Đức Thầy là bực siêu phàm ra đ i cứu thế, mở 

mối đạo đúng theo chánh giáo của Phật Thích Ca, nên chúng 

ta qui y và thiệt hành theo những l i của Ngài đã dạy, hay 

l i Ngài viết ra trong Sám Giảng. Chớ không phải thấy 

ngƣ i tu rồi bắt chƣớc tu theo, thấy ngƣ i cúng bái rồi bắt 

chƣớc cúng bái mà lòng chẳng ƣng thật hành một điều nào 

trong đạo. Nhƣ thế là tu bắt chƣớc, tu giả dối, tu miễn cƣỡng 

làm cho kẻ khác chê chán, chớ đâu thành ông gì. 

Vì lẽ đó mà tất cả việc  àm chánh đáng của chúng ta, 

trong  úc đƣơng sấn sƣớt tới, nếu gặp gai gốc đá gành trở 

ngăn vẫn cƣơng quyết một cách mạnh mẽ xông  ƣớt qua các 

trở ngại đó; dù phải bỏ mấy lần sanh mạng cũng đi tới không 

hề  ùi  ƣớc. 

Nhƣ thế con đƣ ng tiến đạo của mình kiếp nầy không đƣợc 

giải thoát cũng kiếp tới, chớ không phải kéo dài để vật lộn 

với đ i huyễn mộng mãi. 

Bất tất việc chi nếu chúng ta muốn  àm đều đƣợc có 

 òng cƣơng quyết tất cả, thì nhứt định trên cõi đ i nầy không 
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việc gì khó, dù việc đó trong trƣ ng đ i hay trong cửa đạo. 

Ví dụ: nhƣ chúng ta thấy các cơ sở, các chức vụ trên thế giới 

nầy, hễ chính tay ngƣ i  àm ra đƣợc, thì mình cũng có thể 

 àm đƣợc, vì ngƣ i kia cũng đủ mắt, mũi, tay, chơn nhƣ 

chúng ta, chỉ nh   òng cƣơng quyết mà họ  àm đƣợc.Nói rõ 

là ngƣ i nghèo khổ mà có  òng cƣơng quyết  o  àm ăn cũng 

trở nên giàu có; ngƣ i đĩ điếm bóc lột mà cố gắng đoạn 

tuyệt lòng nham hiểm  ƣớc vào đƣ ng đạo đức thì đ i sống 

họ chắc chắn sẽ trở thành ngƣ i tốt  ành, đạo quả có ngày 

thành công đƣợc. 

Thuở xƣa có ông Ngu Công tuổi đã ngoài thất tuần, 

từ nhà ông đến bến nƣớc có hai hòn núi trở ngăn, ông cƣơng 

quyết đục bỏ. Có ngƣ i lại hỏi ông: ông đã già rồi mà đục 

sao nổi hai núi nầy? Ông trả l i: tôi già thì còn con tôi, cháu 

tôi, thế nào cũng đục nổi. Thật vậy, nh   òng cƣơng quyết 

mà ông đục bằng đƣợc hai hòn núi cao ngàn nhẫn. Với hai 

hòn núi nhƣ vậy, chỉ một ông già cƣơng quyết còn ban 

đƣợc; thì với việc khác nếu chúng ta cƣơng quyết chắc cũng 

 àm đƣợc. 

Cƣơng quyết có hai cách: cƣơng quyết việc đ i và 

cƣơng quyết việc đạo. 

1 – Cƣơng quyết việc đ i: 

a) – Lẽ thứ nhứt của  òng cƣơng quyết việc đ i là ý 

định gì của mình cũng có thể đem ra thật hành đƣợc cả, 

không để chôn giữ nó chết ở trong đầu mà không  àm đƣợc 

việc gì. 
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b) – Lẽ thứ hai của  òng cƣơng quyết việc đ i là 

mình có thể vƣợt qua tất cả những gì ngăn trở trên con 

đƣ ng tiến hóa của mình; với sự vƣợt qua các chƣớng ngại 

nầy, bằng cách lòng mình lì lợm dẻo dai toàn thắng đƣợc 

chƣớng ngại để đem  ại kết quả theo lòng của mình muốn. 

c) – Lẽ thứ ba của  òng cƣơng quyết việc đ i là việc 

làm của mình đem  ại thành công dễ dàng mau lẹ, nếu đó  à 

việc thông thƣ ng; còn việc bất thƣ ng quá hơn sức mình 

năm,  ảy phần và chính mình chƣa  àm đến, chƣa hiểu đến 

mà bây gi  mình cƣơng quyết  àm thì cũng đƣợc thành 

công, nhƣng phải chậm một chút. 

d) – Lẽ thứ tƣ của  òng cƣơng  quyết việc đ i là có 

thể thắng đƣợc tất cả những trạng huống nguy hiểm, nghĩa  à 

trƣớc sự gai ngạnh mình sẽ  ƣớt qua một cách anh dũng kỳ 

đặc, khiến ngƣ i khác khiếp phục qui thuận theo mình để 

làm những việc lợi ích. Và nh  cƣơng quyết nhƣ thế mà l i 

mình khuyến hóa ngƣ i xung quanh đƣợc họ tin tƣởng mạnh 

mẽ thêm và họ luôn luôn tín phục thật hành. 

g)  – Lẽ thứ năm của  òng cƣơng quyết việc đ i là sẽ 

khiến cho những ngƣ i quen thân, bạn tác hay kẻ đƣợc sự 

chỉ huy của mình họ nhận thấy tất cả công việc làm của 

mình đều có cƣơng quyết một cách rõ rệt không  ƣng chừng 

úp mở, nên họ không bao gi  khinh chán mình là hèn nhát, 

họ vẫn vui vẻ cộng sự. Và nh  đó họ mới noi theo chí cƣơng 

quyết của mình, dẫu gặp trở ngại gì họ cũng không uể oải rụt 

rè. 
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2. –Cƣơng quyết việc đạo: 

a) – Lẽ thứ nhứt của  òng cƣơng quyết việc đạo là 

trong  úc hành đạo tâm trí chúng ta không hề ng  vực, 

không hề  ƣỡng ƣỡn mà vẫn cƣơng quyết theo hẳn phía lành, 

xa phía dữ, thực hiện việc đạo đức rõ ràng đứng đắn để nêu 

cao con ngƣ i có đạo gƣơng mẫu. 

b) – Lẽ thứ hai của  òng cƣơng quyết việc đạo là tự 

cố gắng chừa bỏ tất cả lòng ham muốn xằng bậy nơi mình, 

không để nhọc lòng Thầy, bạn răn đe  ắm l i. Trong việc trừ 

bỏ các thói xấu nơi mình một cách quả quyết nhanh chóng; 

nghĩa  à gi  trƣớc hứa thì gi  sau thi hành, không chần ch , 

khi đứt khi nối để rách rồi mới vá lại làm cho tâm trí xáo 

náo bất định. 

c) – Lẽ thứ ba của  òng cƣơng quyết việc đạo  à đối 

với tất cả vấn đề lợi ích cho nhơn sanh mình đều  àm đến, 

không hề bỏ qua việc nào, nhứt là việc ấy rất thuận tiện. 

d) – Lẽ thứ tƣ của  òng cƣơng quyết việc đạo là mình 

vẫn tự tin rằng với sự cƣơng quyết của mình nó sẽ đƣa mình 

đến cảnh giới siêu mầu của chƣ Phật để toại hƣởng cảnh giải 

thoát. 

Ngoài các vấn đề đã kể qua, đối với mọi vấn đề khác, 

khi chúng ta suy xét kỹ  ƣỡng, thấy nó có ích lợi cho đ i 

sống của mình hay của kẻ khác về mặt đạo lý hoặc việc sanh 

cƣ thì cƣơng quyết thực hiện cho đƣợc, ví dụ: khi thấy ngƣ i 

không nƣớc uống, thì mình cƣơng quyết đào cho đƣợc giếng 

để có nƣớc cho ngƣ i trong xóm uống: dân chúng trong 
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vùng đó kém về mặt văn hóa mình hãy mở trƣ ng học làm 

cho ngƣ i dốt nát trở nên biết chữ, nghĩa  à thấy điều nào có 

lợi ích cho dân chúng thì chúng ta cƣơng quyết thật hành 

cho kết quả. 

Tóm lại, với  òng cƣơng quyết có lợi ích không ngần, 

dù phải tả bao nhiêu giấy hay nói bao nhiêu gi  cũng không 

hết đƣợc. Bất luận vấn đề nào, hễ  òng mình cƣơng quyết 

làm thì cứ làm, ngày nầy không đƣợc, ngày khác cũng đƣợc. 

Lòng cƣơng quyết nó có lợi ích thật, nhƣng phải dùng hợp 

chỗ, bằng dùng trái chỗ sẽ có hại to tác, ví dụ: anh ăn trộm 

thấy nhà ngƣ i hƣ trống anh cƣơng quyết vào lấy cho đƣợc 

đồ của ngƣ i, thì cái cƣơng quyết đó  à có hại cho  ƣơng 

dân; hoặc giữa anh Mít với anh Ôi rủi đụng chạm nhau, đôi 

đàng cƣơng quyết ấu đả cho lợi gan thì làm sao khỏi mất sự 

hòa hảo giữa hai  ên, nhƣ thế,  à cƣơng quyết họa hại. Trái 

lại gặp ngƣ i túng bẩn thì mình đem tiền bạc giúp cho, thấy 

ngƣ i dốt nát đem   i lành khuyên bảo, đó  à cƣơng quyết 

lợi ích. Nói rõ hơn  à mỗi việc làm nào chúng ta hãy suy 

nghĩ kỹ  ƣỡng hễ có lợi ích công cộng thì cứ cƣơng quyết 

thật hành ngay, việc làm nào có tai hại thì cƣơng quyết bỏ 

ngay, đƣợc nhƣ vậy, mỗi việc làm nào của chúng ta mới 

thoát khỏi tổn thƣơng cho nhiều ngƣ i. 

 

*** 
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ÔN HÒA 
 

Nhƣ đã nói ở  ài trƣớc, các việc làm của chúng ta đều 

có cƣơng quyết cả thì sớm muộn gì cũng đƣợc kết quả. 

Nhƣng tùy theo trƣ ng hợp mà cƣơng quyết ở ý chí, ở hành 

động của mình cho thích hợp chớ không phải đem đặc tánh 

cƣơng quyết bày trên dáng mặt hay ở l i nói cho ngƣ i sợ 

hoặc để ngƣ i khen mình mà gọi  à có cƣơng quyết đâu. 

Muốn cho  òng cƣơng quyết đƣợc đến một địa hạt dung hòa 

hơn và có những điều tốt đẹp hơn chúng ta cần phải kèm 

thêm đức tánh ôn hòa. Đức tánh ôn hòa là một tiểu ban hòa 

giải tất cả việc làm gay gắt, và nó sẽ làm cho mọi việc đƣợc 

dung hòa nhau, trừ khi trƣ ng hợp không còn dung hòa 

đƣợc nữa nó sẽ đƣa  ại cho  òng cƣơng quyết định đoạt việc 

ấy. 

     “Giá mướn phải thường thường dễ thở, 

       Xử ôn hòa niềm nỡ yêu nhau”. 

Đoạn văn nầy, Đức Thầy khuyên ngƣ i chủ mƣớn kẻ 

 àm công hãy mƣớn với giá cả phải đƣợc khá hơn để cho 

ngƣ i  àm thuê đƣợc đủ sống. Và ngƣ i chủ đối xử với kẻ 

làm công phải đƣợc ôn hòa và yêu mến họ, giúp đỡ họ trong 

công việc làm. 

Ôn hòa là tánh của mình không vội vàng nóng nảy, 

không câu nệ quá khích mà là với công việc gì cũng đều 

phải lấy lẽ hòa nhã và tuần tự giải quyết cho êm thấm có thể 

tránh tất cả việc hấp tấp có thể gây ra tai hại. 
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Có lẽ hầu hết chúng ta thƣ ng thấy trong thôn mình 

có nhiều khi giữa anh A với anh B trong cuộc gặp gỡ đàm 

luận  úc đầu rất vui vẻ thân mật, sau đó có cuộc giận dữ gắt 

giọng lên; hoặc giữa anh Xoài với anh Ổi  úc đầu có sự lầm 

giận sơ sài, sau  ại kẻ thì quynh tay ngƣ i lại quynh chơn 

thoi đá, mắng chửi lẫn nhau thậm tệ, giai do thiếu ôn hòa 

nhẫn nhịn nhau mà ra cả. 

Thiếu ôn hòa, nên trong khi đàm  uận có những l i 

qua lại đụng chạm nhau mà không nhẫn nhịn đƣợc, không 

dung  hòa đƣợc, vì thế mới xảy ra cuộc gây ó nặng l i nhau, 

khiến từ chỗ chích mích nhỏ mọn không xóa bỏ đƣợc, không 

lấy lẽ ôn hòa để giải quyết đƣợc, đôi đàng đều muốn có lợi 

gan mình và muốn đƣợc cao gác hơn cho ra vẻ anh hùng mà 

thành có cuộc chửi bới hoặc dẫn đến cuộc ấu đả  ƣu huyết 

đôi  ên. 

Bởi con ngƣ i vì thiếu ôn hòa, thƣ ng xảy ra những 

tai hại. Với kẻ đã am hiểu nhơn tình thế thái, đƣợc rõ lòng 

ngƣ i rất giàu tự ái tự tôn nên đối với họ  úc nào cũng trƣớc 

lấy sự ôn hòa, nhứt là những ngƣ i đƣợc biết đạo lý rõ việc 

tội phƣớc thì không khi nào quên tánh ôn hòa đƣợc; nh  

tánh ôn hòa để dung hợp tất cả kẻ thân ngƣ i sơ, khiến cho 

giữa hạng ân oán đều đƣợc trở lại niềm hòa ái cả.  

Vả lại ôn hòa, nếu mỗi ngƣ i đều có, thì trong câu 

chuyện đàm  uận không một ai có khí sắc giận dữ, tranh luận 

nặng nhẹ và trong việc  àm đều đƣợc dung hợp quyền lợi 
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giữa ngƣ i nầy với ngƣ i khác không chinh lịch, không đến 

đỗi gây thù về cách xử sự. 

Mặc dù trong việc xử thế  úc nào chúng ta cũng  ấy 

tánh ôn hòa để đối xử với mọi ngƣ i, song trong cái ôn hòa 

vẫn có sự cƣơng quyết theo ý định của mình, ví dụ: nhƣ ý 

định của ta muốn làm việc chánh đáng cho khắp vùng nầy 

đến vùng khác, trong  úc đó mình  ấy hết lý lẽ êm dịu, hòa ái 

để giải thích cho mọi ngƣ i ganh tị và bài bác lý thuyết của 

mình đƣợc hiểu, nếu họ vẫn còn bảo thủ, câu chấp ý định 

của họ chống báng mình, chừng ấy mình sẽ cƣơng quyết thi 

hành theo ý định chơn chánh của mình, không vì sự cản 

đoản của họ mà bỏ công việc làm lợi ích của mình.  

Có điều cần phải có ôn hòa là về việc thu xử trong gia 

đình và trị lý trong xã hội, quốc gia. Trong gia đình không 

ngày nầy cũng ngày khác phải có sự bất bình giữa cha mẹ, 

anh em, vợ con, trong  úc đó nếu mình không dùng l i lẽ ôn 

hòa hay việc làm từ nhƣợng để điều giải thì hẳn không tránh 

khỏi sự chích mác giữa ngƣ i nầy với ngƣ i nọ, khiến cho 

không khí trong gia đình trở thành nặng nề khó thở. Nhứt là 

ngƣ i làm cha mẹ phải  àm gƣơng mẫu cho con cái, bằng 

cách đặt đức tánh ôn hòa trƣớc mọi việc, nhƣ thế mới có thể 

điều chỉnh đƣợc giữa ngƣ i trong nhà. 

Sự lợi lạc tánh ôn hòa đại khái nhƣ sau: 

1 – Lẽ thứ nhứt của tánh ôn hòa là l i lẽ của mình nói 

ra đều đƣợc nhã nhặn êm ái, khiến cho ngƣ i gần đến kẻ xa, 
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ngƣ i ân đến kẻ oán đều có thể sanh lòng luyến ái ðến mình 

cả. 

2 – Lẽ thứ hai của tánh ôn hòa là mình có sắc mặt vui 

vẻ tƣơi cƣ i mỗi ngày, khiến cho ngƣ i xung quanh, dù có 

giận h n buồn thảm cách mấy, họ trông vào gƣơng mặt của 

mình mà họ nguôi lần đƣợc. Nh  sắc vui tƣơi ấy, khiến cho 

gia đình đƣợc đầm ấm, chừng nhƣ đ i sống của toàn cả mọi 

ngƣ i đang đứng trong không khí nhẹ nhàng mát mẻ khỏi 

bứt rứt khó chịu. 

3 – Lẽ thứ ba của tánh ôn hòa là thảng hoặc gặp cuộc 

cãi giữa ngƣ i nầy với ngƣ i khác mình dùng l i nhã nhặn, 

dáng vẻ vui tƣơi để giải hòa cho đôi đàng rõ  ợi hại mà 

ngƣng cuộc gây ó trở lại tha thứ  và thân mật giữa nhau 

đƣợc.  

4 – Lẽ thứ tƣ của tánh ôn hòa là với công việc làm 

hoặc l i nói của mình thƣ ng ngày hẳn không hề bị sự quá 

gấp rút, quá chần ch , vẫn điều động các việc vừa vặn: cái 

nào  àm trƣớc, cái nào làm sau, mọi công việc cứ điều hòa 

đến lúc thành công. 

5 – Lẽ thứ năm của tánh ôn hòa là sẽ giữ còn đƣợc 

niềm thƣơng mến và câu chuyện dịu dàng giữa cha mẹ, 

chồng vợ và anh em. 

6 – Lẽ thứ sáu của tánh ôn hòa là sẽ giúp cho mình 

đối với những ngƣ i trong  àng xóm, nghĩa  à trong vùng cƣ 

trú của mình tránh khỏi sự mích lòng vì việc gà, heo, ranh 

rấp, ruộng nƣơng, ao hồ, vƣ n tƣợc; và không sự đụng chạm 
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gây ó từ việc lớn đến việc nhỏ, nhứt là không xảy ra việc 

giữa ngƣ i nọ với ngƣ i kia vác mồm chửi nhau, nói l i thô  

lỗ. 

7 – Lẽ thứ bảy của tánh ôn hòa là sẽ giúp cho mỗi 

ngƣ i gây lấy tình nồng nàn thân thiết giữa bạn tác, dù việc 

lợi lớn hay nhỏ đều có sự chia sớt cho nhau, gặp lúc hữu sự 

thì kề vai gánh đỡ, đến câu chuyện thƣ ng ngày cũng đều 

trao đổi cho nhau cùng một hiểu biết, khiến cho giữa nhau 

càng ngày càng thêm rộng kiến thức và lòng tin cậy đƣợc 

chặt chẽ. 

8 – Lẽ thứ tám của tánh ôn hòa là sẽ giúp cho ngƣ i 

đƣợc xứng đáng kẻ thấm nhuần đạo đức, có sự dạy dỗ của 

cha mẹ, của nhà trƣ ng, nghĩa  à chỉ tỏ ra con ngƣ i đƣợc có 

sự uốn nắn của kẻ bề trên.  

Ngoài ra, trƣ ng hợp giữa chúng ta cùng ngƣ i khác 

hợp lại bàn việc chi, trong  úc đó chúng ta  uôn  uôn  iểu lộ 

trên khuôn mặt những nét vui tƣơi, từ câu chuyện nói năng 

với ngƣ i vẫn đƣợc khiêm từ nhẫn nhịn, nghĩa  à mình có đủ 

đức tánh ôn hòa, có đủ tƣ chất khoan  ƣợng khiến cho ngƣ i 

cùng mình tiến sát câu chuyện đang nói. Lỡ khi ngƣ i ấy có 

nói sai, luận trật chúng ta cũng đừng vội l i gay gắt đối chọi 

lại, hoặc ngƣ i có vẻ cƣ i không chánh đáng, dáng ngồi 

đứng thiếu khiêm nhƣợng, chúng ta cũng đừng lấy đó  àm 

bất bình, tỏ l i phiền hà khiến ngƣ i nhột nhạt đối kháng lại 

hay bỏ ra ngoài một cách bẽn lẽn. Lúc đó có phƣơng pháp 

hay ho hơn hết là chúng ta vẫn giữ cử chỉ tự nhiên để tùy 
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phƣơng tiện, tùy trƣ ng hợp mà giải quyết cách êm thắm. 

Nhƣ thế chúng ta sẽ thấy rằng ngƣ i kia, khi họ nhớ lại cử 

chỉ sơ suất và câu chuyện thô lỗ của họ đã nói  úc nãy, mà 

chúng ta không chấp nê, họ tự hổ và ăn năn trở lại bặt thiệp 

và khiêm tốn nhƣ mình vậy. 

Đức tánh ôn hòa là việc làm rất khó đáo để, khó cùng 

tận, phải ngƣ i có kinh nghiệm nhiều đã  ịch thiệp lắm, 

thƣ ng từng trải việc đ i, biết đƣợc lòng tự ái của ngƣ i rất 

khó đè nén, khó tiêu diệt mới cố gắng dung hòa cho tánh 

ngƣ i nầy với ngƣ i khác trở nên êm nhã với nhau đƣợc. 

Nhƣ trƣ ng hợp của Đức Phật Thích Ca khi thành 

đạo có kẻ ngoại đạo đến trƣớc mặt dùng l i nhiếc mắng 

Phật. Phật vẫn làm thinh. Sau Phật nói rằng: “Ngƣ i kia ! Ví 

dụ: Ngƣơi đƣa món đồ cho Phật mà Phật không lấy thì món 

đồ đó còn ở tay ai?” Ngƣ i kia trả l i rằng: “Đồ ấy còn tay 

tôi”. Phật nói: “Nhƣ thế thì l i mắng nhiếc của ngƣơi khi 

nãy Phật không lãnh thì nó còn ở nơi ngƣơi”.  hiến kẻ 

ngoại đạo bẽn lẽn trốn mất. 

Với câu chuyện rất ôn hòa và đức  ƣợng từ bi của 

Đức Phật rất rộng lớn, trong lúc kẻ ngoại đạo hiểu lầm mắng 

Phật mà Phật chỉ đem câu chuyện khéo léo nói lại, khiến cho 

ngƣ i kia phải hổ thẹn ăn năn. 

Tóm tắt mục ôn hòa nầy bảo chúng ta  úc nào cũng 

cần lấy l i lẽ dịu ngọt, êm ái để đối đáp với mọi ngƣ i và 

trong câu chuyện nào cũng từ từ phán đoán cho đƣợc ổn 

thỏa. Đức tánh ôn hòa có năng  ực điều giải tánh tình ngƣ i 
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nầy với ngƣ i khác rất hiệu quả: nó nhƣ nƣớc hòa vôi cát 

thành hồ xây viên gạch nầy dính viên gạch khác thành cột, 

thành tƣ ng cất  ên đƣợc ngôi nhà; nó giúp chúng ta có tƣ 

cách đứng đắn trong nền đạo đức, có sự huấn luyện của các 

đấng phụ huynh và của nhà minh triết. Nếu chúng ta đều có 

tánh ôn hòa cả, thì giữa kẻ quen thuộc với ngƣ i xa lạ sẽ 

đem  ại tình hòa ái chặt chẽ không có sự tranh đua gấu ó với 

nhau một cách đê tiện. 

 

*** 
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NHẪN NHỤC 

Chúng ta  à môn nhơn của Đức Thầy, hơn nữa chúng 

ta là kẻ tu hành giữa đ i loạn lạc thƣ ng hay đụng chạm 

nhiều việc khó khăn, nhứt là phải đƣơng đầu với bao nhiêu 

l i cay tiếng đắng của kẻ khác, nếu chúng ta theo thƣ ng 

tánh gây ó lại, chống chỏi lại thì lòng chúng ta ngày nầy đến 

ngày khác cứ chác lấy sự buồn tủi không khi nào dứt để tu 

tỉnh đƣợc. Còn nhƣ muốn  ƣớt qua chỗ ấy cần phải có cách 

nào? Có cách nhẫn nhục. 

Tánh nhẫn nhục mềm mại nhƣ nƣớc, có sức chiều 

uốn các hình thể: gặp vuông chiều theo vuông, gặp tròn 

chiều theo tròn, những chỗ rỗng nó truông qua mau, chỗ đặc 

nó làm thấm ƣớt dần dần, chớ không một vật nào mà nó 

không thấm không xoi qua đƣợc. 

Lòng nhẫn nhục sẽ  ƣớt qua tất cả chƣớng ngại; và 

chính nó giúp cho con ngƣ i tu tiến đến chỗ thành tựu. 

     “Phải nhẫn nhục chờ người cổ tích, 

       Phật với Trời phân định cho ta”. 

Đức Thầy bảo chúng ta hãy nhẫn nhục để ch  đợi 

ngƣ i xƣa trở lại và hãy đợi sự phân định của Tr i Phật. Nếu 

trong sự tu hành của chúng ta đƣợc công cao, quả dày, 

phƣớc nhiều, đức lớn, dù ai xô không ngã, ai phá không 

xiêu, vẫn trơ cứng vững vàng đến ngày kết cuộc, tùy theo 

công hạnh của mình mà Tr i Phật ban cho quả phẩm xứng 
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đáng. Nhƣợc bằng trong lúc tu hành gặp việc khó khăn, 

chúng ta không nhẫn nhục đƣợc để sa ngã theo lòng tham 

lam, nóng giận thì  ao nhiêu công phu đều tan nát hết cả, đó 

cũng nhƣ đốn củi  a năm chỉ thiêu một gi . 

Tại sao trong lúc chúng ta tu hành lại gặp sự khó 

khăn? Bởi ngƣ i đ i nay tiến mạnh về vật chất nhiều hơn về 

tinh thần đạo đức,số ngƣ i theo đ i nhiều hơn theo đạo, xây 

bên nầy đụng ngƣ i khuấy rối, xây bên kia bị kẻ khác chọc 

giận, trƣớc mặt sau  ƣng đều có ngƣ i cuốn lôi cám dỗ cả, 

ngƣ i tu đứng giữa nếu không vững tinh thần và tự chủ lấy 

thân thì không khỏi sa ngã. Vì thế mà tánh nhẫn nhục sẽ 

giúp cho ngƣ i trong lúc tu hành rất có hiệu năng. 

Nhẫn nhục có nghĩa phải chịu hèn, chịu kém hơn 

ngƣ i và phải chịu thua thiếu hơn ngƣ i, để ngƣ i tránh qua 

 ên đƣ ng cho mình đi tới, hoặc họ bớt rầy ó khắc khổ cho 

mình đƣợc yên tĩnh trong  úc tu niệm. Nói rõ là mình dám 

chịu  úc khó khăn, nén  òng khi thử thách của đ i, để giữ 

còn tâm đức và đạo hạnh của mình cho đi tới chỗ tới nơi. 

Lòng nhẫn nhục của ngƣ i trƣợng phu quân tử mới 

trông qua nó mềm dƣ ng nhƣ nƣớc mà nhìn kỹ thì nó cứng 

không thua sắt đá, họ chiều những việc khó chiều để giữ còn 

giá trị và làm xong ý nguyện cao cả của họ. 

Trong lúc nhẫn nhục mình đã suy  ƣ ng cân nhắc rất 

kỹ  ƣỡng rồi, mình đã dò xét sự lợi hại, sự nhục vinh, rõ hiểu 

từ ly từ tí của việc ấy nhƣ thế nào rồi, thấy rằng mình cƣơng 

mạnh lên sẽ thất bại, còn chịu nén mềm xuống ắt thành 
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công, nên phải nén lòng xuống nghĩa  à chịu nhẫn nhục để 

cho nên việc. 

Nhớ lại trƣ ng hợp của Khổng Minh gởi chăn yếm 

cho Tƣ Mã Ý, có ý thị Tƣ Mã Ý nhƣ đàn  à, những là con 

ngƣ i rất yếu ớt, khiến Tƣ Mã Ý nóng  òng ra thành để ông 

chận đánh, vì ông  ập kế vây thành lâu ngày mà không thấy 

Tƣ Mã Ý ra đánh. Tƣ Mã Ý thấy mình ra thành sẽ thất bại 

nên ông thà chịu nhục, không ra thành. Việc của mình cân 

 ƣ ng so sánh thấy nhẫn nhục đƣợc thì lợi, còn cƣơng  ên sẽ 

bị hại nên phải nhẫn  à nhƣ vậy đó. 

Còn các Ngài Đại sĩ và các bực Cổ đức cũng nh  sự 

nhẫn nhục mà mau chứng quả Bồ đề. Xƣa có vị Tiên tu hành 

bị Ca Lợi vƣơng cắt tay, thẻo mũi mà  òng không oán giận 

cũng  à do tu pháp nhẫn nhục. Vì lẽ đó toàn cả chúng ta là 

kẻ học Phật  úc nào cũng cần có tánh nhẫn nhục. 

Nhẫn nhục với ta và với ngƣ i khác nữa. 

Nhẫn với ta: 

1– Lẽ thứ nhứt của tánh nhẫn nhục với ta là ngay từ 

miếng ăn uống, thức may mặc, đến chỗ ở của mình cũng 

đơn giản tiết kiệm, không  ì theo ngƣ i ăn chơi phung phí 

để khỏi làm cảnh rách lạnh đói khát sanh nghề bất  ƣơng gây 

ra nhiều điều tội lỗi. 

2 – Lẽ thứ hai của tánh nhẫn nhục với ta là l i của 

mình nói ra, phải rán nhẫn những l i độc ác, chừa l i dối trá, 

nói với ngƣ i trong nhà hay ngoài đƣ ng cũng  ấy sự thật và 
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nói những l i hiền lành, hầu tránh cho đ i mình khỏi ác 

 ƣỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ và khiến cho những 

ngƣ i khác vui vẻ tiếp nạp câu chuyện của mình nói với họ 

sẵn sàng hoan nghinh tin tƣởng những l i lẽ của mình bàn 

xét với họ, nhứt là họ không hề chán ghét điệu giọng của 

mình. 

3 – Lẽ thứ ba của tánh nhẫn nhục với ta là nhẫn đến 

cái thấy hằng ngày của mình, đừng để mắt thấy sắc tà hay 

trông vào tƣớng quấy, phải luôn luôn gìn sự thấy tỏ tƣ ng 

ngay thẳng đáng ngƣ i có hạnh kiểm. Cũng nhƣ trƣ ng hợp 

của ông Quảng Ninh, trong  úc ông nghèo, đi cày đất trồng 

tỉa, gặp cục vàng văng  ên ông không ngó tới, vì ông cho đó 

là của vô cớ. Còn một trƣ ng hợp nữa là con gái của Ma 

Vƣơng để lõa thể đến trƣớc mặt Phật, mà Phật chẳng hề 

vọng tâm. Với cái thấy phải đƣợc chính đáng nhƣ vậy là 

nhẫn con mắt. 

4 – Lẽ thứ tƣ của tánh nhẫn nhục với ta là nhẫn ở chỗ 

nghe: không móng nghe đến l i dâm loàn hay câu thô tục, 

giữ cho sự nghe của mình đƣợc tốt  ành đƣợc ngay thẳng, ví 

dụ: ngƣ i kia đọc quyển tiểu thuyết trong đó đầy l i  ã  ơi 

trây trúa để kích thích dục tình của mình; hoặc họ dùng câu 

chuyện Lƣơng sơn  ạc đủ mánh khóe cƣớp giựt của ngƣ i 

hoặc họ đem việc gian thần của Tạ Thị mƣu mẹo soán ngôi 

vua hoặc họ đem   i tồi bại của ngƣ i loạn luân mà xúi giục 

mình, với những l i trái nhân đạo ấy, mình nên bít tai và 

 ánh đi, nếu trƣ ng hợp mình không thể  ánh đi đƣợc thì tuy 
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ngồi đó nhƣng không nghe theo việc ấy. Đó  à nhẫn về sự 

nghe. 

5 –Lẽ thứ năm của tánh nhẫn nhục với ta là ngoài 

tánh nhẫn: khi nói, nghe, thấy còn phải nhẫn luôn cái ý của 

mình, khéo đè nén nó, trấn dẹp nó đừng cho vọng khởi 

những điều ác, mơ mộng việc quấy, nói rõ hơn  à đừng để 

nó vọng khởi lòng tham khi thấy của ngƣ i, hay vọng khởi 

 òng ƣa thích khi thấy sắc đẹp hoặc vọng nhiễm khi nghe 

tiếng dâm và không khởi lòng oán giận khi ngƣ i khác chê 

đè húng hiếp riêng mình, nghĩa  à mình phải nhẫn tất cả thói 

xấu xa để đổi lại lòng tốt đẹp. 

6 – Lẽ thứ sáu của tánh nhẫn nhục với ta là trên con 

đƣ ng tiến hóa của mình, dĩ nhiên phải gặp lắm gai chông 

nguy hiểm; kẻ chê ngƣ i ghét, kẻ  àn ra ngƣ i thọt vào đủ 

cách, mình không vì đó mà núng nao sa ngã, cứ vẫn một 

mực tiến tới, chừng nào công đức đƣợc cao, quả phẩm đƣợc 

dày mới thôi. 

Đó  à trƣ ng hợp nhẫn với ta. 

Nhẫn với ngƣ i:  

1– Lẽ thứ nhứt của tánh nhẫn với ngƣ i là khi mình 

cô thế gặp phải kẻ khác ỷ mạnh, ỷ đông húng hiếp, trong lúc 

mình chƣa có phƣơng hay, hoặc chƣa đủ điều kiện thắng 

phục họ, nghĩa  à mình chƣa có sức mạnh, chƣa có phƣơng 

tiện nào tốt đẹp hay ho hơn thì phải nhịn họ để tránh khỏi 

trƣ ng hợp châu chấu chống xe. 
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2 – Lẽ thứ hai của tánh nhẫn với ngƣ i  à khi ngƣ i 

dùng l i lỗ mãng, thô tục với mình, mình không nên lấy l i 

nặng nề đáp  ại, cũng không dùng   i nói xuyên tạc quèo 

móc để trả đũa mà phải luôn luôn lấy l i lẽ ôn hòa tao nhã 

giải bày cho họ đƣợc hiểu hầu khiến cho họ từ chỗ dùng l i 

nặng nề với mình đổi lại dịu giọng êm ái và hiền  ành hơn. 

Đƣợc thế mới tránh câu chuyện gây ó giữa mình cùng ngƣ i 

trong khi luận bàn qua lại. 

3-   Lẽ thứ ba của tánh nhẫn với ngƣ i là khi thấy 

ngƣ i tham lấy món gì hay ăn chẹt vật chi của mình, mình 

thấy đó  à vật nhỏ mọn không đáng kể, nhứt là của cá nhân 

mình thì hãy tỏ ra vui vẻ nhƣ thƣ ng, chỉ dùng l i lẽ dịu 

ngọt đừng nói gay gắt với họ và đừng vẻ nghi ng  họ, song 

phải nói cách nào khéo  éo để đánh tan  òng tham nhỏ mọn 

ấy đi. Đƣợc nhƣ thế thấy rằng giữa mình cùng ngƣ i kia 

không mất lòng thân ái còn khiến họ bỏ tánh tham  am đổi 

lại lòng bố thí ngay thẳng. 

4 – Lẽ thứ tƣ của tánh nhẫn với ngƣ i  à khi ngƣ i 

khác quyến rủ mình làm việc không hợp pháp, không chánh 

đáng, trái qui  uật đạo, không hợp  uân thƣ ng thì mình hãy 

tìm cách chối từ, không nên làm theo những điều phi pháp, 

ví dụ: mình không ăn thịt bò, gặp bạn rủ dùng thịt bò thì nên 

từ chối không nên tùng ý bạn phải phạm giới, Đức Phật nói 

“thà mổ bụng đi, chớ không ăn vật không chánh đáng hay 

phi th i. Có đƣợc vậy, mới tránh sự rủ ren của kẻ bất chánh 

để giữ còn tánh trong sạch của mình”. 
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Ngoài những điều nhẫn đã kể qua, với các việc khác 

chúng ta cứ tùy tiện, nếu việc nào nhẫn đƣợc có ích cho 

mình hay cho ngƣ i khác thì cứ nhẫn, hay việc nào cƣơng 

mà có lợi lành thì vẫn cƣơng  ên. Cứ tùy trƣ ng hợp lợi hại 

hoặc cƣơng đi tới, thực hiện lòng nguyện ƣớc của mình 

trƣớc kia, chớ không bỏ trôi. 

Tóm tắt mục nhẫn nhục nầy, dạy ta về tâm tánh thì 

hãy nhẫn tất cả những điều hung hăng  ạo tợn, đổi lại hiền 

lành; về l i nói thì nhẫn l i thô tục, dối trá đổi lại l i chơn 

thật tốt lành; về ý nghĩ thì nhẫn tất cả những ý nghĩ xằng 

xiên độc ác đổi lại ý nghĩ ngay ngắn từ thiện. Nhƣ thế là ý 

nghĩa của lòng nhẫn nhục. 
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HỔ THẸN 

Trong lúc ngƣ i khác tiến bộ hơn chúng ta, chúng ta 

phải tự biết hổ thẹn. Cũng nhƣ ngƣ i khác dùng sức mạnh 

đàn áp, vì muốn tránh nghiệp bất  ành hay vì chƣa đủ sức 

chống chỏi lại, chúng ta đành nhẫn nhịn, song trong lòng lấy 

làm mắc cỡ. Tại sao ngƣ i đƣợc tiến bộ hơn chúng ta, chúng 

ta tự thấy hổ thẹn? Bởi lẽ ngƣ i kia cũng mình vóc tóc da, 

cũng cơm ăn, áo mặc nhƣ mình, tại sao họ đƣợc tiến hóa, 

đƣợc mở mang, có những việc làm ngay ngắn phúc lợi cho 

đ i, còn mình lại  ùi  ƣớc, chƣa  àm đƣợc những gì xứng 

đáng, vì thế mà chúng ta phải hổ thẹn? 

Có những xét nghĩ nơi  òng nhƣ vậy, rồi tự biết hổ 

thẹn thì trên đƣ ng đạo đức hay việc làm ở thế gian sẽ đem 

lại cho mình những kết quả đúng theo  òng tốt của mình đã 

muốn. Nhƣợc bằng thấy ngƣ i tiến hơn mà không  iết hổ, 

kẻ húng hiếp mà không biết tủi, con ngƣ i sống nhƣ  úp  ê, 

có xác không hồn, sống nhƣ cái máy cho ngƣ i khác xài, thì 

kiếp sống ấy vô ích cho đ i và uổng công sanh thành của 

cha mẹ. Tại sao thế? Vì là nếu con ngƣ i không biết hổ thẹn 

 úc ngƣ i tiến hơn mình, hay chẳng buồn khi kẻ hiếp mình, 

thì không khi nào danh giá mình đƣợc nổi bật  ên trong đám 

quần chúng và cũng không  àm việc gì tốt đẹp cho cha mẹ, 

lợi ích cho nhơn sanh, nhứt  à không đƣợc đề tên trong kỳ 

công lịch sử. 

Nhắc lại một lần nữa, việc hổ thẹn không những dùng 

trong trƣ ng đ i mà còn dùng trong trƣ ng đạo nữa: ngay 
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các vị Bồ tát còn hổ thẹn. Các Ngài hổ thẹn khi nhớ lại các 

vị Phật trƣớc kia cũng nhƣ chúng sanh, song các Ngài sớm 

cắt ái, ly gia lo việc tu hành mà đƣợc chứng quả; còn mình 

lại mãi vấn vƣơng tục lụy, đeo đắm lợi danh, chôn xác vô số 

trong cõi u đồ. Nhƣ thế có phải  à điều nhục nhã chăng? Các 

Ngài còn có điều thẹn hơn nữa là thấy con ngƣ i đẹp đẻ nhƣ 

thế nầy, mà không một ai chẳng từ trong chỗ ô uế sanh ra, 

các Ngài còn nghiên cứu để tìm hiểu tại đâu con ngƣ i có 

sanh? Khi chết rồi về đâu?  hi các Ngài hiểu đƣợc con 

ngƣ i do tâm tạo mà sanh ra và khi chết do nghiệp tạo mà đi 

đầu thai ở thế giới vui hoặc khổ, bây gi  muốn cho không 

sanh không diệt nữa các Ngài xem lại bản tâm, vạch lối giải 

thoát, tiến mạnh vào việc đạo đức, quyết lên thuyền Bát nhã 

qua b  giác ngạn, dứt rồi biển sanh tử luân hồi. 

                   “Đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, 

                     Đáng thùa thẹn với cây cùng cỏ”. 

Đoạn nầy Đức Thầy trách thiện kẻ hai lòng: thấy cơm 

nói theo cơm, thấy cá nói theo cá, đến ngƣ i nọ chống lại 

ngƣ i kìa, đến ngƣ i kia chống lại ngƣ i nọ; đối với đất 

nƣớc họ không  àm điều nào xứng đáng, đối với đạo lý họ 

không hƣớng dẫn một ai; ngƣớc lên Tr i họ không thẹn 

mình đã hƣởng yến sáng, gội giọt sƣơng mỗi ngày đƣa  ại; 

dòm xuống đất họ không thẹn mình từng nh  cây cỏ lá rau 

cung cấp; ngó lại ngƣ i, họ không hổ mình chịu ơn rất nặng 

mà mình chƣa  àm đƣợc công ích gì đáng kể, họ là hạng 

ngƣ i  uôn dân  án nƣớc, là kẻ sâu mọt của đồng bào, họ 

chỉ ngồi không thủ lợi, tiên chiếm địa vị giàu sang sung 
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sƣớng không hề biết hổ thẹn việc quấy của mình, nên mới 

bày những trò xấu xa thế ấy. 

Hổ thẹn là mỗi khi nơi mình có  àm điều gì tội lỗi sái 

quấy thì mình tự thấy xấu xa thẹn thùa, dòm đến ngƣ i lấy 

 àm ngƣợng, xét lại mình lấy làm hổ. Ngƣợng và hổ nhƣ thế 

nào? Ngƣợng ở chỗ mình rất dối trá với ngƣ i và không làm 

việc gì đƣợc bằng ngƣ i, mặc dù việc mình  àm ngƣ i kia 

không biết song mình tự xét lấy mà hổ thầm. 

Ngƣ i quân tử lúc nào họ cũng biết hổ thẹn họ coi 

việc hổ thẹn là việc lớn của đ i họ. Và chính vì biết hổ thẹn 

mà họ gây đƣợc lòng kính mến của kẻ xung quanh, giữ còn 

giá trị và làm cho tên tuổi của họ nổi bật  ên trong đám dân 

chúng. 

Với kẻ có những chí hƣớng to lớn: cứu nƣớc cứu dân 

hay muốn lợi sanh hoằng pháp mà đƣợc thêm lòng biết hổ 

thẹn thì chẳng khác nào mình đi thuyền đƣợc gặp nƣớc trôi 

thuận, gió thổi xuôi chiều, sẽ giúp con thuyền mình từ chỗ 

nầy đến chỗ kia một cách mau lẹ. Sự lợi ích của nó nhƣ thế 

đó, nên ngƣ i trong trƣ ng học Phật, cũng nhƣ kẻ đang 

đứng trong thế đạo đều phải biết hổ thẹn. 

Ngƣ i ta biết hổ thẹn, khi đọc đến sách sử, thấy 

những vị anh hùng, các bậc chí sĩ từng tạo đƣợc nhiều hạnh 

phúc cho đ i, làm lắm việc lợi ích cho dân tộc, còn chính 

mình đã hƣởng thụ sự giúp đỡ của đ i rất nhiều mà chƣa 

tiến hành đƣợc việc gì cho đất nƣớc thiệt lấy làm hổ. 
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Có biết hổ thẹn nhƣ vậy, mới  àm cho chí hƣớng của 

mình nảy nở, trí hóa mở mang; trái lại con ngƣ i trơ trẻn: 

đặng không mừng mất không  o, nƣớc nhà hƣng vong không 

nghĩ đến, đạo giáo bị suy đồi cũng không  o chấn chỉnh, 

phong hóa tồi bại chẳng liệu cách hƣng phục lại, cứ nhƣ thế 

thì kiếp sống của mình chỉ choán cho chật đất, chớ ích lợi 

cho ai. 

Và con ngƣ i mà theo cái đà sống vô ích ấy, thì đối 

việc các bực anh hùng tiền bối, với các chí sĩ ngày xƣa há 

mình chẳng tự thẹn, chƣa  àm đƣợc một việc nhỏ nào của 

các Ngài. 

Hổ thẹn có sáu khoản: 

1– Lẽ thứ nhứt, mỗi khi mình trông thấy ngƣ i kia 

đƣợc có tài, có đức hơn mình rất nhiều thì chính mình tự xét 

rằng: ngƣ i kia họ cũng sống trên mặt đất nhƣ mình, cũng 

cha sanh mẹ đẻ nhƣ mình, họ đƣợc tài đức nhƣ thế mà mình 

chẳng  àm đƣợc việc gì xứng đáng thì  ấy làm hổ thẹn mà 

cƣơng quyết lên, cố gắng  ên để tiến kịp ngƣ i, hầu nhìn 

ngƣ i khỏi phải hổ thẹn nữa. 

2– Lẽ thứ hai, mỗi khi l i mình nói ra hay làm ra có 

ẩn điều gian dối với kẻ bề trên của mình, hay lừa phỉnh 

ngƣ i dƣới tay của mình, thì chính mình tự lấy làm hổ: 

không trọn lòng thành thật th  kẻ trên, chẳng treo gƣơng 

mẫu cho kẻ dƣới mình cho họ bắt chƣớc giữ sự chơn chánh; 

trái lại mình nỡ nhân chỗ không biết của ngƣ i trên mà bày 

điều dối gạt; thừa lúc kém thiếu của kẻ dƣới mà kiếm 
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chuyện lừa phỉnh, nếu họ hay đƣợc chẳng những họ không 

phục, trở lại họ còn bắt mò theo đó sẽ tai hại về sau. Huống 

chi với ngƣ i trên, mình ở bất hiếu, bất trung, thì không khi 

nào mình  àm đƣợc việc lớn trong xã hội, vì còn ai ủng hộ 

cho mình làm nên việc ấy. Nghĩ nhƣ thế cần sửa chữa lòng 

mình đƣợc thành-thật ở mỗi việc đối với bề trên hay cấp 

dƣới mình. 

3– Lẽ thứ ba, khi tâm trí mình vọng khởi những điều 

xằng bậy, quay quần những tƣ tƣởng nhơ xấu, mặc dù kẻ 

khác không hiểu, nhƣng chính mình tự hiểu mà hổ thẹn; và 

cho ý nghĩ đó, mơ mộng đó nhƣ khói dầu hôi sẽ làm m  trí 

óc của mình, nếu mình không sớm trừ diệt nó thì nó sẽ gây 

tai hại cho mình hay ngƣ i khác nữa. Song muốn trừ diệt cái 

tƣ tƣởng xấu, mình phải trừ diệt nó từ ngày nầy đến ngày 

khác, chừng nào thấy  òng nhƣ nhiên trong sạch mới thôi.  

4 – Lẽ thứ tƣ, mỗi khi việc của mình đã  àm hoặc 

đang  àm, thấy nó có đặc tánh ích kỷ đê tiện, chỉ làm lợi cho 

mình chớ không giúp kẻ khác đƣợc một điều nào, thì mình 

lấy làm hổ thẹn mà chừa bỏ. Nhứt  à khi trông vào ngƣ i 

khác, thấy họ biết giúp kẻ nghèo đói từ món ăn thức mặc, 

giúp kẻ bịnh hoạn những thuốc men, cho đến họ còn giúp 

ngƣ i cùng quẫn không nơi cƣ trú đƣợc nhà ở, thì mình lấy 

làm hổ không  ì đƣợc họ, mà rán  o đào thải đầu óc nhơ xấu, 

tánh nết nhỏ mọn của mình đi, để đổi lại lòng rộng rãi biết 

giúp đỡ mọi ngƣ i đƣợc hƣởng mọi sự đầy đủ nhƣ mình.  
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5 – Lẽ thứ năm, mỗi khi l i mình nói ra độc ác, dối 

mị hay có ẩn ý tà tịch trong ấy, khiến cho ngƣ i khác nghe 

đến họ bịt tai, lánh mặt, nghĩa  à họ lấy làm xấu xa khó chịu 

câu nói ấy, thì mình biết hổ thẹn chừa bỏ ngay, thà câm 

không nên nói l i láo khoét dữ dằn. Đƣợc nhƣ thế thì l i nói 

của mình sẽ dịu dàng chơn thật và trong câu chuyện khác 

cũng đƣợc chánh đáng. 

6 – Lẽ thứ sáu, mỗi việc làm nào của mình thấy có lợi 

ích, không hại việc đạo đức, nghĩa  à một việc đáng  àm và 

cần phải làm, mà lòng mình chần ch  không  àm đến, hoặc 

làm miễn cƣỡng không cƣơng quyết. Không cố gắng, theo lẽ 

việc làm ấy thành công dễ dàng mà mình để nó gãy đổ, thì 

mình phải biết hổ thẹn. Và tự hỏi tại sao kẻ khác  àm đƣợc 

mà mình có phƣơng tiện hơn họ lại không  àm đƣợc? Liền 

đó mình hãy đánh  ạt cái ý chí nhu nhƣợc ấy đi, để đổi lại  

lòng quả cảm cho công việc làm sẽ tới đƣợc viên mãn.  

Ngoài các điều đã kể qua, với những việc làm khác 

nhƣ:   i nói, xử sự hay niệm tƣởng mình cũng  uôn  uôn  iết 

hổ thẹn điều quấy phạm, nhơ xấu, lần  ƣợt chùi lau trau sửa 

lại cho đến khi nào đƣợc toàn thiện toàn mỹ. Nh  ở lòng biết 

hổ thẹn mà các điều xấu xa nơi mình đã đƣợc trừ bỏ, không 

khi nào trở lại đƣợc. 

Nhƣng chúng ta phải hiểu ngƣ i biết hổ thẹn đƣợc lợi 

ích  ao nhiêu, thì chúng ta cũng tự đoán  iết kẻ không biết 

hổ thẹn sẽ có tai hại bấy nhiêu; ngƣ i biết hổ thẹn là kẻ biết 
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tiến, kẻ không biết hổ thẹn là kẻ thụt lùi và kẻ ấy nằm sát 

đáy  iển tục trần không khi nào họ trồi  ên đƣợc. 

Hơn nữa, về sự hổ thẹn ngƣ i học đạo cần có, và lòng 

thƣ ng xét ngoài cõi Ta Bà nầy có bao nhiêu cõi thanh tịnh 

vô  iên mà mình không đến đƣợc, cứ vùi thân trong cõi 

trƣợc, không những một kiếp nầy mà đã nhiều kiếp trƣớc rồi 

cứ chuyển chuyển luân luân, lên lên xuống xuống chịu mọi 

nỗi: sanh, tử, già, bịnh chƣa ra khỏi. Bây gi  mình phải xả 

thân cầu đạo, lánh tục tầm Tiên để đoạn xong cuộc sanh tử 

mới đƣợc. 

Tóm tắt mục hổ thẹn nầy, dạy chúng ta cần phải biết 

so sánh giữa mình với ngƣ i khác, nếu thấy ngƣ i khác lành 

hơn mình thì mình sửa cho bằng họ; thấy ngƣ i khác sáng 

hơn mình thì mình cũng tiến cho kịp họ; hay l i nói ngƣ i 

khác dịu dàng hơn mình thì mình cũng sửa theo. Nghĩa  à 

bất tất việc gì mình thấy thua kém hơn ngƣ i thì mình tự cố 

gắng làm cho bằng họ. Đƣợc nhƣ vậy sẽ thấy nơi mình đối 

với ngƣ i khác chẳng thua kém họ nhiều. 

*** 
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CẦN MẪN 

Đƣợc biết hổ thẹn là một điều hay. Song lòng biết hổ 

thẹn mà chỉ để đó không vung mình  ƣớc tới chỗ xa hơn 

nữa, thì cái hổ thẹn ấy chẳng ích lợi gì cả.Trái lại,sau khi 

thấy ngƣ i khác hơn mình,  ất luận về phƣơng diện nào thì 

lòng mình lấy làm hổ thẹn, phải cần mẫn đeo đuổi công việc 

 àm, không đƣợc ngày nầy cũng ngày khác, cho đến khi nào 

giá trị của mình tƣơng đƣơng, hiểu biết của mình đồng đều 

với mọi ngƣ i, thì lòng hổ thẹn ấy mới ích lợi. Vì lẽ đó hôm 

nay chúng ta tham khảo đến việc cần mẫn. 

Cần mẫn có nghĩa  à  òng siêng năng mau mắn trong 

công việc  àm. Sau khi mình đã toan tính việc chi, thì phải 

hết lòng mài miệt  àm cho đƣợc việc ấy, không sợ mệt mỏi, 

không sợ khó khăn, cố gắng  àm cho đƣợc, tức  à ngƣ i biết 

cần mẫn. 

Do tánh quan sát và nh  lòng biết tìm tòi mà chúng ta 

biết rõ hạng ngƣ i biếng nhác do dự: những việc gì cũng trù 

trừ lần lựa thì cảnh sống của họ càng cùng khốn; sanh hoạt 

phải eo hẹp; cƣ trú  ị ẩm thấp: đ i họ hẩm hiu, nghĩa  à con 

ngƣ i của họ cùng quẫn, đến đỗi thân danh chẳng ai biết 

đến, địa vị chẳng gác trên một ai, với kẻ xung quanh chẳng 

mấy ngƣ i dám đến lui gần gũi họ, vì sợ họ vay bợ mà 

chẳng đáp  à điều chi ích lợi. 

Bởi thế, về mặt kiến thức cũng nhƣ phƣơng diện giác 

ngộ, ngƣ i ấy không  ì đƣợc ai, năm nầy tháng nọ chỉ thấy 

họ sống trong ống đồng chật hẹp, không nghe thấy đƣợc xa. 
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Do đó trên phƣơng diện cứu vớt quần sanh cũng nhƣ về mặt 

lợi ích cho xứ sở, kẻ ấy chẳng  àm đƣợc vai trò gì xứng 

đáng. 

Đã thấy tánh  ƣ i lã biếng nhác có tai hại to lớn cho 

đ i sống, vì vậy chúng ta  úc nào cũng nghĩ xa đến tƣơng 

 ai, nghĩa  à  iết đâu ngày mai mình sẽ vấp chơn vào  ánh 

xe của kẻ ấy, nên phải biết siêng sắn công việc làm và mau 

lẹ trong chỗ  o nghĩ, để xoay đổi vận mạng, đào tạo kiếp 

sống của mình đƣợc ngang hàng với kiếp sống của ngƣ i 

khác. 

Nói rõ là, với sự lợi ích của tánh cần mẫn, nó có thể 

thay đổi đƣợc đ i sống tối mê trở lại sáng sủa; thay đổi đƣợc 

vết đen trong  úc sanh  ình trở lại sạch sẽ tốt đẹp; nó có thể 

 àm cho ngƣ i khỏi phải nghèo, khỏi phải ngốc, đến đỗi 

đứng xa hơn ngƣ i rất nhiều. 

Chí cần mẫn nó có năng  ực biến đổi cho con ngƣ i 

nhƣ thế nầy: 

1 – Lẽ thứ nhứt của chí cần mẫn, nếu con ngƣ i đƣợc 

có chí cần mẫn, dù đƣơng vật lộn trong cảnh nghèo cũng 

vùng vẫy đến đƣợc giàu có, nếu không đƣợc cực kỳ phú hộ, 

cũng chỉ thua kém chút đỉnh. 

2 – Lẽ thứ hai của chí cần mẫn, sẽ giúp con ngƣ i từ 

chỗ thiếu hụt: tay không còn tiền, thân không mặc ấm, trong 

họ chẳng gạo dƣ, sẽ dần dần trở lại đủ ăn, đủ mặc, khỏi phải 

vất vả, cùng khốn nhƣ  úc trƣớc. 
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3 – Lẽ thứ ba của chí cần mẫn, nó có năng  ực giúp 

con ngƣ i từ chỗ  àm thuê mƣớn, làm công nhựt cho ngƣ i 

sẽ dần dẫn trở nên ngƣ i làm chủ hãng hay chủ một cơ sở. 

4 – Lẽ thứ tƣ của chí cần mẫn, nó còn giúp con ngƣ i 

từ chỗ chƣa  iết một chữ, chƣa đọc rành một trang, nghĩa  à 

rất dốt, rất kém mà chăm nom đèn sách dần dần tiến sát đến 

chỗ học rộng, biết xa. 

5 – Lẽ thứ năm của chí cần mẫn, còn nâng nhắc con 

ngƣ i từ địa vị ngƣ i làm lính hạng chót hay làm quan thấp 

hơn hết sẽ từ từ  ƣớc lên cấp bực của nhà đại tƣớng hay của 

vị thƣợng quan. 

6 – Lẽ thứ sáu của chí cần mẫn, sẽ giúp cho ngƣ i 

làm xong tất cả việc gì của cấp trên giao-phó, dù việc ấy rất 

khó khăn, phải cố gắng nhiều, phải hy sinh nhiều cũng đều 

 àm đƣợc cả. 

7 – Lẽ thứ bảy của chí cần mẫn, giúp con ngƣ i nếu 

làm bực đàn anh hay đƣơng kiêm điều khiển một toán ngƣ i 

trong đoàn thể nào cũng rất xứng đáng với nghĩa vụ, không 

khiến cho ngƣ i khác đứng sau mình chần ch  chểnh mảng 

công việc làm, bởi mình siêng năng tính toán mau  ẹ, ngƣ i 

ấy chỉ noi theo không dám làm sái. 

8– Lẽ thứ tám của chí cần mẫn, thƣ ng giúp ngƣ i từ 

chỗ mới học cƣa, học bào, học may, học vá, mới tập viết hay 

mới tập sơn vẽ, nghĩa  à tất cả việc gì từ chỗ thô kịch vụng 

về sẽ tiến đến chỗ tinh tế khéo  éo hơn. 
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Tám khoản kể qua  à đối với việc tạo tác trong trƣ ng 

đ i, còn bốn khoản sau nầy thuộc về mặt đạo lý là: 

1 – Lẽ trƣớc tiên của chí cần mẫn trong cửa đạo, sẽ 

giúp con ngƣ i diệt trừ đƣợc các điều ác trong lòng của 

mình, cho đến khi ngòi ác bị úng, cỗi rễ ác bị đứt không còn 

tái phục đƣợc. 

2 – Kế đó chí cần mẫn trong cửa đạo, sẽ nung đẩy 

con ngƣ i đƣợc tóm làm hết tất cả những điều lành, lẽ phải, 

làm việc công, đem  ại phúc lợi cho mình hay đem  ại sự mở 

mang huệ mạng cho ngƣ i khác. 

3 – Sau đó chí cần mẫn trong cửa đạo, sẽ giúp con 

ngƣ i vẹn tròn bốn điều ân: đối với đất nƣớc hết lòng trung 

cang; đối với cha mẹ hết lòng hiếu dƣỡng; đối với tam bảo 

hết dạ kính th ; đối với đồng bào hết  òng hào nghĩa. 

4 – Điều chót hết của chí cần mẫn trong cửa đạo, sẽ 

đƣa con ngƣ i từ ở b  mê của chúng sanh, sang qua bến 

giác của chƣ Phật, lột bỏ hết tất cả ngu si tà kiến đổi lại trí 

huệ viên minh, không còn ngu xuẩn lạc lầm, không còn chôn 

xác trong cõi mê nầy nữa. 

Vẫn biết sự lợi ích của chí cần mẫn rất lớn, nó có đặc 

tánh giúp đỡ con ngƣ i tiến hóa cho kịp th i gian, tranh thủ 

từ tấc nắng; nó có thể chặn đứng mọi khốn nàn; nó có thể 

làm mòn tất cả ngu dốt để đƣa mình đến chỗ toại nguyện, 

nhƣng chúng ta không  iết dùng chí cần mẫn phải chỗ thì nó 

sẽ có tai hại rất lớn. Thế nên phải khéo dùng chí cần mẫn 
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vào việc chánh đáng, đừng dùng nó vào việc tà vạy.Nhƣợc 

bằng dùng chí cần mẫn vào chổ tà vạy, nhƣ: siêng  àm ra 

tiền bạc thì sẽ làm cho lòng tham lam: muốn đất cho rộng, 

nhà cho to, có nệm gấm giƣ ng ngà, thê thiếp cho nhiều chớ 

không giúp đƣợc ai cả. 

Bởi thế mỗi việc nào của chúng ta  àm đều phải đo 

 ƣ ng kỹ  ƣỡng, cân nhắc từ tí, từ ly, nếu thấy việc làm ấy 

thanh cao chơn chánh, đối với đạo lý rất thích hợp, nhơn tâm 

phù hòa thì chúng ta hãy  àm cho đƣợc thành công. Nhƣợc 

bằng chúng ta thấy việc nào bất chánh có tai hại ở ngày mai 

thì chúng ta cũng dùng chí cần mẫn mà để lột bỏ nó, đừng 

để nó xô nhập chúng ta vào chỗ ân hận lỗi lầm sái quấy. 

Ngày gi  qua rồi thì mất, không khi nào trở lại đƣợc 

chí cần mẫn của chúng ta phải biết tiết kiệm từ phút từ gi , 

chúng ta không nên chôn đầu óc trong việc  àm phi nghĩa 

chỉ tốn hao thì gi  và tâm lực mà chẳng làm ích lợi cho ai. 

Nói tóm lại, về chí cần mẫn chỉ bảo chúng ta phải biết 

mài miệt trong công việc công nghĩa  à  ẹ làng trong lúc tính 

toán, nghĩa  à sau khi tính toán xong sẽ làm nhanh lẹ. Sự 

miệt mài nhanh lẹ ấy, chỉ làm lợi ích cho gia đình và xã hội 

ở tinh thần cũng nhƣ sanh hoạt đủ đầy, giúp cho mọi ngƣ i 

từ chỗ không đạo trở nên có đạo; từ chỗ ăn mặc thiếu thốn 

trở lại đầy đủ áo cơm. Chỉ đặt sự cần mẫn nầy trong chỗ 

giúp đỡ cho đ i, chớ không mong cầu đƣợc sự khen ngợi 

của ngƣ i. 
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Có đƣợc nhƣ thế, thì sự cần mẫn mới có giá trị và 

chính nó sẽ giúp cho con ngƣ i làm xong bổn phận của kẻ 

đã giác ngộ, hay của một công dân có giáo dục. 

 

*** 
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  O PHẬT 

------------------- 

Gần một tháng qua, chúng ta tham khảo về đạo làm 

ngƣ i và những đức tánh tốt để phụ vào phần cƣ xử của đạo 

ấy cho đƣợc thêm phần thiện mỹ. 

Pháp môn của Đức Thầy, gồm có hai pháp: học Phật 

và tu Nhân. Sở dĩ học Phật mà tu Nhân, vì trong đạo chúng 

ta thuộc hạng tại gia cƣ sĩ, nghĩa  à tu tại nhà, còn lo sanh 

hoạt cho sự sống trong gia đình và trong xã hội. Chúng ta 

chƣa  y gia cắt ái nhƣ các nhà sƣ hay ni cô, nên về mặt đạo 

nhân cần phải giữ cho tròn vẹn. 

Loạt bài vừa qua để xử sự trong đạo nhân; còn bắt 

đầu từ đây trở lên nói về đạo Phật. 

Trong chỗ tu hành, dĩ nhiên chúng ta phải biết vì đâu 

chúng ta phải tu? Tu đây để  àm gì? Và đến nơi nào? Nghĩa 

là phải hiểu rõ lý do của sự tu, và sự tu ấy, phải nhứt định 

theo ý nguyện của mình. Cũng nhƣ mình muốn đi đâu thì 

trƣớc phải biết đƣ ng đi nƣớc  ƣớc: từ đâu đến đâu.  hi đi 

có mục đích và  úc trở về, về tới chỗ cũ đƣợc. Nhƣ thế mới 

khỏi làm lỡ dở công trình. 

Bữa nay chúng ta suy luận coi tại sao chúng ta cần 

phải tu?  

       “Nhìn Phật Giáo mà tìm cái lý 
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        Coi tại sao ta phải tu hành” 

Đức Thầy bảo mỗi ngƣ i phải nhìn ngay giáo pháp 

của Phật, để tìm rõ  ý do vì đâu Ngài dạy chúng ta tu hành. 

Trong sự tu hành ấy, vì sự thống khổ của xác chất giả hợp 

mà tu? Vì danh lợi mà tu? Hay muốn đƣợc ngƣ i đ i tôn 

làm ông Tiên, ông Phật mà tu? 

Để trả l i câu hỏi tại sao chúng ta cần phải tu, tổng 

quát có ba nguyên nhân. 

- Nh  gặp giáo  ý chơn chánh mầu nhiệm của Đức 

Thầy. 

- Nh  tin ở luật nhơn quả rất nghiêm minh. 

- Nh  nghĩ đến sự khổ của thân và ngày tận diệt của 

nhơn  oại. 

Nguyên nhân thứ nhứt, sự tu của chúng ta là nh  gặp 

giáo  ý chơn chánh mầu nhiệm của Đức Thầy, vì trƣớc kia 

chúng ta còn đƣơng quay cuồng vật bắt trong trƣ ng đ i, 

năm nầy tháng nọ, giam hồn xác trong chỗ mƣu đồ tƣ  ợi, 

tình ái, danh lợi, miễn sao tiền nhiều, nhà rộng, vợ đẹp, hầu 

non; thêm nỗ lực vận động cho đƣợc chức trọng quyền cao 

đƣợc kẻ thƣa, ngƣ i dạ. Ngoài ra chúng ta chƣa hiểu việc tội 

phƣớc, chƣa tin có địa ngục thiên đƣ ng, vì vậy việc làm 

nào của chúng ta cũng nhắm ngay hiện hữu thế gian mà thi 

thố. 
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Rất may thay! Trong khoản mê lầm ấy, Đức Thầy ra 

đ i đem   i vàng ngọc vẽ trong giấy mực cho bay luyện 

khắp vùng nầy, đến vùng khác, chúng ta đƣợc đọc đến 

những ý nghĩa cao thâm, hiểu rõ kiếp ngƣ i là giả tạm trong 

th i gian sống rất ngắn ngủi mà tạo bao nhiêu tội trạng 

chồng chất nhƣ núi Thái sơn, hốt nhiên chúng ta sực tỉnh lại 

việc quấy phạm của mình đã  àm vừa qua mà bắt đầu ăn năn 

hối cải tu hành theo Phật đạo. 

Nguyên nhân thứ hai, sự tu của chúng ta là nh  tin ở 

luật nhơn quả rất nghiêm minh, sau khi đọc đến l i dạy bảo 

của Đức Thầy chúng ta nhận thấy Đức Thầy dạy cho rất kỹ 

càng, từ tạo nghiệp của ngƣ i cho đến khi thọ báo, mỗi mỗi 

đều đúng đắn không sai chạy mảy nào, nghĩa  à mọi việc gì 

ở trong đ i: giàu sang, nghèo hèn, mạnh khỏe, tật bịnh nhứt 

nhứt đều do tạo nghiệp kiếp trƣớc hay kiếp nầy mà hƣởng 

lấy, chẳng khác nào gieo ớt thì lên cây ớt, gieo đậu thì lên 

đậu. Với việc phản ứng của nghiệp tạo nhƣ thế rất rõ ràng, 

không sai chạy, chúng ta xét mình hễ còn làm tội thì ngày 

kia không khỏi sanh vào gia đình cùng quẫn, câm, ngọng, 

đui, điếc; mà còn có thể sanh vào loài vật là khác nữa. Và có 

điều chúng ta sợ nhứt là luân hồi lên cõi trần nhiều lần cứ 

chịu sanh, già, bịnh, tử hết đ i nầy đến đ i khác, cứ luân 

luân chuyển chuyển mãi thì không khi nào hƣởng cõi tiêu 

diêu khoái lạc và gần Tiên Phật đƣợc. 

Nghĩ nhƣ thế, chúng ta mới gấp rút tu hành; vừa trau 

giồi đức hạnh đầy đủ, thi thiết việc bác ái, nhân từ; giúp 

nƣớc thì thanh  iêm, hành đạo thì lo tu bồi công đức rộng 
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lớn; và điều chúng ta cần trau sửa hơn hết là thân mình, 

miệng mình, ý mình giữ đƣợc thanh tịnh chơn chánh, không 

 àm điều tà vạy, nói l i sai ngoa và không vọng khởi ác ý. 

Nếu chúng ta  àm đƣợc những điều tốt nhƣ thế, chắc không 

quả khổ xấu xí nào trả lại đƣợc. 

Nguyên nhân thứ ba, sự tu hành của chúng ta là nh  

nghĩ đến sự khổ của thân và ngày tận diệt của nhân loại: xét 

ra con ngƣ i chịu lấy các sự khổ đều do có xác thân, có xác 

thân mới chịu  ănh các quả khổ đƣa  ại, nó là kho chứa các 

nhơ xấu. Cũng vì xác thân, con ngƣ i mới quơ quào tạo tác 

các món để tô đắp cho nó từ miếng ăn, thức mặc; các vật gì 

của ngƣ i ta chƣng dọn tập tành, thì nó muốn so sánh cho 

đƣợc nhƣ vậy. Nó đèo nài cái ý,  o thêm nhƣ thế nầy, lo bớt 

nhƣ thế khác, nào là phải may cho nó mặc và sắm cho nó ăn. 

Bởi đó mà bao nhiêu tội lỗi, con ngƣ i đều có thể làm hết 

mà chẳng chán ngán, chẳng sợ sệt cái quả khổ ở hậu lai. Tuy 

cƣng dƣỡng tƣng tiêu xác thân đến thế mà chỉ sống tạm th i, 

từ trẻ đến già kế bịnh rồi chết. Khi chết xác thân trơ nhƣ gỗ, 

ruồi lằng đục rỉa, rồi tiêu tan ra  ùn ra đất  à xong đ i. 

Xét nhƣ thế, thấy xác thân con ngƣ i là mộng huyễn, 

tuy có hình ảnh nói, cƣ i, nhƣng khi thức giấc rồi chẳng có 

thấy gì nữa cả. Và chúng ta còn nhận thấy xác thân không 

khác nào cầu xí, chứa đủ vật ô uế, vì thế mà chán bỏ lòng 

trần gấp rút tu niệm. 

Còn một điều khiến chúng ta tu hành hơn nữa là quả 

Địa cầu của chúng ta sắp sụp đổ để quét sạch các tệ đoan từ 
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 âu để lập lại kỷ ngƣơn mới. Nếu biết trƣớc cuộc trần sắp 

tang điền biến hải, mọi vật không tồn tại, mà chúng ta còn 

cạnh tranh theo vật chất thì uổng lắm công phu chẳng ích gì! 

Chi bằng, chúng ta gấp rút tu hành, hƣớng về cửa Phật, trau 

tâm trỉa tánh cho không còn tội phạm; và những điều phƣớc 

đức dù nhỏ lớn gì chúng ta cũng không  ỏ qua, cứ com kỉnh 

việc lành từ ngày nầy đến ngày khác, dầu cuộc thế có thay 

đổi cách nào hay Diêm vƣơng có nghiêm khắc thế mấy cũng 

chẳng hành khổ chúng ta đƣợc. Chẳng những thế, cảnh Tây 

phƣơng hay cõi Niết bàn còn dành sẵn cho chúng ta an trụ. 

Vẫn biết không quí xác thân tạm giả, nhƣng để mất 

rồi thì ngày kia chƣa chắc kiếm lại đƣợc; nếu bây gi  mình 

làm ác, sau bị đọa vào súc sanh, địa ngục thì không dễ gì 

gặp Thầy, gặp Phật để tu hành đƣợc. 

Do chỗ xét nghĩ  a khoản vừa qua, chúng ta không 

ngần ngại đến thọ giáo Đức Thầy hay tự đến trƣớc bàn Tam 

bảo qui y. Trong việc tu hành nầy, trƣớc độ đƣợc chúng ta, 

kế đó cứu vớt đƣợc Tổ tiên cha mẹ, chót hết tiếp cứu quần 

sanh thoát chốn mê đồ. 

Nói tóm lại, sở dĩ chúng ta cần phải tu  à trƣớc hết 

nh  gặp giáo lý của Đức Thầy, l i lẽ dịu dàng mà ẩn ý thâm 

thúy nhiệm mầu Phật pháp, khiến chúng ta cảm kích; -lẽ thứ 

hai  à chúng ta nghĩ đến sự nhân quả không sai  chạy một 

mảy nào, khiến chúng ta ngán cho việc làm tội của mình 

ngày kia không khỏi việc đau khổ; lẽ thứ  a  à điều của 

chúng ta sợ hơn nữa,  à đ i sống của chúng ta mang cái giả 
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thân nầy, trẻ rồi già, già rồi cỗi, ngày tháng trôi qua không 

ch  ai, nếu chúng ta lẳng  ơ chểnh mảng, thì hoặc tử thần 

đến gấp không thể d i đổi ngày gi  lại để tu hành đƣợc. 

Đồng th i có một việc đáng  o nữa là cõi hạ ngƣơn nầy sắp 

biến đổi, nhơn vật tiêu điều lập lại thƣợng ngƣơn, kẻ ngang 

tàn không còn, chỉ còn ngƣ i hiền đức, nên chúng ta cần tu 

hành để nh  ơn trên đƣa chúng ta đến cõi an lạc và cứu đƣợc 

cha mẹ chúng ta và cứu đƣợc kẻ khác. 
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T I SAO CHÚNG TÔI  ẶT  ỨC TIN 

 ƠI  ỨC HUỲNH GIÁO CHỦ? 

Đã có  òng muốn tu thì thiếu gì nơi để chúng ta tu, 

thiếu gì Hòa thƣợng, Yết ma hoặc ni cô, sƣ nữ chỉ giáo, sao 

chúng ta không học theo? Không thọ giới? Lại học theo giáo 

pháp của Đức Thầy và tin Đức Thầy? 

Có những câu họ hỏi đó, chúng ta cần phải trả l i cho 

mọi ngƣ i nhận rõ sự chúng ta theo Đức Thầy  à đúng chơn 

 ý và chánh đáng, chớ không phải mê tín. 

                    “Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, 

                      Ẩn xác phàm gìn đạo Thích Ca”. 

Đoạn nầy, Đức Thầy cho chúng ta biết rằng: chơn 

 inh Ngài tuy không hình mà có  óng, nghĩa  à phần chơn 

linh của Đức Thầy ẩn vào xác phàm để gìn mối đạo Thích 

Ca, nói rõ hơn  à để chấn hƣng đạo Phật. Sở dĩ Đức Thầy ẩn 

vào xác phàm để gìn giữ mối đạo Phật là vì trong khoản th i 

gian gần đây ngƣ i tu hành hoặc ở chùa chiền hay tại gia 

thất đa số họ còn tu lối thinh, âm, sắc, tƣớng, làm theo pháp 

hữu hình trái với đạo vô vi của chƣ Phật; họ lợi dụng cảnh 

già lam, lợi dụng giáo pháp để mê hoặc kẻ tốt lòng tín 

ngƣỡng. Vì phƣơng tiện mà Đức Thầy phải mƣợn xác phàm, 

cũng ăn uống, cũng nói  àm nhƣ mọi ngƣ i mà khác hơn 

mọi ngƣ i ở ý nghĩ cao siêu thoát tục, giảng giáo chỉ bảo 

nhơn sanh cốt  àm cho ngƣ i lỡ  ƣớc trở lại chơn chánh, kẻ 
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không hiểu Phật Pháp sớm thức tỉnh quày đầu theo đạo đức. 

 hi chúng ta đƣợc hiểu Đức Thầy là một đấng siêu phàm; 

với sứ mạng bảo tồn chánh pháp của Phật Thích Ca thì 

chúng ta rất vui vẻ hăng hái cúi đầu vâng theo từ l i một của 

Ngài dạy bảo. 

Sự phi phàm của Đức Thầy, chúng ta nhận thấy có ba 

mục quan yếu nhƣ sau:  

1– Nhận thấy trí thức Ngài phi phàm. 

2– Nhận thấy ngôn từ đạo  ý Ngài chơn chánh; 

3– Nhận thấy nhơn phẩm Ngài thuần khiết và cao 

thƣợng. 

-  Lẽ thứ nhứt, chúng ta tin Đức Thầy là bởi sự hiểu 

biết của Đức Thầy khác hơn ngƣ i phàm, vì Ngài từ một 

thanh niên đƣơng độ đôi mƣơi tuổi chƣa từng vào một thơ 

viện nào, không khảo cứu kinh sách nào, không học phù 

chú, chƣa từng đi  ại nhiều nơi mà  ỗng nhiên Ngài hiểu rõ 

máy huyền cơ,  ãm thông đạo lý, viết giảng kệ, thi phú, mở 

mang giáo pháp, chỉ vẽ huyền vi khiến cho ai cũng ngạc 

nhiên và thán phục chỗ Ngài chẳng học mà đối với ngƣ i 

thạc sĩ, cử nhơn cũng chƣa qua đƣợc. Và trong chỗ hiểu biết 

của Đức Thầy so lại với l i của Đức Phật trƣớc kia hơn hai 

ngàn năm vẫn đƣợc phù hợp khắng khít một nhịp nhƣ: sau 

khi Phật thành đạo Ngài thuyết pháp Tứ diệu đế, độ năm anh 

em Kiều trần-Nhƣ, Át-Bệ, Bạt-đề, Ma-Nam-Câu-Ly, Thập-

Lực-Ca-Diếp đƣợc chứng bực A-La-Hán, thì kỳ nầy Đức 
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Thầy ra đ i cũng đem pháp ấy dạy ra cho mọi ngƣ i. Hai 

Ngài cách nhau trong khoản th i gian gần hai mƣơi sáu thế 

kỷ mà cũng cùng một tƣ tƣởng, nhƣ thế Đức Thầy đã ám 

thông với Đức Phật, nên mới tƣơng ứng nhƣ vậy. Với ngƣ i 

thƣ ng học đâu  iết đó, có khi sự học rồi mà còn quên đi, 

chớ đâu đƣợc nhƣ Đức Thầy chẳng học mà đƣợc biết rõ cả 

việc cổ kim. 

- Lẽ thứ hai, chúng ta tin nơi Đức Thầy là vì nhận 

thấy ngôn từ đạo lý của Đức Thầy rất chơn chánh, các sám 

giảng, kệ cơ của Ngài viết ra trƣớc mặt mọi ngƣ i, không ẩn 

ý cầu danh vụ lợi, không rù quyến một ai theo thói thƣ ng, 

mà là toàn cả kệ sám, phú thi của Ngài đã viết đều có mỹ ý 

trùng hƣng đạo Phật, dắt ngƣ i hiền trở lại của Phật, đánh 

thức ngƣ i hung hăng táo  ạo sớm thức tỉnh quày đầu. 

Nhiều khi Đức Thầy rất buồn hạng ngƣ i hung hăng giả trá, 

nhƣng Ngài không mắng nhiếc ai, vẫn nói l i trung đẳng, 

dịu dàng, hòa ái, khiến ai cũng vui nghe và cảm lòng mến 

phục để tu học theo. 

Sở dĩ Đức Thầy dùng l i nói, hoặc bút mực viết ra 

câu kinh, tiếng kệ chỉ việc thiên cơ đạo lý với mục đích  àm 

sao cứu vớt đƣợc tất cả quần sanh khỏi tục lụy, lo tạo phƣớc 

duyên đƣợc sanh về Phật quốc khỏi sanh tử chuyển luân. 

- Lẽ thứ  a, chúng ta tin nơi Đức Thầy là cảm mến 

nhân phẩm của Ngài Thuần khiết và cao thƣợng, nghĩa  à về 

phẩm hạnh của Ngài ròng rã trong trắng, không vết bợn nhơ, 

chẳng điểm hèn xấu, lại Ngài còn có tâm đức cao hơn ngƣ i 

phàm và  ành hơn ngƣ i phàm. Và từ đó nhẫn nay, Đức 
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Thầy chƣa hề  àm điều gì sai trái với qui luật của Ngài đã 

dạy cho tất cả môn nhơn đệ tử, ví dụ: Ngài dạy môn nhơn 

của Ngài đừng uống rƣợu,  à chính Ngài đã không uống 

rƣợu, đừng c  bạc là chính Ngài không hề c  bạc 

v.v...Nghĩa  à những gì của Đức Thầy ngăn cấm môn nhơn 

 à Ngài đã không hề phạm việc đó và những hành động của 

Ngài không để sơ sót vụng về cho anh em tín đồ chịu khổ 

hại bao gi . 

Mặc dù từ trƣớc đến gi  ngoài đạo Phật đã có nhiều 

đạo khác, cũng cổ động, cũng tuyên truyền thâu thập môn 

nhơn đệ tử, song các vị chủ trƣơng ấy luôn cả lý thuyết 

không đƣợc chơn chánh, nhứt là không gồm đủ  a điều kiện 

đã kể trên, vì thế mà chúng ta chƣa tin sự dẫn dắt của mấy 

ông đƣợc, vì chúng ta nghĩ rằng các ông chƣa độ đƣợc các 

ông thì độ ngƣ i khác sao đƣợc. Hơn nữa các vị giáo tông 

cần phải  àm gƣơng mẫu cho số thiện tín, nghĩa  à mình phải 

 àm trƣớc rồi sẽ dẫn dắt họ, hay mình có đƣợc chứng đắc rồi 

họ mới tin, nếu mình làm trái l i mình dạy, hay mình có cử 

chỉ tầm thƣ ng thì không thể khiến họ tin đƣợc. Còn theo 

Thiền phái ở các chùa Phật, thì Đức Phật đã nhập Niết bàn, 

kinh luật của Ngài để lại rất nhiều, dù lừa kéo cũng không 

nổi, những l i lẽ thâm huyền quảng hƣợt của Ngài chỉ có 

bực thƣợng căn, đại trí mới hiểu rõ từ đoạn một đƣợc; còn 

chúng ta trí thức cạn cợt, đức hạnh mỏng manh, mắt không 

thấy xa, tai không nghe rõ, sự nhận xét quá nông cạn thì làm 

sao hiểu rõ lý cao diệu ấy nổi, nếu  àm càn  àm  ƣớng sẽ có 

hại. Vì l i Phật nói rất bổ ích hơn sâm nhung, nhƣng mà 

phải biết dùng vào trƣ ng hợp nào và cho vừa phân  ƣợng 
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thì cứu bịnh rất hay ho, nhƣợc bằng dùng quá cân quá  ƣợng 

sẽ bị hại ngay. Cũng vì  ẽ đó, chúng ta chƣa dám sấn tới, 

nhứt  à chƣa gặp minh sƣ dẫn giải lại càng khiến chúng ta 

ngần ngại hơn nữa. 

Mãi đến khi Đức Thầy ra đ i, chúng ta đọc thấy giáo 

lý Ngài dạy ra chơn chánh, chúng ta nhận rõ Ngài là vị cứu 

tinh của đạo Phật, của chúng sanh, Ngài đánh tiếng chuông 

lần chót ở th i kỳ nầy cho mọi ngƣ i còn mê muội đƣợc tỉnh 

thức. Chẳng những l i của Ngài hạp trong đạo Phật mà còn 

hạp với đạo Nhân; Ngài dung hòa cho kẻ ở nhà tu cũng 

đƣợc, ngƣ i ở chùa chiền tu cũng đƣợc, kẻ ở thành thị, non 

núi cũng đều tu đƣợc cả. Với những lẽ rất thích đáng nhứt là 

chúng ta tin Đức Thầy, vì Đức Thầy là bực siêu phàm, đủ tài 

đức, đủ trí huệ, đủ công năng có thể cứu chúng ta từ chỗ mê 

khổ đến chỗ an vui, chúng ta không còn ngần ngừ, vẫn hăng 

hái qui ngƣỡng theo l i Ngài dạy và nhận Ngài là Thầy của 

chúng ta. 

Nói tóm lại, sở dĩ chúng ta tin Đức Thầy là nhận nơi 

Đức Thầy có sự hiểu biết khác hơn ngƣ i tục, l i lẽ Ngài 

dạy ra rất phù hợp giáo lý của Phật Thích Ca và điều chót 

hết  à gƣơng hạnh của Ngài trang nghiêm, không phải kẻ 

thƣ ng tình  àm đƣợc. 
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  I  ƢỢC VÀI KHOẢN VỀ SỨ 

M NG CỦ   ỨC THẦY 

Chúng ta thọ giáo với Đức Thầy, dĩ nhiên phải biết sứ 

mạng của Đức Thầy ở th i kỳ nầy nhƣ thế nào? Tại sao 

Ngài phải ra đ i? Ra đ i để làm gì ? Có sự hiểu biết rõ ràng 

vấn đề xuất hiện của Đức Thầy, chúng ta mới vững mạnh 

đức tin những l i của Ngài chỉ giáo. 

Chúng ta dù phải  ăn  óc gai chông,  ấm lem bùn trịn, 

mà lòng không núng nao thối chuyển, là vì chúng ta thấy rõ 

sứ mạng của Đức Thầy đối với nhơn sanh trong  uổi nầy. 

Và nh  hiểu biết tƣ ng tận tâm đức của Đức Thầy, chúng ta 

mới đeo đuổi đạo  ý đến cùng, không để tâm lui sụt. 

                      “Muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc, 

Đức Di Đà truyền mở đạo lành, 

Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh 

Ra sắc lịnh bảo Ta truyền dạy”. 

Đoạn nầy, Đức Thầy nói ngƣ i đ i nầy, muốn tu tỉnh 

rất may gặp Đức Di Đà sắc lịnh cho Ngài ra đ i khai mở 

mối đạo, thì cứ mạnh mẽ tin tƣởng để qui đầu theo Phật 

pháp. 

Sở dĩ Đức Di Đà sắc lịnh cho Đức Thầy ra đ i khai 

sáng mối đạo, vì tâm đức Phật quá thƣơng xót chúng sanh ở 

buổi hạ ngƣơn đã chịu lắm đau khổ và sẽ không khỏi bị tận 

diệt, nên Ngài không những sắc lịnh cho Đức Thầy xuống 
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trần mà còn truyền cho các vị Bồ Tát, La Hán khác đồng hạ 

phàm, tùy căn cơ, tùy  ản xứ và tùy nhơn tâm dạy bảo giáo 

pháp thích ứng, khiến cho chúng sanh vui vẻ thật hành theo 

hầu đƣợc chút phƣớc duyên để tránh khỏi ngày thống khổ. 

Xem đoạn trên đây, chúng ta thấy Đức Thầy ra đ i có 

sắc lịnh của Đức Di Đà, Đức Phật Tổ, chớ không phải việc 

ngẫu nhiên. 

Thiệt ra đối với Đức Thầy, dù chúng ta chƣa đƣợc 

cảm thông, máy huyền vi chƣa đƣợc mách bảo của đấng vô 

hình đi nữa nhƣng chỉ xét trong kệ giảng Ngài, chúng ta 

cũng đƣợc hiểu biết một phần về sứ mạng của Ngài ra đ i 

trong th i kì nầy, với mục đích thi hành, năm khoản chánh 

nhƣ sau: 

1– Báo tin ngày tật diệt sẽ tới; 

2– Đƣa các thiện căn đến kỳ đại hội Long hoa; 

3- Đánh thức các linh hồn đã gieo rắc thiện duyên 

cùng Ngài ở nhiều tiền kiếp; 

4– Phò trợ Thánh vƣơng; 

5– Chấn hƣng đạo Phật. 

- Lẽ thứ nhứt, Đức Thầy ra đ i là Ngài nhận thấy 

buổi tận diệt của nhơn sanh gần đến; Ngài không nỡ ngồi an 

nơi ngai vị Phật quốc hƣởng lấy yên vui một mình để cho 

nhơn sanh chết dƣới cảnh tàn hại của nạn binh lửa ở thế 
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gian, nên Ngài xuống trần; trong kệ sám Ngài luôn luôn 

nhắc đi nhắc lại việc tận thế để đánh thức  òng ngƣ i sớm bỏ 

dữ về lành, cải tà qui chánh, trừ diệt lòng tham, khởi tâm bố 

thí, dứt sạch mê muội trở lại bổn tánh minh mẫn và luôn 

luôn lo việc lành, việc phải, để nh  sự ủng hộ của Thần 

Thánh, ngày kia, dù quả Địa cầu biến đổi, nhơn sanh đa nạn, 

chẳng những mình đƣợc thoát qua mà còn đƣợc sống đến 

ngày ơn trên  ập đ i thƣợng ngƣơn. 

- Lẽ thứ hai, Đức Thầy ra đ i  à Ngài dùng đủ cách 

để đƣa con ngƣ i hiền thảo đi đến hội Long Hoa. Cách thức 

đƣa rƣớc ấy là Ngài dùng thuyền Bát nhã, tức là trí huệ của 

Ngài mở mang tâm tánh của chúng sanh đƣợc khỏi mê si, tà 

kiến và chỉ bày lẽ huyền diệu đạo  ý cho ngƣ i khỏi tiêm 

nhiễm ngông cuồng, khi chúng sanh cùng trở lại đƣ ng chơn 

chánh, đó  à mỗi chúng sanh đã  ên thuyền Bát nhã vững 

vàng đến cõi giải thoát. 

- Lẽ thứ  a, Đức Thầy ra đ i là Ngài có mỹ ý đánh 

thức các linh hồn đã  ao nhiêu kiếp qua từng gieo sâu duyên 

lành cùng Ngài, mà gi  nầy họ còn đeo mãi danh  ợi, họ còn 

đƣơng tƣơm ƣớp vật dục cho họ có cơ nhớ lại kiếp trƣớc đã 

từng tu hành, đã từng gặp đạo tu tỉnh, nếu bây gi  quên đi,  à 

không khỏi sanh các cảnh giới đê hèn. Vì tiền kiếp Đức 

Thầy đã từng vào ra ở cõi nầy, phần nhiều là ở xứ Việt Nam, 

cũng đã đem  ắm l i đạo lý dạy cho nhơn sanh, từ vùng nầy 

đến vùng khác, hoặc dùng diệu dƣợc cho sanh chúng lành 

bịnh hầu cảm ơn cứu khổ mà tu hành. Chúng sanh ở th i kỳ 

ấy, đƣợc sự hóa độ của Đức Thầy và Đức Thầy cũng từng 
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nh  sự giúp đỡ của họ, nên th i kỳ nầy, là th i kỳ tận diệt, 

Đức Thầy nghĩ vì các con  ành kiếp trƣớc, nên Ngài ra đ i 

để gần họ, nói bên tai họ, hoặc dùng bút mực dạy cho họ ăn 

năn cải hối, khỏi ngày tận diệt. Nhứt là Ngài muốn cho con 

hiền thảo ấy, cùng Ngài đến Hội Long Hoa về cõi Cực Lạc. 

- Lẽ thứ tƣ,  à Đức Thầy cảm  òng Đức Minh 

Vƣơng, nên trong khi Đức Minh Vƣơng xuất hiện thì Ngài 

phải đem hết tài đức ra phò trì, khiến cho nƣớc nhà cũng 

nhƣ công cuộc của Đức Minh Vƣơng sớm đƣợc phục hƣng 

và vững đạt. 

- Lẽ thứ năm, Đức Thầy ra đ i là nỗ lực chấn chỉnh 

trùng hƣng mối đạo của Phật Thích Ca đã khai sáng từ lâu, 

mà ngày nay đã  iến đổi cái tánh chất tinh vi của nó, nghĩa 

 à đạo Phật trƣớc kia rất chơn chánh cao siêu, các hạng học 

Phật rất tín thành, nhƣng gần đây, vì sự mua danh chác lợi 

của kẻ nƣơng  óng từ  i, mƣợn l i Phật Pháp làm cho nó 

suy đồi đi; cảnh chùa chiền  à ngôi tƣợng trƣng cảnh Tây 

phƣơng, cõi giải thoát, nơi thanh tịnh, thế mà bây gi  họ lại 

chứa đựng kẻ bất  ƣơng xảo quyệt, phạm trai phá giới, vì 

vậy Đức Di Đà cũng nhƣ Đức Phật lấy  àm đau xót, nên sắc 

chỉ cho các vị Bồ Tát và La Hán len lỏi xuống cõi thế gian, 

hoặc vào hạng ngƣ i làm ruộng rẫy, hạng ngƣ i buôn bán, 

hạng vua quan hoặc lẫn lút trong hàng đĩ điếm v.v... để đánh 

thức  òng ngƣ i chƣa hiểu đạo lý sớm biết ăn năn, việc làm 

ấy, đến chừng nào chúng sanh trở lại bản nguyện rộng lớn 

của Phật Pháp, thì  òng chƣ Phật mới thỏa đƣợc. 
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Các Ngài có mỹ ý  àm cho chúng sanh đến cõi giải 

thoát, song chúng sanh hành sai lạc chơn  ý thì phải sa đọa, 

nhƣ thuốc rất hay mà dùng không nhằm bịnh thì có hại. Nên 

lẽ thứ nhứt, các Ngài chú ý  àm cho chơn  ý đƣợc nêu cao; lẽ 

thứ hai,  àm cho chúng sanh hành chánh đƣ ng; lẽ thứ ba, 

khi chúng sanh đƣợc hành chánh đạo sẽ đến cõi giải thoát. 

Đƣợc thế sẽ không còn chia rẽ chùa nầy chùa khác, tăng nọ 

ni kia nữa. 

Mỗi khi xét lại năm khoản vừa kể qua, chúng ta thấy 

rằng Đức Thầy là vì sao cứu khổ chúng sanh ở th i kỳ nầy, 

cũng  à một tiếng chuông rất thanh, rất lớn trong nền đạo 

Phật. Ngài sẽ làm cho kẻ mê muội trong đêm hôm có cơ 

thức tỉnh, Ngài sẽ có phƣơng thuốc mầu nhiệm làm cho hết 

bịnh mê trong các từng lớp nhơn  oại. Thấy vậy lòng chúng 

ta càng tin mạnh lên và tin chắc rằng: Vì th i quay vận 

kiểng mà Ngài phải vắng mặt, chớ ngày kia đến việc thì 

Ngài cũng trở về làm xong nhiệm vụ, vì nhiệm vụ ấy, với kẻ 

khác dù có tài hơn cũng không thể thay thế Ngài đƣợc. 

Nói tóm lại, với sứ mạng của Đức Thầy, đến chừng 

nào Hội Long Hoa đƣợc khai mở cách rõ ràng cho muôn 

mắt đều thấy, những ngƣ i thiện, kẻ hiền đức đƣợc trở lại vị 

cũ, nghĩa  à những ngƣ i tiền kiếp có gieo duyên lành với 

Ngài, hiện gi  họ cùng một nhịp quay về con đƣ ng Phật 

Pháp và những kẻ đã  àm đƣợc việc lành, việc phƣớc, từng 

bố thí chẩn bần, từng thi ân lập đức, đến ngày Hội Long Hoa 

họ sẽ chứng đắc quả vị tại tiền. Và công việc làm của Đức 

Thánh Vƣơng ở th i kỳ nầy khi nào đƣợc xong xả, đem  ại 
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sự an lạc cho dân, cho nƣớc, nói rõ hơn  à Ngài đƣợc tức vị 

hẳn hòi: và điều chót hết là nền đạo Phật đƣợc trở lại chơn 

chánh, từ hạng tại gia, hạng xuất gia đều giữ giới luật tinh 

nghiêm, không sự chê bai nhau hay dối trá nhau, chừng ấy 

sứ mạng Đức Thầy mới tạm gọi  à xong. Nhƣợc bằng ngày 

tận diệt chƣa tới, Hội Long Hoa chƣa mở, kẻ  àm ác chƣa 

quay đầu, với ngƣ i làm lành,  àm phƣớc chƣa hƣởng sự vui 

tƣơi, nhứt  à Đức Thánh Vƣơng chƣa tức vị, nền Phật Giáo 

chƣa đƣợc quang minh, thì nhiệm vụ Đức Thầy còn nặng và 

Ngài còn trụ thế lâu ngày ðể làm xong sứ mạng. Mặc dù kỳ 

xuống thế nầy Ngài gặp nhiều tai ách và bị Ma vƣơng khuấy 

nhiễu song Ngài không nao núng và nh  các vị Long Thần 

Hộ Pháp luôn luôn bảo vệ Ngài đƣợc bình an, nên sớm 

muộn gì Ngài cũng  àm xong phận sự. 
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MỤ   Í     O PHẬT GIÁO  

HÒA HẢO 

Chúng ta  à tín đồ của Đức Thầy, cố nhiên phải biết 

mục đích của đạo Phật giáo Hòa Hảo nhƣ thế nào? Để rồi 

mỗi ngƣ i nhắm theo đó mà đi tới, khỏi sợ sai đƣ ng lạc 

nẻo. 

Vả lại trƣớc khi vào đạo, chúng ta cũng tự hiểu mối 

đạo Phật Giáo Hòa Hảo dẫn chúng ta đến đâu và đạo nầy có 

mục đích gì? Hiểu nhƣ thế rồi chúng ta mới mạnh mẽ cầm 

lấy hƣơng đến trƣớc bàn Phật qui y. Hơn nữa mình ở trong 

đạo, thế nào cũng gặp ngƣ i ở ngoại đạo hỏi nền đạo của 

mình có mục đích gì? Mình phải hiểu rõ để trả l i cho họ 

hiểu tƣ ng tận, không thể nói càn, trả l i  ƣớng đƣợc. 

Vả nhƣ ngƣ i trong đạo, gặp kẻ ngoại đạo hỏi mục 

đích của đạo mình mà mình trả l i không đƣợc, chẳng 

những họ cho mình là mê tín mà họ còn cho đạo mình không 

chánh đáng nữa. Vì đó tín đồ Đức Thầy trƣớc nhứt phải biết 

mục đích của đạo mình, để trƣớc là tiến thẳng trên đƣ ng tu 

hành, sau sẽ giúp mình giữ vững đức tin và mặt phổ hóa 

mình mới mạnh mẽ hƣớng dẫn kẻ khác quay về đạo nhƣ 

mình mà mình tin chắc rằng không sai lầm. 

Do chỗ quan hệ đó hôm nay chúng ta ôn  ại mục đích 

đạo Phật Giáo Hòa Hảo. 

                   “Ta thừa vưng sắc lịnh Thế Tôn 
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                     Khắp hạ giới truyền khai đạo pháp” 

Đoạn nầy Đức Thầy cho biết: Đức Thầy vƣng sắc 

lịnh Đức Thế Tôn xuống trần truyền khai đạo pháp khắp cả 

nhơn sanh trong th i kỳ hạ ngƣơn. 

Do đâu Đức Thầy ra đ i truyền khai đạo pháp để 

trùng hƣng mối đạo của Thích ca đã khai giảng ở ngàn xƣa? 

Vì rằng chánh pháp nhỏ giọt đến th i mạt pháp, bị tà giáo 

pha trộn vào làm cho phai lạt tinh lý rất nhiều, nên ngƣ i tu 

hành thì đông mà kẻ thành đạo thì chẳng đƣợc mấy ai. Nhân 

thế Đức Phật chẳng những cho Đức Thầy xuống trần mà còn 

sắc lịnh cho nhiều vị khác nữa cũng theo xuống để chỉ dạy 

việc nhân quả báo ứng, tội phƣớc, chánh tà và kiếp sống thế 

nào? Khi thác về đâu? Vì sao có Thiên đƣ ng? Tại đâu có 

Địa ngục? Nếu ngƣ i làm tội sẽ hƣởng tội, và ngày kia 

không tránh khỏi luân chuyển vào đƣ ng sanh tử. Và các 

Ngài cũng cho  iết: nếu ai có phƣớc duyên nhiều thì đƣợc 

sống đến ngày thƣợng ngƣơn, hƣởng lấy mọi cảnh an vui ở 

ngày ấy. 

Giữa Phật Giáo Hòa Hảo với đạo Phật Thích Ca 

không khác nhau, có thể nói cùng một nguồn gốc nhƣng th i 

kỳ Đức Phật ra đ i ở buổi trƣớc thì chúng sanh phần đông  à 

bực thƣợng căn, thƣợng trí có thể nghe thấu nghĩa  ý tối cao 

tối thƣợng và họ có thể hoàn toàn xuất gia đƣợc. Đối với 

th i kỳ nầy, chúng sanh hạ căn hạ trí, với sự hiểu biết cạn 

cợt  òng dũng mãnh yếu ớt, không nghe đƣợc pháp cao và 

không  àm đƣợc việc quá sức của họ. Nhứt là họ chƣa  y gia 
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cắt ái đƣợc, nên Đức Thầy dùng phƣơng tiện, giải pháp dễ 

tu, dễ hành  à đồng tu nhân và tu Phật. Đi sát câu: “Dục tu 

Tiên đạo, tiên tu Nhơn đạo, Nhơn đạo bất tu, Tiên đạo viễn 

hỉ”. Muốn tu đạo Tiên trƣớc phải tu đạo ngƣ i, bằng đạo 

ngƣ i không tu thì đạo Tiên không đến đƣợc. 

Sở dĩ Đức Thầy dạy cho ngƣ i th i nầy hành đạo làm 

ngƣ i, bởi lẽ trình độ của phần đông còn trong vòng tam 

cang ngũ thƣ ng, nói rõ hơn  à họ chỉ tu tại gia; còn sanh 

hoạt trong gia đình cha mẹ, vợ con, anh em, nhứt là họ nặng 

nợ tứ ân. Thế nên Đức Thầy không tiện đem những pháp 

xuất gia dạy ngƣ i tại gia đƣợc, mà cần phải đem pháp tại 

gia dạy cho họ thì họ mới tu theo đƣợc. Nh  vậy lần  ƣợt 

dẫn họ đi xa hơn, cũng nhƣ ngƣ i đau  ại không thể bắt họ 

đi ngay nhƣ ngƣ i mạnh đƣợc, mà phải lần lần dắt họ đi từ 

 ƣớc một cho quen, sau mới bảo họ đi đứng mau lẹ đƣợc. 

Nói rõ hơn, kẻ có nặng nợ gia đình không thể bắt họ ly gia 

cắt ái nhƣ kẻ xuất gia đƣợc nên dạy họ học pháp tu tề, trị 

mình trƣớc đã, để họ sửa chữa thân tâm, dàn xếp gia đình và 

đối xử kẻ xung quanh, rồi mới tuần tự chỉ cho họ cách thức 

tu hành cao hơn nữa. Nhƣ vậy mới có thể làm cho họ không 

làm những việc quá sức. 

Thế nên mục đích của đạo Phật Giáo Hòa Hảo gồm 

có hai việc, vãn hồi đạo nhân và xƣơng minh đạo Phật. 

- Vãn hồi đạo nhân: 

Trong xứ chúng ta, trƣớc kia hầu hết trong nƣớc từ 

hàng vua quan đến dân dã đều đồng nhứt hƣởng ứng lý 

thuyết của Khổng Tử là tu về nhân đạo. Mỗi ngƣ i đều phải 
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học việc: nhân, nghĩa,  ễ, trí, tín. Việc nầy, phô trƣơng khắp 

xứ, ai cũng  iết. Sau khi biết nhân, nghĩa,  ễ, trí, tín rồi họ 

thật hành, nhƣ: tôi trung với vua, con hiếu với cha mẹ v.v... 

dù ai cũng vậy. Nhƣng từ sau ngày nƣớc nhà bị trị, nghĩa  à 

kể từ đ i vua Tự Đức trở lại đây,  àn sóng văn minh phƣơng 

Âu tràn vào xứ sở, bôi xóa tất cả thành tích đạo nghĩa trƣớc 

kia của dân tộc: từ đó đạo nghĩa  ị bôi lọ tất cả, đổi lại lắm 

thói tồi bại trong xứ sở. Vì thế đạo  uân thƣ ng phai dần đi, 

cho đến ngày gi  nầy, mặc dù có nhiều chùa miễu, nhiều tổ 

chức trùng hƣng đạo Thánh hiền, nhƣng không đƣợc trở lại 

nhƣ cũ. 

Nếu mối  uân thƣ ng đạo  ý không trùng hƣng chấn 

chỉnh đƣợc nó ở trong tình trạng suy vong mãi, thì trong xã 

hội không tránh khỏi khổ huống con giết cha, vợ bội bạc 

chồng, tình anh em chia xẻ nhau, và dẫn đến tình bè bạn 

không còn đãi nhau chơn thật nữa. Chẳng những vậy thôi, 

mà nó còn dẫn đến giai đoạn khốc liệt  à ngƣ i ăn xé ngƣ i; 

chỉ vì lòng ích kỷ độc ác mà họ tàn sát nhau rất dễ dàng hơn 

giết con vật. 

Bởi không thể ngồi yên một chỗ, phó cho tình cảnh 

phong hóa suy đồi, dân tâm điên đảo, đạo lý m  lu, cang 

thƣ ng đảo ngƣợc, nên Phật Giáo Hòa Hảo có mục đích phải 

làm sao cho mối đạo ngũ  uân: vua tôi, cha con, Thầy trò, 

chồng vợ và anh em đều trở lại tô điểm màu sắc tốt tƣơi, 

bằng cách làm tôi lấy lòng trung th  kính vua chúa, con lấy 

lòng hiếu thảo phụng sự cha mẹ; vợ chồng phải biết cân 

phân ân nghĩa; anh em  ấy sự thuận hòa thƣơng mến nhau và 
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chia sớt cho nhau lúc khổ vui; rốt hết là giữa thầy trò bậu 

bạn đem  òng thành tín đối đãi nhau rất mực lịch sự. 

- Lẽ thứ nhứt, hƣng phục ngũ  uân cho thuần mỹ là 

làm sao cho tất cả mọi ngƣ i trong xã hội, nhƣ  àm tôi thì 

không bội phản; làm con thì không ngỗ nghịch, làm vợ thì 

không trái phu; giữa anh em không bạc ác và đối với bạn bè 

chẳng sự lừa phỉnh nhau. Đƣợc nhƣ thế, tức  à đạo luân 

thƣ ng sẽ khỏi phải  àm đau  òng tổ tiên và không phụ 

Thánh hiền xƣớng suất lý thuyết đạo nhân. 

- Lẽ thứ hai, khắc kỷ đƣợc chơn chánh  à trƣớc khi 

đứng ra hành xử đạo nhân cho đƣợc chu toàn thì mình cần 

phải sửa đổi thân tâm đƣợc chơn chánh tròn vẹn. Cách sửa 

đổi ấy, là phải rèn luyện cho mình đƣợc có nhân, nghĩa,  ễ, 

trí, tín. Nếu ngƣ i không  òng nhân, nghĩa,  ễ, trí... thì hẳn 

không phải  à ngƣ i. Điều nầy Đức Thầy nói rõ: “Nếu thiệt 

ngƣ i thì biết thƣơng ngƣ i”. Còn Ngài Mạnh Tử nói: “Vô 

nhân, nghĩa,  ễ, trí, giả phi nhân dã” :Ngƣ i không lòng 

nhân, nghĩa,  ễ, trí là chẳng phải ngƣ i, mặc dù họ mang xác 

chất nhƣ ngƣ i. 

Đó  à phận sự của ngƣ i trai, còn gái thì luôn luôn tập 

tành công, dung, ngôn, hạnh. Những điều nầy mỗi ngƣ i 

phải tiêm tất giồi luyện từ lúc nhỏ đến lớn. Có đƣợc đức 

công thì việc làm khéo léo gọn ghẽ; có đƣợc đức dung thì 

dáng vẻ đƣợc trang nghiêm; có đƣợc đức ngôn thì l i đƣợc 

ngay thật; có đƣợc đức hạnh thì mới có những vẻ nhu mì và 
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lòng từ hiếu đƣợc. Với ngƣ i phụ nữ gìn đƣợc bốn đức ấy, 

sẽ  àm gƣơng mẫu cho xã hội xung quanh học theo. 

Tuy nhiên các việc ấy chƣa đủ, cần rèn luyện thêm 

các đức tánh có ý nghĩa tốt đẹp khác nữa, nhứt  à đừng bỏ 

qua một tánh hạnh tốt nào mà không trau luyện và cũng 

không dung chứa một tánh xấu nào mà không chừa tránh. 

Nếu gái trai cùng biết com kỉnh các đức tánh nhƣ đã kể qua 

thì trong gia đình đƣợc đầm ấm ngoài xã hội đƣợc kính vì, 

đối xử mỗi việc đều đƣợc chu đáo không đến dở dang tồi tệ. 

Điều chót hết của đạo  àm ngƣ i  à khi mình đứng ra 

xử sự, mọi việc đều lấy lẽ công bằng và nhân đạo. Không vị 

tƣ, vị kỷ, làm lịch đòn cân nhân đạo, và không làm bức 

ngƣ i trong việc phi nghĩa, nhứt là làm sao cho mỗi ngƣ i 

đều biết trách nhiệm của mình; hễ làm cha mẹ có bổn phận 

dạy con cái từ  é cho đến  úc trƣởng thành, nếu mình không 

dạy để nó ngỗ nghịch, ngang tàng thì mình phải chịu trách 

nhiệm, làm anh chị phải kềm chế em út, nếu để nó  ung  ăng, 

phóng túng, làm việc bại hoại thì ngƣ i anh chị chịu trách 

nhiệm. Các vấn đề khác cũng vậy, đều có tƣơng quan nhau: 

cha mẹ chịu trách nhiệm con cái; anh chị có trách nhiệm em 

út; chồng có trách nhiệm vợ; đến nhƣ thầy có trách nhiệm 

trò, bạn bè thì có trách nhiệm binh vực nhau. Mỗi ngƣ i đều 

phải biết trách nhiệm nhƣ thế cả. 

Tóm lại, ai cũng đều biết trách nhiệm trong phạm vi 

của mình để xử sự cho xong cả việc nhỏ đến việc lớn, khiến 

từ trên đến dƣới đều đem  ại sự hòa hảo lẫn nhau, dù phong 
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tục có suy đồi cách mấy hay tâm trạng con ngƣ i có đen xấu 

 ao nhiêu cũng  ần  ƣợt cải chế lại chánh đáng nhƣ trƣớc 

đƣợc. Nhƣợc bằng ngƣ i sống để mà sống, chớ không hiểu 

bổn phận mình đối: vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em nhƣ 

thế nào, thì phong tục tốt cũng đổi lại xấu, còn nếu phong 

tục xấu thì càng xấu thêm. Nhƣ vậy thì  oài ngƣ i sẽ chìm 

xuống thấp thỏi không khác loài vật ngu độn. 

Xƣơng minh đạo Phật: 

Cùng một cảnh huống đạo Không tử, đạo Phật Thích 

Ca ở xứ ta hồi th i nhà Đinh, Lê, Lý, Trần rất thịnh đạt, 

không những trong dân chúng mà  uôn đến hàng vua chúa 

cũng cùng một tin tƣởng mạnh mẽ. Các vua th i ấy, thƣ ng 

hay nhƣ ng ngôi cho con để đi tu, hoặc lên non núi lập chùa 

chiền qui tụ cả muôn tăng  ữ lo việc tu hành, hoặc xây cất 

am tự gần thành quách của mình để truyền  á đạo Phật, nhứt 

là hồi nhà Trần vua Nhân Tôn tu đƣợc chứng quả, đạo hiệu 

của Ngài  à Điều ngự Giác hoàng Đại Đầu Đà. Ngƣ i th i 

ấy tôn Ngài  àm đệ nhứt tổ của phái Thiền tông ở Việt Nam. 

Hàng quan tƣớng lúc bấy gi  xem gƣơng của vua Nhân Tôn 

mà họ cũng  ần  ƣợt lánh rồi cuộc công danh, phú quí lo tu 

hành rất đông, nhƣ con của Trần Quốc Tuấn là Trần Quốc 

Tảng. Lúc Trần Quốc Tảng mới mƣ i bốn tuổi vừa đi học về 

nghe cha bị quân Nguyên vây tại thành Thăng Long thì ông 

mới nhứt thân nhứt mã ra giải vây cho cha. Chừng ông đƣợc 

hai mƣơi tuổi đã đi tu, ngộ đƣợc Phật chỉ đạo hiệu của ông 

là Tuệ trung Thƣợng Sĩ. Còn những hạng tu hành chứng quả 

ở th i đó không kể xiết. 
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Nhƣng kể từ khi các vị Tổ  ên Trung Hoa ngƣng việc 

truyền Y, phó Bát đến nay, phái Thần Tú càng lúc càng 

thêm mạnh, không những ở Trung Hoa mà còn truyền qua 

xứ ta, họ bày ra cách th  cúng đầy thinh, âm, sắc tƣớng 

(đ n, đẩu, trống phách, lầu phƣớn xá hạt v.v...) làm việc hữu 

hình, hữu ảnh, dân chúng xứ ta dần dần theo đó mà xa  ần 

mối đạo vô vi chánh pháp của Phật. Nền chánh giáo từ đó 

càng ngày càng m  lu, các ngôi chùa miếu phần nhiều chỉ là 

cái vỏ để các tà sƣ  àm mê hoặc thập phƣơng,  ợi dụng việc 

no cơm ấm áo vậy thôi, chớ họ không chủ vào việc dắt 

ngƣ i đến chỗ sáng sủa giải thoát. Cũng  ởi phần đông hành 

đạo không chánh đáng, nên cả ngàn muôn ngƣ i tu mà chỉ 

có một số ít ngƣ i đắc đạo; do đó mà gần đây có ngƣ i lên 

án cho cảnh chùa là chỗ chứa những phần tử ăn  ám của xã 

hội, chỉ là tổ chức mê hoặc lòng dân, không có tinh thần tiến 

hóa, thật là một con sâu làm rầu nồi canh. 

Do những lý về kể qua, bây gi  muốn cứu đƣợc hạng 

ngƣ i đƣơng say gục tà thuyết và kẻ còn lầm đƣ ng vạy vò 

bị ngƣ i lợi dụng có cơ tỉnh thức thoát vòng trói buộc của tà 

sƣ ngoại giáo hầu đƣợc giải thoát hay đến đƣợc Hội Long 

Hoa. Phật Giáo Hòa Hảo có mục đích xƣơng minh đạo Phật. 

1– Duy trì chánh giáo của Phật Thích Ca; 

2 – Dắt ngƣ i trở lại con đƣ ng lành; 

3 – Khiến cho mỗi ngƣ i đƣợc tỏ ngộ; 
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4 – Đƣa nhơn sanh đến Hội Long Hoa hay về cõi Cực 

Lạc. 

- Lẽ thứ nhứt của cuộc xƣơng minh đạo Phật là duy 

trì chánh giáo của Phật Thích Ca khiến cho chúng sanh cùng 

đƣợc giác ngộ nhƣ nhau và cùng hiểu đƣợc chơn  ý của 

Phật. Lúc nào họ cũng tôn th  kính phụng mối đạo vô vi của 

Phật và hiểu luật nhơn quả báo ứng một cách rõ ràng, tránh 

tất cả những thuyết có ẩn ý  àm mê tín  òng ngƣ i. 

- Lẽ thứ hai của cuộc xƣơng minh đạo Phật là dắt 

ngƣ i trở lại con đƣ ng lành, bằng cách dùng đủ lẽ hay ho 

để hƣớng dẫn cho những kẻ lầm nghe tà thuyết, tín ngƣỡng 

ngoại đạo, sớm thức tỉnh trở lại con đƣ ng quang minh của 

Tổ Thầy đã vạch sẵn. Nhứt là làm sao mọi ngƣ i rứt bỏ các 

việc ác theo làm mọi điều lành, khiến  òng ác độc của con 

ngƣ i đƣợc bớt lần đi, tức thì họa tham tàn lòng giết hại, sự 

đao  inh của nhân loại dần dần ngƣng hẳn; rốt hết là sẽ cứu 

đƣợc chúng sanh lấp xong nguồn sống chết để cùng đƣợc 

nhẹ nhàng siêu hóa về cõi thanh tịnh an cƣ của chƣ Phật. 

- Lẽ thứ ba của cuộc xƣơng minh đạo Phật là khiến 

cho mỗi ngƣ i đƣợc tỏ ngộ, bằng cách phƣơng tiện dùng 

pháp quyền biến, hoặc chơn thiệt, hoặc mau hoặc chậm để 

vạch xé ra từ việc một của sự tham lam, sân nộ, si mê, ái dục 

không phải là thiệt có, mà chỉ do vọng niệm vô minh của 

mỗi ngƣ i mà thấy nó dƣ ng nhƣ có thật. Bởi vọng niệm vô 

minh của chúng sanh tƣởng sắc đẹp là thiệt, tƣởng của cải là 

trƣ ng tồn mới đem  òng tham chấp ghét ƣa; nhƣợc bằng 
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hiểu rõ rằng vạn sự của trần là huyền ảo, bọt bèo, sớm còn 

tối mất không trƣ ng tồn vĩnh cửu, thì dù có mất mát cũng 

không kh n mẻ núng nao. Chúng sanh nhận hiểu nhƣ thế, 

rồi tự mỗi ngƣ i soi chiếu lại bản tâm của mình, đƣợc thấy 

nó tròn trịa sáng sủa nhƣ mặt nhựt và có đủ công năng để sử 

dụng một cách mầu nhiệm; nó có thể hiểu tất cả việc làm, tất 

cả món không bị mọi cảnh ở bên ngoài ám ảnh vào mắt, tai, 

mũi, miệng mình nữa, khiến đầu óc chẳng còn mê muội rối 

rắm, vẫn đƣợc một màu rỗng rang sáng tỏ, phân tách đƣợc 

từ việc một của sự đ i hay sự đạo để thật hành đúng theo 

chơn  ý. Sau hết là khiến cho mỗi ngƣ i tự tu, tự ngộ lấy 

mình, không có ỷ lại vào sự giúp đỡ của kẻ khác; vì nếu cứ ỷ 

lại vào sự giúp đỡ của kẻ khác mà mình không lo lấy thì 

không khi nào đến chỗ giải thoát mau lẹ đƣợc. 

- Lẽ thứ tƣ của cuộc xƣơng minh đạo Phật  à đƣa 

nhơn sanh đến hội Long Hoa hay về cõi Cực Lạc bằng cách 

là khiến mỗi ngƣ i quay về con đƣ ng lành và tỏ ngộ bản 

tâm, tức nhiên đến ngày khai mở Long Hoa họ sẽ đƣợc đến 

đó để nghe l i lẽ nhiệm mầu của chƣ Phật giảng giải và họ 

sẽ đƣợc sự  an thƣởng của vị vua Thánh. Nếu trong lúc tu 

hành, lòng họ chuyên trì lục tự một cách thuần thành thì họ 

sẽ đƣợc Đức Di Đà hiện thân đến tiếp rƣớc về cõi Cực Lạc 

hƣởng lấy quả an vui hơn cõi Ta  à gấp bội. 

Tóm lại, đến khi công cuộc vãn hồi đạo nhân và 

xƣơng minh đạo Phật đƣợc thực hiện một cách rõ ràng từ chi 

tiết một của các vấn đề ấy, thì mục đích của đạo Phật Giáo 

Hòa Hảo thành đạt. Lúc ấy, mảnh gƣơng của Phật đạo và 
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nền cƣơng kỷ của mối  uân thƣ ng sẽ  át ngát thơm tho, 

không còn cảnh huống đê hèn diễn đi diễn lại trƣớc mắt mọi 

ngƣ i nhƣ ngày nay nữa. 
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YẾU PHÁP CỦA PHẬT GIÁO 

HÒA HẢO 

Chúng ta đƣợc hiểu mục đích của đạo Phật Giáo Hòa 

Hảo thì chúng ta cần phải hiểu  uôn đến yếu pháp của đạo 

Phật Giáo Hòa Hảo. Có hiểu đƣợc yếu pháp của đạo mới đi 

đến mục đích. 

Cũng nhƣ ngƣ i muốn tự đóng đƣợc thuyền bè cần 

phải hiểu rõ nghề mộc 

Hôm nay chúng ta ôn lại yếu pháp của Phật Giáo Hòa 

Hảo. 

        “Đạo vô vi của Phật ân cần 

          Nối theo chí Thích Ca ngày trước”. 

Đoạn nầy Đức Thầy cho chúng ta biết rằng: đạo pháp 

của Đức Thầy khai mở đây chỉ đúng theo chánh đạo vô vi 

của Đức Phật Thích Ca dạy ở th i trƣớc mà bây gi  Đức 

Thầy nối chí theo. 

Xét theo sám giảng của Đức Thầy đã dạy, thì chúng 

ta thấy rằng Đức Thầy xuống trần là do lịnh Đức Phật Tổ, 

với mục đích hƣng truyền mối đạo vô vi của Phật. Mỗi 

cƣơng yếu của giáo pháp Đức Thầy đã gồm có pháp Thiền 

và pháp Tịnh, cả hai pháp cùng hợp lại tu một  ƣợt. 

- Về pháp Thiền của Đức Thầy dạy, chỉ nhắm ngay 

ở chỗ vô vi thật tƣớng, nghĩa  à nhắm ngay cái chơn không; 
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và làm cho mỗi ngƣ i đƣợc thấy bổn tâm mình, hiểu bổn 

tánh mình tức  à đƣợc thành Phật.  hi đƣợc trở lại thấy rõ 

bổn tâm chơn không diệu minh của mình, tức là trở lại Phật 

tâm của mình, thì không còn câu nệ ở Phật cốt, Phật tƣợng 

hay những hình sắc bề ngoài nữa. 

Vì những hình sắc bên ngoài chỉ là tiêu biểu của chơn 

tâm, nếu thấy đƣợc chơn tâm rồi thì ngoại cảnh trong tâm 

không ngại nhau thì không còn cố chấp hình sắc bên ngoài 

 àm gì. Cũng vì thế, toàn cả trong đạo chúng ta không hề 

dùng đến đ n, kèn, trống phách, lầu phƣớng, xá hạc, đọc 

tụng ó  a nhƣ các phái khác. 

Với pháp Thiền nầy, chỉ chủ ở việc tự lực cứu cánh 

nghĩa  à tự cứu mình, tự mình làm nên tội thì tự mình gắng 

chừa bỏ, mình vọng chấp ngoại cảnh mà thành mê, thì tự 

mình trừ diệt để đƣợc tỏ ngộ. Mình hiểu mọi việc tội, phƣớc, 

Phật, Ma cũng đều do nơi mình cả, thì mình lấy sức của 

mình để cứu độ mình trƣớc đi, không nên cậy dựa vào oai 

lực của ai độ mình; nếu mình không độ đƣợc mình thì ngƣ i 

khác khó độ. Ví dụ: Mình đang chìm sâu đáy  iển, mình 

không gắng sức đạp mạnh cho nổi lên mặt nƣớc, dầu ngƣ i 

trên thuyền muốn cứu  nh cũng không thể cứu đƣợc; còn 

mình gắng sức vọt lên mặt nƣớc thì ngƣ i trên mạn thuyền 

mới cứu mình đƣợc. Và nhƣ thế sự kết quả sẽ chắc chắn.  

Vì lẽ cần lấy sức mình để độ mình, nên mỗi ngƣ i 

luôn luôn chuyên tâm thật hành pháp Thập thiện, Bát chánh, 

Tứ diệu đề, hoặc trừ sáu căn, diệt sáu trần hay là tu pháp 



Chuù Nghóa                                                                      Trang  

 
173 

Thập nhị nhơn duyên, v.v... Nghĩa  à mình  àm sao tiêu trừ 

đƣợc các phiền não và phá tan màn vô minh ở nơi mình để 

cho thân tâm thanh tịnh, mọi hình sắc bên ngoài không rủ 

ren, náo nhiễu đƣợc. Và  úc nào mình cũng chuyên tạo công 

đức rộng lớn, trí huệ đầy đủ hầu khỏi vòng tử sanh sẽ còn 

phƣơng tiện cứu vớt đƣợc kẻ còn mê đắm trong tục lụy. 

• Còn pháp Tịnh độ, thì Đức Thầy dạy  úc nào cũng 

chủ tâm vào việc chuyên niệm sáu chữ “Nam Mô A Di Đà 

Phật” để nh  oai lực của Đức Phật Di Đà tiếp dẫn mình về 

cõi Cực Lạc.  

- Với pháp Tịnh là pháp chủ vào tha lực, nghĩa  à 

chỉ nh  ở sức hóa độ của ngƣ i khác, chớ riêng mình không 

đủ năng  ực độ lấy, nhƣ  à phải gắng  òng để niệm Phật một 

cách thành tâm thiệt ý để nh  Đức Di Đà phóng quang 

minh, dùng thần lực ủng hộ cho mình trong khi niệm đƣợc 

vững vàng và tiếp độ cho mình sau khi mạng chung đƣợc 

vãng sanh về cảnh giới Tịnh độ. Với sự niệm tƣởng ấy, mình 

nghĩ cho mình nhƣ kẻ ăn xin, đã đói khát nhiều ngày sắp 

chết một bên, cầu ngƣ i chia cho cơm ăn đặng sống. Với 

lòng mong cầu van lạy  nhƣ thế tất Đức Phật lấy đức từ bi 

cứu độ cho, đó  à pháp Tịnh độ. 

Hai pháp môn Thiền tông và Tịnh độ nầy, có hai cách 

cứu vớt khác nhau: Thiền tông là tự cứu lấy mình; Tịnh độ 

là nh  ngƣ i khác cứu cho. Tuy vậy, đến khi chứng đắc rồi 

cả hai cũng đồng đi đến cõi giải thoát nhƣ nhau cả. Sở dĩ có 

sự cứu độ khác nhau, vì trình độ chúng sanh có kẻ tự độ 
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đƣợc, thì dùng pháp Thiền; kẻ không tự độ đƣợc, thì dùng 

pháp Tịnh, cả hai pháp cùng mục đích dắt chúng sanh đến 

chỗ khỏi luân hồi sanh tử. Nhƣ thế, không còn phân biệt 

danh từ Thiền hay Tịnh nữa.  

Sở dĩ Đức Thầy đem hai pháp Thiền, Tịnh dạy ra một 

 ƣợt cho cả môn nhơn đệ tử của Ngài thật hành mỗi bữa, bởi 

vì th i nầy, kẻ thƣợng căn thƣợng trí có đủ năng  ực tự tu tự 

độ lấy mình chỉ có số ít, nếu dạy ra pháp Thiền thì chỉ hạng 

ngƣ i đó tu thôi, còn kẻ hạ căn hạ trí thì không thể tu theo 

nổi; trái lại, dạy thêm pháp Tịnh thì không những hạp bực hạ 

căn hạ trí mà bực thƣợng căn thƣợng trí họ cũng tu đƣợc. Vì 

vậy, Đức Thầy muốn độ cả hai hạng ngƣ i trí và ngu, 

thƣợng căn và hạ căn, nên Ngài dạy cả hai pháp Thiền và 

Tịnh để hành một  ƣợt, nghĩa  à phải vừa niệm Phật để cầu 

sanh về cõi Cực Lạc, vừa chừa bỏ các điều tội ác nơi mình, 

giúp cho quả niệm Phật mau muồi, mau chín, hột giống lành 

đƣợc nảy nở chắc chắn. 

Với sự gồm dạy cả hai pháp Thiền tông và Tịnh độ ra một 

 ƣợt, rất thích hợp các giới chúng sanh ở th i nầy, do Đức 

Thầy đã quan sát rõ trình độ chúng sanh nên Ngài cần dạy 

hai pháp môn ấy. 

Xin lặp lại một lần nữa, yếu pháp của Đức Thầy đã 

dạy gồm có môn Thiền tông và Tịnh độ. Pháp Thiền chủ vào 

tự tu tự độ; pháp Tịnh thì chủ vào tha cứu tha độ. Nếu mỗi 

ngƣ i đều vừa tự lo cứu mình và vừa mong cầu sự giúp đỡ 
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của Đức Phật thì mau đƣợc thành tựu, chẳng khác nào 

xuống giống đƣợc mƣa, tức là mùa màng thạnh mậu. 

Sự vãng sanh của những ngƣ i tu pháp Thiền và Tịnh 

nhƣ vừa đã kể qua, chắc chắn sẽ đƣợc toại nguyện nhƣ thò 

tay lấy đồ trong túi của mình. 

Để chứng chắc sự gồm tu cả pháp Thiền tông và Tịnh 

độ có sự chứng đắc hẳn hòi, xƣa có Ngài Vĩnh Minh Đại sƣ 

tức là vị Tổ thứ sáu của pháp môn Tịnh độ, Ngài nói rằng: 

“Mỗi ngƣ i đã tu pháp Thiền mà còn tu thêm pháp Tịnh thì 

chẳng khác nào cọp thêm sừng, cọp vốn mạnh hơn các thú 

mà còn thêm đƣợc sừng, thì càng mạnh lung nữa. Và kẻ ấy 

lúc hiện tại chứng đến bực Thiên nhơn sƣ, sau sẽ  ƣớc tới 

quả phẩm Nhƣ Lai”. Thấy đây, chúng ta càng tin mạnh giáo 

pháp của Đức Thầy, nếu chúng ta tự chừa bỏ các điều tội nơi 

mình và vừa van cầu Đức Phật cứu độ thì phần vãng sanh rất 

mau lẹ. Chỉ trừ khi nào chúng ta không phải hành Thiền, 

không phải hành Tịnh, nghĩa  à tu  ơ  à, niệm Phật lấy có thì 

dù có muôn Thiền hay ngàn Tịnh cũng không cứu chúng ta 

đƣợc. 
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LỊCH SỬ PHẬT THÍCH CA 

Sáu bài vừa qua chúng ta đã rõ tại sao chúng ta cần 

phải tu? Do đâu chúng ta đặt đức tin nơi Đức Thầy? Sứ 

mạng của Đức Thầy nhƣ thế nào? Cũng nhƣ mục đích và 

yếu pháp của Phật Giáo Hòa Hảo ra sao rồi.  

 hi chúng ta đƣợc hiểu Đức Thầy là một vị đệ tử 

trung thành của Đức Phật Thích Ca, Ngài ra đ i với sứ mạng 

cứu vớt quần sanh và chấn chỉnh Phật đạo, thì chúng ta cần 

phải hiểu đến lịch sử Đức Phật Thích Ca. 

Có hiểu đƣợc lịch sử của Phật rồi mới vƣơn mình noi 

theo gƣơng phẩm cao cả của Ngài, hầu khỏi thẹn mình là 

ngƣ i học Phật. 

Bữa nay chúng ta tìm hiểu lịch sử Phật Thích Ca.  

Thân thế của Thái tử Sĩ- ạt-Ta: 

Đức Phật Thích Ca tên tục  à Sĩ-Đạt-Ta, họ Thích Ca, 

hiệu là Cù-Đàm, vốn là một nhà đại quí tộc ở Ấn Độ (nƣớc 

Ấn Độ th i ấy chia làm bốn giai cấp: Bà-la-môn, võ sĩ, 

thƣơng mãi và cấp nông dân, mà dòng họ Thích Ca thuộc về 

cấp võ sĩ). 

Phụ thân của Thái tử là vua Tịnh Phạn Đầu Đà, còn 

mẹ Ngài là bà hoàng hậu Ma Gia. Cả hai ông  à đều là 

ngƣ i nhân từ minh chánh, nên xứ Ấn Độ th i ấy mặc dù 

chia ra hơn hai trăm nƣớc nhỏ, mà nƣớc Ca Tỳ La Vệ thì 
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dân chúng không những có nền nếp tốt đẹp và đ i sống đƣợc 

đầy đủ hơn hết.  

 gày và nơi đản sanh Thái tử 

Sau khi lịnh  à Ma Gia đến trƣớc mặt vua Tịnh Phạn 

để cầu xin cho bà ở riêng cung thất để  o tu dƣỡng đức hạnh, 

chỉ cấp cho bà một ít ngƣ i tâm phúc, không cần đông 

ngƣ i. Và  à xin vua thƣơng xót kẻ nghèo đói nhƣ con đẻ, 

mà chu cấp tiền, thóc, vải bô cho họ đƣợc ấm no. 

Đêm nọ, bà nằm mộng thấy bốn vị thần lực đến khiên 

giƣ ng bà lên chót núi Hy mã lạp sơn,  iền đó có một thớt 

tƣợng trắng có sáu ngà, miệng ngậm bông huệ từ trên không 

hốt nhiên bay xuống khai hông lịnh bà chung vào, khi bà 

thức giấc biết mình đã thọ thai. 

Ngày tháng trôi qua, vào bữa sớm mai kia bà dạo 

chơi trong vƣ n Lâm tỳ Ni, đang đứng ngắm nghía cái bông 

Vô ƣu,  iền đó Thái tử khai hông lịnh bà chung ra. Ngày ấy, 

nhằm mùng tám tháng tƣ âm  ịch, trƣớc ngày chúa Jesus 

giáng sanh 563 năm. Từ đó đến nay  à 2.517 năm tức gần 26 

thế kỷ (mỗi thế kỷ một trăm năm). 

Nhiều hiện tƣợng trong lúc sanh Thái tử 

Trong lúc sanh Thái tử Sĩ-Đạt-Ta thì khắp quả địa 

cầu đều rung rinh, cả thảo mộc đều trổ hoa quả tƣơi tốt, các 

loài cầm thú bay nhảy líu lo rất vui vẻ, trên không trung các 

chƣ Thiên trổi nhạc chúc tụng, có mƣa hoa cúng dƣ ng và 
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tắm rửa Thái tử. Cũng nhƣ chỗ sanh Thái tử có mấy hoa sen 

thật lớn hiện ra đỡ chơn Thái tử và còn một điều nữa là lúc 

ấy khắp cả thế giới đƣợc ngửi mùi thơm tho  ạ thƣ ng.  

Sở dĩ có những hiện tƣợng lạ thƣ ng nhƣ vậy, là bởi, 

Thái tử với chơn  inh trƣớc đó  à vị Bồ Tát Hộ Minh từ cung 

Đâu Suất, Ngài dùng huệ nhãn quan sát thấy quả chúng sanh 

đã muồi Ngài có thể độ đƣợc. Ngài thấy hai vợ chồng vua 

Tịnh Phạn hiền đức và đã từng làm cha mẹ của Ngài hơn 

năm trăm kiếp, Ngài mới giáng sanh vào đó. Vì Ngài vô 

 ƣợng kiếp đã từng cứu độ vô số chúng sanh có công đức 

không  ƣ ng đƣợc, nên các Phật Thần ở mƣ i phƣơng thế 

giới chúc mừng Ngài ra đ i tu chứng quả Nhƣ Lai và cứu 

vớt chúng sanh ra khỏi biển khổ. Do đó mới có hiện tƣợng 

nhƣ thế.  

Tƣớng mạo của Thái tử và lời tiên đoán của ông 

Tiên A-tƣ- à 

Gần thành vua Tịnh-Phạn có vị đạo sĩ thuộc phái Bà-

la-môn tu chứng quả Tiên. Ông tên A-tƣ-Đà.  hi đƣợc nghe 

nhà vua hạ sanh Thái tử ông liền đến yết kiến. Sau khi xem 

tƣớng mạo của Thái tử, thì ông A-tƣ-Đà mủi lòng khóc. Bởi 

ông đƣợc có đạo nhãn; xem hiểu quá khứ vị  ai, ông đoán 

biết ngày sau, nếu Thái tử ở tại trào sẽ  àm vua đến bực 

Chuyển  uân vƣơng, trên hết các bực Thiên tử; còn Thái tử 

đi tu sẽ chứng bực chánh đẳng chánh giác (tức quả Nhƣ 

Lai). 
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Ông xét mình đã già, từ đây đến Thái tử lớn  ên đi tu 

chứng quả phải  a mƣơi mấy năm nữa, chắc ông không thể 

sống đến đó để nghe đƣợc l i vàng của Phật dạy bảo, nên 

ông phải rơi  ệ. 

Cách giáo dục và tài năng của Thái tử 

Sau khi sanh Thái tử đƣợc bảy ngày, thì lịnh bà Ma-

Gia từ trần, có  à Ma ha Bà sa Bà đề là bà dì của Thái tử 

thay việc nuôi dƣỡng Thái tử. Khi Thái tử lớn lên nhà vua 

m i các bực danh sƣ về môn thiên văn, địa lý và các môn võ 

nghệ đến dạy Thái tử, nhứt là dạy bộ kinh Phệ-Đà của phái 

Bà-la-môn, Thái tử nghe qua liền thuộc và giải nghĩa còn 

thông suốt hơn các giáo sƣ, khiến cho các giáo sƣ ngạc 

nhiên khiếp phục sự thông minh quán chúng của Thái tử. 

 ời sống của Thái tử 

Khi Thái tử lớn lên, vua Tịnh Phạn nhớ lại l i của 

ông A-tƣ-Đà cho  iết ở  úc trƣớc, nên Ngài rất lo sợ Thái tử 

đi tu. Ngài mới nghĩ ra một cách: bày những cuộc vui thú 

làm cho Thái tử say đắm mà quên đi việc xuất gia, rồi Ngài 

liền cho xây cất một tòa lầu để ở trong mùa thu, một tòa để ở 

trong mùa hạ và một tòa lầu để ở trong mùa đông:  a cái  ầu 

ấy, để ở trong ba mùa nóng, lạnh và mùa không nóng không 

lạnh. Đồng th i vua Tịnh-Phạn truyền lựa năm trăm cô gái 

đẹp để đ n ca hát xƣớng và hầu hạ Thái tử mỗi ngày. Ngài 

lại cấp những thức ăn thƣợng hảo để làm cho Thái tử phải 

động ý say mê. 
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Trái lại, với những món ngon vật lạ và tiếng hát điệu 

đ n của các thế nữ, mặc dù đối kẻ khác rất quyến rủ họ sa 

đắm, còn đối với Thái tử thì Ngài thản nhiên không hề cảm 

nhiễm, trên gƣơng mặt Ngài thƣ ng biểu lộ lắm vẻ ƣu  uồn 

không kể xiết. 

Thái tử lập gia đình 

Khi Thái tử  ên mƣ i sáu tuổi, thì vua hội các quần 

thần chọn lựa đƣợc nàng Da-Du Đà-La làm lễ thành hôn cho 

Thái tử. Trƣớc cuộc thành hôn đó có nhiều cuộc ly kỳ, là 

nàng Da-Du Đà-La là một cô gái đẹp nhứt ở th i ấy, các vì 

vƣơng tôn công tử đều muốn kết hôn cùng nàng, mới bày ra 

các cuộc thi, nếu ai có tài hơn mới đƣợc cƣới nàng. Các 

cuộc thi ấy nào là bắn cung, đua ngựa v.v... môn nào Thái tử 

cũng thắng hết, nên cƣới đƣợc nàng Da-Du Đà-La. Ngài có 

vợ, sanh đƣợc một ngƣ i con trai tên là La-Hầu-La. 

Lý do Thái tử xuất gia 

Vào hôm nọ, thấy trong ngƣ i buồn bã, Thái tử liền 

đến xin vua cha cho Ngài ra thành dạo chơi. Đức vua Tịnh-

Phạn  úc nào cũng thƣơng yêu Thái tử, mặc dù Ngài sợ Thái 

tử thấy cảnh khổ của đ i mà đi tu, song vì  òng quá thƣơng 

con nên Ngài chấp thuận l i xin ấy. 

Ngày đầu, Thái tử gặp một ông già tóc bạc da nhăn, 

 ƣng cong gối mỏi, mắt l  tai điếc, chừng nhƣ trong ngƣ i 

ông ấy đã yếu ớt lắm nên thƣ ng hay run rẩy, xem rất khổ 

sở. Thấy thế, Thái tử càng lấy  àm đau  òng  ắm rồi. 
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Đến ngày thứ hai, Ngài gặp ngƣ i bịnh, mày mặt 

bủng beo, da thịt ẻo uột, sự ăn uống không đƣợc, nên rất ốm 

yếu. Ngƣ i ấy rên la tỏ ra rất đau khổ. Khi thấy ngƣ i bịnh 

thì Ngài lại càng thêm đau đớn nhiều hơn nữa. 

Đến lần thứ ba, Ngài lại gặp một ngƣ i chết đang 

khiêng, những thân nhơn quyến thuộc, nhƣ cha mẹ, vợ con, 

anh em theo đƣa khóc kể quá thảm thiết. Ngài mới quay lại 

hỏi ngƣ i đánh xe: “những cái già, cái bịnh và cái chết đó có 

ai tránh khỏi không?” Ngƣ i đánh xe trả l i: “nếu con ngƣ i 

sanh ra thì đều phải có già, bịnh và chết; ngay nhƣ Điện Hạ 

cũng không tránh khỏi cảnh huống ấy nữa”. Nghe ngƣ i 

đánh xe trả l i nhƣ thế, Ngài rất buồn bã và hiểu ngay sự 

thống khổ của thế gian, dù bực Thiên tử cao sang sung 

sƣớng thế mấy đi nữa, đến ngày kia cũng phải già, bịnh, 

chết; thân nọ rã ra  ùn ra đất, chẳng đƣợc bền bỉ. Ngài rất 

chán ngán cho thân mộng huyễn vô hồi. 

Đến lần thứ tƣ, Ngài  ại gặp vị sa môn, vẻ ngƣ i 

khoan nhã, dung dáng rất đoan nghiêm, không  ộ chút gì tƣ 

lự, Thái tử lấy làm kính và hỏi: “Ngài  à ai? Vị sa môn đáp, 

tôi  à ngƣ i khỏi cảnh già, bịnh, chết, bởi tôi không còn cảnh 

luyến ái việc gì cả”. Thái tử đang tìm cách để giải thoát cảnh 

ấy, đƣợc nghe vị sa môn nói thế khiến lòng Ngài không xiết 

vui mừng và Ngài hiểu rằng: “Nếu muốn khỏi mọi thống 

khổ thì phải mau xuất gia tầm đạo”. Ngài  iền chào vị sa 

môn và bảo tên Xa Nặc đánh xe về (bởi vì cơ hóa độ của 

Đức Phật đã đến, nên Tr i Đế Thích hóa ra vị sa môn để 

thức tỉnh Thái tử, khiến Ngài sớm đi tu để độ chúng sinh) 
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Về đến thành, Thái tử đi ngay tới Phụ vƣơng  à vua 

Tịnh-Phạn, xin Phụ hoàng cho phép Ngài đi tu. Nghe Thái 

tử xin đi tu thì  òng vua Tịnh Phạn hoảng lên và khóc lóc 

bảo Thái tử nên ở lại nối nghiệp trị vì thiên hạ, sau sẽ tu 

không muộn gì. Thái tử tâu rằng: “nếu cha có phép gì làm 

cho con đừng già, đừng bịnh, đừng chết và đƣợc cứu vớt các 

thống khổ của chúng sanh, thì con sẽ ở lại đây nối nghiệp 

cha, lo bề chăn dân trị quốc”. L i yêu cầu ấy, vua Tịnh Phạn 

không thể  àm sao đƣợc. Vua rất buồn và truyền lịnh cho cả 

thảy quân lính trong cung canh phòng nghiêm ngặt, không 

cho Thái tử đi đâu hết. Còn một mặt khác nũa, thì vua  ày 

thêm các cuộc vui vẻ khác làm cho Thái tử nguôi sự đòi nài 

về việc xuất gia tầm đạo. 

Mặc dù vua cha không cho, lòng Thái tử đã nhứt 

quyết đi tu, nên vào mùng  ảy rạng ngày tám tháng hai, đầu 

hôm các mỹ nữ hiệp nhau ca xƣớng đ n địch ra vẻ lả  ơi 

khêu gợi lòng Thái tử, cốt làm cho Ngài không còn nhớ việc 

đi tu. 

Tr i lần lần khuya, các cô mệt ngã  ên tƣ ng mạnh ai 

nấy ngủ. Lúc ấy Thái tử Ngài thấy dáng mặt các ngƣ i lúc 

nãy đẹp đẽ xinh xắn, môi son má phấn, uốn éo lả  ơi, có vẻ 

yêu kiều diễm lệ, bây gi  ai cũng ngã ra ngủ nhƣ chết, mồ 

hôi đổ ƣớt dầm, son phấn trôi đùn  ại, lúc nãy thơm  ấy 

nhiêu thì bây gi  trở lại hôi hám bấy nhiêu, khiến Ngài càng 

chán hơn nữa. Rồi đó Ngài mới kêu tên Xa Nặc ra chuồng 

dắt con ngựa Kiền trắc đem cho Ngài, Ngài muốn vào thăm 

vợ con lần chót, nhƣng Ngài sợ vợ con hay mà cản trở việc 
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đi tu của Ngài, nên Ngài nén  òng đi  uôn. Ngài cùng tên Xa 

Nặc  ên  ƣng con  iền trắc nhảy ngang qua thành trốn đi 

vào  úc canh  a.  hi đó Ngài đƣợc mƣ i chín tuổi. 

Khi Ngài phi ngựa đến sông A-Nô-Ma, thì Ngài cùng 

tên Xa Nặc xuống ngựa, Ngài lấy gƣơm cắt tóc của Ngài và 

Ngài lột áo mão giao lại cho tên Xa Nặc đem về thành tâu 

lại Phụ vƣơng hiểu lòng Thái tử đã quyết định nhƣ vậy. Lúc 

Ngài cắt tóc có bốn vị Thiên Vƣơng thỉnh tóc Ngài đem về 

Tr i xây tháp để th .  
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THÁI TỬ THAM THIỀN VÀ 

T       O 

Sau khi Thái tử giao áo mão cho Xa-Nặc đem về tâu 

lại vua cha, Ngài đem áo quần đang mặc đổi cho thợ săn để 

lấy đồ dà mặc vào, rồi Ngài một mình một  óng  ê chơn đi 

từ cánh rừng nầy đến cánh rừng khác để tìm đạo. Đầu tiên 

Ngài hỏi đạo ông A-La-La và ông Uất-đầu Lâm-phất. Hai 

ông nầy một ông chuyên tu ép xác cầu sanh cõi Tr i, một 

ông chuyên tu về pháp phi phi tƣởng, để đến cõi vô sắc giới. 

Thái tử ở với hai ông nầy trong khoản sáu năm. Ngài thấy 

pháp môn ấy còn trong tam giới, mặc dù phƣớc đức hơn các 

cõi Tr i khác, khi hƣởng hết rồi cũng trở xuống phàm trần, 

Ngài bèn từ giã hai ông mà đi nữa. Kế Ngài đến rừng Ƣu 

Lâu Tần Loa phía nam núi Tƣợng đầu, gần b  sông Ni Liên 

Thuyền. Phong cảnh ấy rất tốt đẹp, Ngài nghĩ không còn đi 

tầm ai nữa, nên Ngài ngồi tại đấy tu khổ hạnh sáu năm. 

Trong th i gian sáu năm ấy, Thái tử ngày chỉ ăn vài 

hột mè, đêm uống đôi giọt sƣơng, thân thể Ngài còn da bọc 

xƣơng. Hôm nọ Ngài đang đi suy nghĩ  iền té xỉu dƣới đất, 

vì cơ thể Ngài đã kiệt sức ( úc đó các vị Thần chạy về cõi 

Tr i Đao-lợi cấp báo cho mẹ Ngài là bà Ma Gia hay rằng: 

Ngài đã thác,  àm cho  à phải một cơn hoảng hốt, chẳng ng  

một hồi sau đƣợc tin Ngài tỉnh dậy). 

Chừng Thái tử tỉnh lại, Ngài xét sự ép xác, hành thân phải 

đói ốm nhƣ thế nầy, lỡ phải chết mà đạo quả chƣa thành, trí 
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huệ chƣa mở thì chẳng những không cứu đƣợc mình và cũng 

không cứu đƣợc ai cả. Chi bằng ăn uống lại cho phục sức thì 

sự tu hành mới vững chắc hơn. Rồi đó Ngài nhứt định ăn 

uống lại. Đầu tiên có cô tiểu thơ Tu Xá Đề đem sữa đến 

dâng cho Ngài, khi uống sữa xong Ngài thấy khỏe lại bèn 

xuống sông tắm rồi đến gốc cây Bồ Đề ngồi tham thiền. 

Ngài thệ rằng: “Nếu ta không thành đạo chứng quả thì trọn 

đ i quyết không r i khỏi cây Bồ-Đề nầy”. Ngài ngồi tại đây 

vừa đƣợc bốn mƣơi chín ngày thì vào đêm  ảy rạng ngày 

tám tháng chạp Ngài có đủ thần thông từ sao mai mọc đến 

sáng, tức là Ngài thành Phật hiệu là Bổn sƣ Thích Ca mâu ni 

Phật (Bổn sƣ  à Thầy của ba cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 

giới; Thích Ca có nghĩa  à Năng nhơn: hay  ấy điều nhân từ 

giúp đỡ cho chúng sanh; Mâu ni nghĩa  à Tịch mặc: lòng 

lặng lẽ rỗng không, không còn nhiễm ô, xao xuyến trƣớc 

cảnh vật nào; Phật là chánh giác: hiểu biết tất cả sự vật và 

luôn luôn sáng suốt không có một mảy mê loạn nào cả). Khi 

Ngài thành đạo, toàn cõi Diêm phù đề đều rung động hết, 

trên  ƣng Tr i có tiếng nhạc trổi, có l i Thánh Tiên chúc 

tụng và có những đám mƣa hoa rƣới xuống cúng dƣ ng. 

Những hiện tƣợng  úc Ngài thành đạo không thể kể xiết. 

 

 ức Phật đi truyền đạo 

Sau mƣ i hai năm tu hành, Thái tử thành Phật, Ngài 

cũng chƣa đi truyền giáo vội, vì Ngài xét Phật pháp cao siêu 

mầu nhiệm vô cùng vô tận, e truyền ra chúng sanh không 
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hiểu đem  òng nghi ng , phỉ báng sẽ có tội nặng. Lúc đó có 

các vị Đế Thích Thiên Vƣơng yêu cầu Phật lấy lòng từ bi trụ 

thế chỉ dạy cho chúng sanh, không nên nhập Niết Bàn gấp. 

Đức Phật  èn dùng đạo lực quán xét căn cơ của 

chúng sanh rồi Ngài phƣơng tiện thuyết pháp tam thừa: 

thƣợng thừa, trung thừa và hạ thừa. Tùy trình độ của chúng 

sanh nhƣ: chúng sanh tu hạng thƣợng thừa thì Ngài thuyết 

pháp thƣợng thừa trung thừa thì thuyết pháp trung thừa hạ 

thừa thì thuyết pháp hạ thừa. Ngài tùy theo căn khí của 

chúng sanh mà giảng giáo cho thích hợp, nhƣ một nhà đại 

 ƣơng y theo  ịnh mà cho thuốc. 

Lần đầu tiên Phật nhớ lại năm anh em cùng tu khổ 

hạnh với Ngài khi trƣớc (vì sau khi Phật ăn uống lại, năm 

ngƣ i ấy cho Phật sa ngã, nên bỏ qua vƣ n Lộc dã để tu). 

Phật  èn thân hành đến vƣ n Lộc dã giáo độ năm ngƣ i ấy 

là Kiều-Trần-Nhƣ, Át-Bệ, Bạt-Đề, Ma-Nam Câu-Ly và 

Thập-Lực Ca-Diếp.  hi đến đó Ngài thuyết pháp Tứ diệu đế 

làm cho mấy ông nầy đƣợc tỏ ngộ và chứng quả A-La-Hán, 

bắt đầu từ đó ngôi Tam  ảo có đủ: Phật, Pháp, Tăng. Và 

cũng từ đó Phật đi nƣớc nầy, đến nƣớc khác để cứu độ 

những hạng vua, quan và dân thứ tỉnh ngộ, không thể  ƣ ng 

đƣợc. 

Nên kể lại lúc Phật gần thành đạo, trong mình Ngài 

có những ánh hào quang soi chiếu ra sáng rực khắp nơi, thì 

trong rừng có Ma Vƣơng tên Ba Tuần đoán  iết Ngài sẽ đắc 

đạo. Nó sợ khi Ngài đắc đạo thì đạo của nó không ai theo 
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nữa. Ma Vƣơng mới hội binh mã, khí giới cả muôn vạn 

ngƣ i xông đến trƣớc mặt Phật và nói: “Ông ngồi  àm gì đây 

? Ông phải qui phục theo chúng tôi để hƣởng sự sung sƣớng, 

bằng không chúng tôi giết ông liền bây gi ” Phật vẫn ngồi 

tự nhiên, không trả l i. Chúng Ma Vƣơng áp vào phá hại 

Phật, song bị ánh hào quang của Phật phóng ra, chúng vào 

không đặng. Ma Vƣơng  èn truyền lấy cung tên bắn xả vào 

Phật, khi mũi tên gần đến Phật thì nó liền hóa thành bông 

sen rớt xuống không hại đƣợc Phật. Ma Vƣơng trở về bàn 

với  a đứa con gái có cách nào  àm ông Cù Đàm sa ngã 

không? Ba ngƣ i con gái của Ma Vƣơng  iền đáp: Để chúng 

con ăn mặc đẹp đẽ, trang sức nực nồng đến bày cuộc hoa 

nguyệt để coi ông có xiêu  òng không”. Nói rồi  a ngƣ i con 

gái của Ma Vƣơng đến chỗ Phật và nói: “Ông ở đây tu  àm 

gì cực khổ, theo chúng tôi về hƣởng lấy mọi sự sung 

sƣớng”. Phật cũng tự nhiên  Chúng nó dụ không đƣợc bèn 

về lột trần hết áo quần đến trêu ghẹo nữa, khi ấy Phật cũng 

thản nhiên và nói: chúng bây xấu xí lắm”. Lạ thay: Phật nói 

rồi, thì ba cô gái ấy, cái vẽ đẹp trƣớc kia bỗng hóa ra tóc 

bạc, da nhăn, thành một bà già cóp. Chúng nó hoảng hồn ôm 

đầu chạy về thƣa  ại Ba Tuần, bảo cứu nó. Ba Tuần dạy: 

“chúng con đến lạy Phật xin Ngài cho trẻ lại, chớ cha không 

có cách nào cứu đƣợc hết. Ba ngƣ i con gái ấy rất vừa bợ 

ngợ vừa hãi hùng, trở lại trƣớc Phật mà thƣa rằng; vì chúng 

tôi không biết, nên mới phạm đến Đức Phật, nh  lòng từ bi 

hỉ xả Ngài tha thứ và cho chúng tôi trẻ lại”.  hi đó Phật nói: 

“Các ngƣ i đẹp lắm”. Lạ thay! Phật nói rồi, thì chúng trở lại 

đẹp hơn xƣa. Từ đó  ũ Ma Vƣơng không còn phá khuấy nữa. 
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 ức Phật nhập Niết Bàn 

Vào ngày rằm tháng hai, Phật đến xứ Câu-ly vào 

rừng Xa-nại đi  ại hai cội cây Ta-la bảo đệ tử treo võng cho 

Ngài nằm. Lúc đó có ông Tu-Bạt Đà-La hơn trăm tuổi có 

lòng mộ đạo và đã nghe danh Phật mà chƣa gặp, khi nghe 

Phật đến, ông tới xin Phật thâu  àm đệ tử Phật nhận. Chính 

ông  à đệ tử chót hết của Phật. Khi ấy Phật cho m i tất cả 

môn nhơn đệ tử đến rồi Phật thuyết kinh Niết Bàn cho họ 

nghe lần chót rồi Phật nhập tịch. Phật hƣởng thọ đƣợc tám 

mƣơi tuổi. Th i gian giáo đạo cả thảy bốn mƣơi chín năm.  

Tóm tắt, từ khi Thái tử Sĩ-Đạt-Ta xuất gia tầm đạo 

cho đến ngày đắc quả, thì gồm cả một tấm gƣơng đại tƣ, đại 

 i, đại hùng, đại lực. Đại từ  à Ngài đem  ại sự an vui cho 

chúng sanh. Đại  i  à Ngài thƣơng yêu tất cả chúng sanh, 

quyết tu chứng quả, tìm đƣợc pháp môn dể cứu chúng sanh 

khỏi vòng khổ  áo. Đại hùng là Ngài thắng phục Ma Vƣơng 

không để chúng nó khuyến rủ việc nào. Đại lực là Ngài lìa 

cha già, vợ đẹp, con xinh, không màng Ngai vàng điện ngọc, 

của tiền châu báu; và Ngài hi sinh bao nhiêu sự vui sƣớng, 

chịu sự hài gai áo bả để tu hành khổ hạnh suốt mƣ i hai 

năm, và khi đắc đạo Ngài không nỡ vội nhập Niết Bàn, vẫn 

trụ thế bốn mƣơi chín năm tr i,  ê chơn xứ nầy, d i gót nƣớc 

nọ đem hết l i vàng ngọc, pháp nhiệm mầu truyền dạy 

chúng sanh hiểu rõ kiếp đ i giả tạm, tỉnh giấc mê lầm, hầu 

lãnh hội giáo thuyết cao siêu của Ngài, nh  đó mà chúng 

sanh thoát khỏi quả khổ hại, đƣợc siêu rỗi và chứng quả giải 

thoát rất nhiều. Khi biết đến chuyện của Đức Phật Thích Ca, 
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thì  òng chúng ta đâu khỏi thẹn, vì Ngài là vị Đông cung 

Thái tử, hƣởng lấy mọi cuộc sang giàu gấp bội hơn chúng ta, 

mà Ngài còn rứt bỏ một cách dễ dàng, nhứt là Ngài rứt bỏ 

hồi tuổi trẻ, đƣơng  ộ thanh xuân (mƣ i chín tuổi). 

Vì lúc ấy  à  úc đối với ngƣ i ai cũng đƣơng  ay 

nhảy đua  ơi, không chừa một việc nào. Thế mà Ngài cho 

việc giàu sang và đ i son trẻ  à vô thƣ ng, nhƣ chiếc dép 

rách, Ngài phủi bỏ để đi tu. Còn đối lại chúng ta đƣợc sung 

sƣớng bao nhiêu, danh dự  ao cao mà mãi say sƣa đeo đắm, 

không vứt bỏ lòng dục vọng tham  am để cƣơng quyết tu 

hành một phần nào nhƣ Phật. Nhƣ thế chẳng thẹn lắm sao? 

Sự tu của chúng ta không phải dám sánh với Đức Phật Thích 

Ca đƣợc, nhứt là th i kỳ nầy không thể hành phƣơng pháp 

xuất gia nhƣ thế đó đƣợc, chỉ là tu tại gia cho tròn nợ tứ ân 

và cần ở một điều làm lành lánh dữ, và phải lột bỏ tất cả tâm 

phàm tục, đổi lại tâm thánh hiền: biết thƣơng ngƣ i mến vật, 

biết giúp đỡ kẻ khác vậy thôi, thế mà mỗi ngƣ i đối với việc 

làm ấy còn nay lần mai lựa, khi lui khi tới không đƣợc một 

mạch nhƣ nhau, thì nghĩ  ại chuyện xƣa thiệt lấy làm hổ thẹn 

lắm.  

Khi học sự tích Phật Thích Ca, chúng ta nên noi lấy 

gƣơng ấy mà sửa mình, dù không  àm đƣợc y nhƣ Đức Phật 

thì cũng phải  àm đƣợc một phần nào, để vừa cứu mình khỏi 

bể mê luân chuyển vừa đáp  ại tâm từ bi của Đức Phật 
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TỨ ÂN 

Mặt dù chúng ta tu Phật, song vì hoàn cảnh gia đình, 

nhứt là còn nặng nợ quốc dân, thành thử chúng ta chỉ theo 

hình thức của kẻ tại gia cƣ sĩ. Đã  à ngƣ i tại gia cƣ sĩ thì 

không có những điều kiện, giới luật gắt gao nhƣ những kẻ ở 

chùa mà là chỉ giữ một ít điều răn cấm trong mỗi ngày vậy 

thôi. Và tu tại nhà dĩ nhiên về mặt giao thiệp giữa thân bằng 

quyến thuộc cũng nhƣ sự nh  nhõi đồng bào xã hội càng lúc 

càng nhiều, dù giàu nghèo cũng không một ai tránh khỏi cả. 

Vì thế mà toàn thể ngƣ i tu hành tại gia nhƣ chúng ta đều 

cảm thấy nơi mình rất nặng nợ tứ ân. Hễ còn thấy mình còn 

nặng nợ tứ ân thì mình phải cần hiểu rõ từ cách một để đáp 

đền cho xứng đáng, khỏi thẹn với xứ sở, nhứt  à đƣợc đi 

đúng với l i giáo hóa ngọt ngào thâm diệu của Đức Thầy. 

Bởi  ý do đó, hôm nay chúng ta suy  uận bài tứ ân. 

     “Một câu quân lý tứ ân, 

Ta đừng phai lợt phong thần bảng ghi” 

Đoạn nầy, Đức Thầy dạy rằng: nếu một câu quân 

thần đạo lý trong việc tứ ân mà mỗi ngƣ i đều đƣợc khắn 

chặt, không lợt phai, không phụ bạc, sau trƣớc một mực đền 

đáp chu đáo, thì trong  ảng phong thần sẽ đƣợc ghi tên. 

Cách ghi tên ấy, hoặc đƣợc phong thần trong triều chánh, 

nếu còn sống; nhƣợc bằng đã vong thân cũng đƣợc ghi tên 

vào bảng ở Thiên đình. Đó  à hai cách phong thần. 
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Tại sao những ngƣ i lo về quân lý lại thƣ ng hay 

sanh về cõi Thần? Bởi lẽ ngƣ i ấy mặc dù đã giữ giới trì trai 

nhƣng  òng còn nóng nảy, còn giận h n, còn phân biệt nhơn 

ngã và còn tranh đấu hơn thua, thì chỉ đƣợc sanh về cõi 

Thần hƣởng lấy sự thong thả ở trong cái quyền oai khí phách 

của mình vậy thôi, chớ không đủ đức hạnh, chƣa có công 

phu chứng vào quả Phật đƣợc. Còn có ngƣ i bảo tại sao 

trƣ ng hợp của Quan Thánh lúc sống, ông đi  ạch giáp về 

hồng giáp, sát hại không biết bao nhiêu mạng ngƣ i, mà ông 

đƣợc phong làm Phật Già Lam. Đó  à vì Quan Thánh chẳng 

những  à trung nghĩa  iêm sỉ gồm đủ, mà sau khi mạng 

chung Ngài còn phải tu một th i gian dài rất lâu mới chứng 

quả đƣợc. Điều nầy các cõi Thần dục giới, cõi Tr i sắc giới, 

cõi Tr i vô sắc giới đều có tu về bên Phật đƣợc hết,mà nếu 

các cõi ấy tu theo Phật lại rất mau, vì họ có phƣớc đức sẵn. 

Nhƣợc bằng kẻ có lòng trung lo việc đất nƣớc, mà không lo 

tu Phật pháp, thì sau khi thác chỉ chứng quả Thần thôi.  

Trở lại sự tu của chúng ta, toàn thể chúng ta hầu hết 

là tu tại gia, chỉ ở nhà lo việc công phu  ái sám thƣ ng bữa, 

chớ không phải ly gia cắt ái, thí phát mặc áo cà sa nhƣ 

những nhà sƣ hay ni cô đƣợc. Nhƣ thế đủ thấy chúng ta còn 

đang nặng lòng với công cuộc sanh hoạt gia đình và sự đối 

đáp giữa mọi ngƣ i trong xã hội, vì còn thụ hƣởng sự giúp 

đỡ của đồng  ào đất nƣớc rất nhiều.  

Đó  à phần vật chất.  

Còn về phần tinh thần, thì chúng ta rất nh  ở sự khai 

mở của Phật, Pháp, Tăng khiến chúng ta tập tành đƣợc tâm 
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hồn từ bi, việc làm bác ái, nhứt là hiểu đƣợc luật nhơn quả 

luân hồi, chúng ta mới nảy lòng sợ sệt điều tội lỗi mà lo làm 

những việc phƣớc thiện. Do đó,  úc hiện tại chúng ta khỏi 

phải phạm vào pháp luật khổ sở khốc liệt, khỏi phải làm vật 

gàn dở chê chán trƣớc mặt mọi ngƣ i và không làm những 

gì tai hại phiền khổ cho kẻ khác. Chẳng những thế mà ngày 

kia chúng ta sẽ khỏi phải vấp chơn trong sáu đƣ ng sanh tử 

và nói gần hơn  à chúng ta khỏi phải quả đau khổ trả lại cho 

ngày sau.  

1– ÂN TỔ TIÊN CHA MẸ: Mỗi khi nhìn lại thân 

xác chúng ta, thì chúng ta hiểu ngay rằng nh  sự sanh sôi 

của cha mẹ. Cha mẹ trải qua th i gian chín tháng cƣu mang, 

 a năm  ú mớn, chịu lắm sự cực nhọc nuôi dƣỡng chúng ta 

mới đƣợc lên vai vế nhƣ thế nầy. Trong th i gian cha mẹ 

nuôi dƣỡng chúng ta, đã phải chịu biết bao lao tâm, phí lực. 

Lao tâm  à  o tìm đủ phƣơng pháp để nuôi chúng ta, nhứt là 

lo sợ khi chúng ta đau ốm, hoảng hốt khi chúng ta té ngã và 

lo liệu thƣơng nhớ chúng ta khi đi vắng. Còn phí lực là cha 

mẹ đem thân  àm việc nầy, việc nọ cho có tiền thóc, có vải 

bô, nuôi chúng ta đủ no và sắm cho chúng ta đủ mặc cho đến 

lúc khôn lớn.  

Khi chúng ta thấy sự khổ nhọc của cha mẹ đối với 

chúng ta  ao nhiêu, thì chúng ta nghĩ ngay rằng ông  à đối 

với cha mẹ cũng khổ nhọc bấy nhiêu, nghĩa  à sự nuôi nấng 

từ trên chí dƣới cùng một mạch nhƣ thế cả, nên khi chúng ta 

biết ơn cha mẹ cũng phải biết ơn ông  à nữa, vì nh  có ông 

bà mới có cha mẹ. 
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Do những sự nh  nhõi về mặt vật chất cũng nhƣ về 

tinh thần mà cha mẹ ta nuôi nấng, đồng  ào ta đỡ đần, đất 

nƣớc ta vun quén và nh  Phật pháp khai hóa trí óc, nên mỗi 

ngƣ i chúng ta đều thấy mình mang nặng bốn trọng ân mà 

 úc nào cũng phải tìm hết cách để đền đáp trong muôn một. 

Và trên con đƣ ng Phật pháp, chúng ta muốn tiến đến mức 

tuyệt cao thì việc  àm đầu tiên là phải xử tròn nợ tứ ân nhƣ 

Đức Thầy đã nói. 

                           “Tu đền nợ thế cho rồi, 

                       Thì sau mới được đứng ngồi tòa sen”. 

Về tứ ân Đức Thầy có dạy, nên đây chỉ lặp lại sơ  ƣợc 

ý nghĩa: 

Muốn đền ơn trọng đại của cha mẹ, thì trong lúc cha 

mẹ còn sống có dạy điều lành lẽ phải, chúng ta phải luôn 

 uôn chăm chỉ nghe l i, còn gặp phải lúc cha mẹ ta làm việc 

sai quấy, chúng ta phải tìm cách hay ho khéo  éo để khuyên 

 ơn cho cha mẹ chừa bỏ để khỏi tội lỗi. Nhứt là chúng ta cần 

phải có đƣợc nhiều ví dụ hay ho để cha mẹ nghe theo hầu 

sớm quay về con đƣ ng Phật pháp, khỏi phải dấn thân vào 

đƣ ng tội ác, dứt việc luân hồi. Còn nhƣ sự ăn mặc của cha 

mẹ, chúng ta tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sức lực của mình 

mà cung cấp cho đƣợc đầy đủ, chớ nên đợi khi cha mẹ từ 

trần rồi vật heo vật bò tế tự, rƣớc thầy  àm trai đàng, tụng 

niệm  inh đình vô ích, mà còn gây thêm tội lỗi cho phần hồn 

của cha mẹ, chớ chẳng cứu rỗi đƣợc phần nào. Vả trong sự 

đáp ơn ấy, điều cần yếu là hiểu ngay rằng: trong bầy con của 
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cha mẹ, thì ngƣ i nào cha mẹ cũng thƣơng hết, thì chúng ta 

phải đối xử với anh em cho đƣợc hòa thuận, tiêu biểu sự tốt 

đẹp trong gia đình và  àm cho hƣơng danh của gia tộc đƣợc 

thơm tho. Nhƣ thế làm sao cha mẹ không hài lòng, kẻ chòm 

diềng đâu có  ý do nào chê đè  ề gia giáo của cha mẹ chúng 

ta đƣợc. 

Đến khi cha mẹ bịnh hoạn phải lo chạy chữa thuốc 

men, rủi cha mẹ mãn phần, đành rằng: gốc trốc thì cành héo, 

cha mẹ khuất con cái phải đau  òng, nhƣng chúng ta chớ lấy 

sự khóc lóc làm hiếu, mà là phải tập trung tinh thần trí não 

để cầu nguyện cho chơn  inh cha mẹ đƣợc siêu thăng về cõi 

Cực Lạc. Đồng th i chúng ta gắng gổ tu hành để đem công 

đức hồi hƣớng cho cha mẹ đƣợc khỏi sáu nẻo trầm luân. 

Còn muốn đền ơn ông  à, vì ông  à đã qua đ i, 

chúng ta không thể đem những món ăn thức mặc để cung 

cấp đƣợc, thì chúng ta có cách  à  àm sao tránh đƣợc tất cả 

điều hƣ hèn tồi tệ, để khỏi phải làm nhục nhã dòng dõi 

chúng ta. Giá nhƣ ông  à tổ phụ có  àm điều chi sai quấy  ƣu 

lại cho con cháu, chúng ta cƣơng quyết giữ lấy điều đạo 

nghĩa, không nên tiếp tục tà nghiệp ấy, mặc dù việc sửa đổi 

rất gay go, phải hy sinh rất nhiều, cũng rán  àm cho đƣợc. 

Trƣ ng hợp nầy, ví dụ: ông bà có làm nghề thƣ phù ếm đối 

 ƣu  ại cho cha mẹ, cha mẹ truyền đến chúng ta, dù nghề đó 

có tiền của rất mau, danh vị rất lớn, chúng ta cũng cƣơng 

quyết rửa bỏ để  àm điều đạo  ý. Đến nhƣ những nghề có 

thƣơng tổn đến đất nƣớc lại càng phải tránh hơn nữa.  
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Có đƣợc nhƣ thế, chúng ta mới có thể bôi bỏ những 

vết đen của ông bà trên lịch sử. Khi toàn cả chúng ta đều cố 

gắng làm xong những khoản vừa kể qua, thì về ân Tổ tiên 

cha mẹ, chúng ta đã đền đáp đƣợc một phần nào. Khi chúng 

ta làm vẹn đạo nhi tử rồi, thì đối với Đức Phật là một điều 

mà chúng ta có thể tiến đến rất dễ.  

2 – Â   ẤT  ƢỚC: Năm vóc thân của chúng ta có 

đƣợc là nh  ở cha mẹ chia xƣơng, xẻ thịt cho. Còn sự sống 

của chúng ta đƣợc vững vàng,  có đủ điều kiện về mặt ở ăn 

đều nh  đất nƣớc quê hƣơng cung cấp. Hái những cây cỏ lá 

rau và đứng trên miếng đất của Tổ quốc, cũng nhƣ từng nh  

sự truyền thụ của nòi giống, khiến cho sự sống của chúng ta 

đƣợc có đủ mọi điều nhu cầu, khỏi phải thiếu thốn. 

Nói rõ là sự sống của chúng ta rất nh  ở đất nƣớc 

cung phụng, vì thế mà chúng ta  úc nào cũng nhận thấy nơi 

mình có bổn phận phải nâng thành, đỡ vạc trong lúc quốc 

gia bị kẻ ngoài giày đạp bức bách.  

Chúng ta phải có đủ cách khôn ngoan khéo  éo để 

 àm cho nƣớc nhà từ chỗ yếu ớt trở nên mạnh mẽ, từ chỗ bị 

thống trị trở lại độc lập phú cƣ ng. Gặp phải  úc nƣớc nhà bị 

kẻ nƣớc ngoài xâm lấn, chúng ta cần phải nỗ lực cứu cấp 

nhƣ  ửa cháy mày, dù phải hy sinh rất nhiều và phải vào 

sanh ra tử, lòng vẫn hăng hái  ƣớt tới và có quả cảm để làm 

xứng đáng một dân tộc tự giác. Với sự đối địch cùng kẻ 

ngoại lai là một bổn phận, mà  úc nào chúng ta cũng thiệt thi 

cho kỳ đƣợc, nghĩa  à  àm đến khi nào gót chơn của kẻ ngoại 
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nhân không còn giẫm trên đất nƣớc chúng ta, và họ không 

còn đàn áp dân tộc chúng ta nữa. Chừng đó nƣớc nhà chúng 

ta mới đƣợc độc lập và dân tộc mới thật tự do.  

Nghĩ vì nƣớc nhà đƣợc thanh  ình thì đ i sống chúng 

ta mới đƣợc vui tƣơi, cũng nhƣ dân tộc có tự do thì sự sanh 

hoạt của chúng ta mới đầy đủ, thế nên dù tốn hao bao nhiêu 

xƣơng máu, tâm  ực để cứu quốc an dân, chúng ta vẫn hy 

sinh  àm cho đƣợc đến chỗ vinh quang sáng  ạn. Song muốn 

cứu quốc, lẽ trƣớc nhứt, chúng ta phải tùy sức lực, tùy tài 

năng, tùy những điều kiện của mình đã có mà cung phụng 

cho xứ sở. Chúng ta có thể hy sinh những gì của mình đã có 

để làm cho xứ sở nh  đến những  úc đau thƣơng, trong cảnh 

giặc giã. Nhƣợc bằng, chúng ta kém tài, thiếu đức không thể 

gánh vác mọi việc to tác đƣợc, thì hãy nhận lấy những việc 

vừa sức mình để làm; hoặc giả xét vì th i cơ chƣa thuận tiện 

giúp đất nƣớc, thà là chúng ta ngồi yên để chịu lấy tiếng 

không công cán gì, tuyệt nhiên không mó tay vào việc tai hại 

cho quê hƣơng, nhứt là không giúp tay kẻ địch bằng cách 

giúp  ƣơng, tiền hay chỉ ngõ, đem đƣ ng cho họ tiến chiếm 

và tàn sát dân tộc mình. 

Dân tộc Việt Nam hơn  ốn ngàn năm  ịch sử vẫn tự 

cƣ ng và ngang nhiên ở vùng đất chữ S, mặc dù sống gần 

con hạm Trung Hoa mà không bị mất một miếng thịt nào cả. 

Và từng sản xuất rất nhiều anh minh tuấn kiệt; với những 

chiến sách, với những oai hùng đã từng sức một chống 

mƣ i, chống trăm, chống ngàn, đƣợc thắng luôn một cách 

anh dũng. Bằng chứng là quân nhà Minh, nhà Nguyên, nhà 
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Thanh qua đây đều thất bại một cách nhục nhã. Với những 

thế kỷ trƣớc nhƣ thế nào, thì thế kỷ nầy cũng vậy. Ông cha 

chúng ta đẻ chúng ta,nếu ông cha chúng ta có chí hùng 

cƣ ng thì chúng ta cũng phải có chí hùng cƣ ng để làm cho 

nƣớc nhà độc lập phú cƣ ng, để sánh ngang hàng với các 

cƣ ng quốc,  àm cho hƣơng danh của Tổ phụ đƣợc thơm tho 

và giúp nƣớc nhà đƣợc miên viễn. Với sự cứu quốc quan hệ 

nhứt là ở giai đoạn nầy; chúng ta cần nỗ lực đem tài năng 

của mình để cáng đáng một công việc làm lớn nhỏ nào, có 

thể giúp cho Tổ quốc sớm phục hƣng. Có đƣợc nhƣ thế, 

chúng ta mới đáp ân đất nƣớc đƣợc một phần nào vậy. 

3 – ÂN TAM BẢO: Ngoài ân đất nƣớc, chúng ta còn 

nặng ân Phật, Pháp, Tăng  à những đấng giúp chúng ta ở mặt 

tinh thần. C  òn với những hình hài chúng ta đƣợc có và có 

những miếng ăn, tấm mặc đầy đủ là do ở sự đào tạo cung 

cấp của Tổ tiên, của cha mẹ, đó  à phần vật chất.  

Về mặt tinh thần, dù không nói chúng ta cũng tự thấy 

mình từng nh  nhõi sự khai hóa của Đức Phật và các đệ tử 

của Ngài rất nhiều. Nghĩa  à nh  nơi ngôi Tam  ảo mở 

mang đầu óc chúng ta đƣợc sáng suốt, để biết đến việc tu 

hành đạo đức, hầu khỏi chìm đắm trong bể mê  y. Đức Phật 

là một đấng trọn lành, trọn sáng, Ngài hàm dƣỡng một tấm 

lòng từ bi bác ái vô cùng vô tận, thƣơng yêu chúng sanh 

không b  bến, vì thế mà Ngài sau khi tu hành đắc đạo thì đi 

truyền giáo khắp mọi nơi, khiến chúng sanh nhận rõ chơn  ý, 

biết cơ nhơn quả, đƣợc cởi mở các mê lầm, gieo rấm những 

giống  ành tƣơi tốt. Ngoài lẽ đó, chính Ngài truyền thọ cho 



Chuù Nghóa                                                                      Trang  

 
199 

các đệ tử của Ngài những pháp giáo cao siêu, phổ biến từ 

vùng nầy đến vùng khác khắp cả năm châu để cho mỗi 

ngƣ i không đƣợc gặp Phật, thì sẽ gặp đệ tử của Phật giáo 

độ, bằng không gặp đƣợc đệ tử của Phật, thì cũng nh  giáo 

pháp do các Ngài dùng bút mực truyền tống cũng có thể tu 

hành đƣợc. Các vị đệ tử ấy, tức  à các chƣ Tăng, các Ngài đã 

từng hy sinh vì đạo đức, nhắm ngay mục đích tự giác giác 

tha đi tới và các Ngài  uôn  uôn noi theo chí đức của Phật 

mà  ăn xả trong cõi đ i, có đủ phƣơng tiện, đủ pháp nghi 

cứu vớt chúng sanh thoát khỏi mê đồ khổ hải.  

Đƣợc thấy công đức lớn lao, pháp giáo sâu nhiệm của 

Đức Phật và các chƣ Tăng, nên chúng ta  úc nào cũng vẫn 

tôn kính Đức Phật l i lẽ đứng đắn, kế đó chúng ta đầy lòng 

tin tƣởng và ca tụng sự nghiệp cứu đ i của Ngài và chót hết 

chúng ta phải tự kiểm điểm thân tâm, để đi theo con đƣ ng 

của các vì đại đệ tử của Phật chỉ bảo.  

Với điều chúng ta tin tƣởng và phụng hành giáo pháp 

của Đức Phật và noi dấu chơn của các chƣ Tăng  à việc 

chúng ta noi lấy gƣơng Tổ tiên của chúng ta hồi trƣớc. Vì Tổ 

tiên chúng ta đã nhận hiểu tấm lòng quảng ái, đức độ từ bi 

của Đức Phật, nhứt là hiểu rõ pháp giáo  của Phật rất siêu 

mầu, nên chi Tổ tiên chúng ta luôn luôn hết lòng sùng bái và 

tín phụng theo từ việc một của Phật mà y hành. Với sự tín 

phụng và thiệt hành nầy không ngoài lẽ vun bồi cội đức, 

gieo rải nguồn chơn, để làm cho nền đạo hạnh trong xứ đƣợc 

phát triển khắp dân gian, không một công dân nào mà chẳng 

hiểu việc tam qui ngũ giới, để xây dựng một tòa lầu đạo 
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hạnh từ trên chí dƣới lộng lẫy xinh đẹp ở th i nầy đến th i 

khác, ai cũng cùng một nhịp tiến hành trên con đƣ ng Phật 

pháp.  

Mỗi khi chúng ta đƣợc đọc hay đƣợc hiểu đến việc 

Tổ tiên chúng ta hết lòng th  phụng Phật pháp, thì tự thấy 

nơi mình có  ổn phận theo đòi gƣơng phẩm của Tổ tiên mà 

luôn luôn trau giồi trí huệ cho đƣợc mở mang để theo dõi 

con đƣ ng giải thoát.  hi chính mình đƣợc giải thoát thì sẽ 

tùy nghi dắt dẫn cho ngƣ i lầm đƣ ng lạc lối hầu có cơ tỉnh 

thức, biết lối trở về cùng chúng ta hƣởng lấy sự an vui nơi 

cảnh Niết Bàn. Chúng ta phải  àm cách nào để gieo hột 

giống từ bi bác ái cho một ngày một đƣợc siêu mầu, ăn nuốt 

tất cả cây cỏ vô dụng, khiến mặt đất Việt Nam chỉ ròng một 

thứ cây quí.  

Có đƣợc nhƣ thế, chẳng những cứu nƣớc nhà khỏi tồi 

phong bại tục, phá trai phạm giới, lại còn thấy mình theo dõi 

công trình vĩ đại của Tổ tiên, và đền đáp trọng ân của Đức 

Phật, và chót hết là gây lấy cho mình đƣợc duyên  ành để 

ngày kia khỏi phải chìm đắm trong cõi tối tăm. 

Khi mỗi ngƣ i chúng ta đã tự xét và thiệt hành nhƣ 

thế, đối với ân Tam bảo sẽ khỏi phải thẹn thùa một điều nào 

cả. 

4 – Â   ỒNG BÀO VÀ NHÂN LO I: Bất luận ai, 

khi mới sanh ra đều thấy mình đã nh  nhõi đến sự giúp đỡ 

của mọi ngƣ i xung quanh cả. Bằng chứng  à đứa bé lúc ra 

đ i đã đƣợc cô đỡ (bà mụ) giúp tay rồi vậy. Từ đó cho đến 
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lúc lớn khôn, hễ tuổi càng cao chừng nào càng thấy mình 

nh  sự giúp đỡ của ngƣ i xung quanh càng nhiều chừng 

nấy. Nếu đƣợc ngƣ i giúp đỡ càng nhiều thì sự chịu ân ích 

càng to thêm.  

Chúng ta đƣợc no là nh  kẻ cày cấy, đƣợc ấm là nh  

kẻ may dệt, đƣợc nếp tranh mái ngói ở yên là nh  đến kẻ thợ 

thuyền xây cất, cho đến lúc bịnh hoạn chúng ta cũng nh  

 ƣơng y chữa trị bằng món thuốc nầy, hay món thuốc khác. 

Giữa họ cùng chúng ta luôn luôn có sự liên quan mật thiết 

với nhau, những sự vui sƣớng thì họ cùng chúng ta chung 

hƣởng, gặp phải lúc hoạn nạn thì chúng ta cùng họ đồng 

gánh lấy; họ với chúng ta không sai khác, cũng cùng một 

màu da, một sắc tóc, cùng nói một thứ tiếng nhƣ nhau và 

chùng chung một phong tục. Giữa họ cùng chúng ta quần tụ 

lại làm một thì gọi là quốc gia. Những kẻ ấy, là ai? Tức là 

những ngƣ i mà chúng ta đã gọi bằng hai chữ đồng bào.  

Sao gọi  à đồng bào? Vì kẻ đó với chúng ta cùng 

chung một bọc sanh ra, cùng một chủng tộc, một nòi giống 

đã đƣợc roi truyền từ  âu trong đất nƣớc; và đã từng viết 

những trang sử rất oai hùng, rất lừng lẫy trong những th i 

đại chống kẻ ngoại xâm. Giữa đồng bào chúng ta cùng 

chúng ta cũng đã chen vai thích cánh, tƣơng thân tƣơng trợ 

cho nhau  ƣớt qua biết bao nhiêu nguy biến, và vẫn chung lo 

một phận sự  à un đúc cho ngày mai hậu của giống nòi đƣợc 

sáng sủa tốt  ành để tiếp tục lấy công trình vĩ đại, chí khí liệt 

oanh của  ƣớc đƣ ng ông cha chúng ta đã đi trƣớc. Giữa 

đồng bào cùng chúng ta có một mối tình thân thiết nối liền 
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nhau cũng nhƣ gân với thịt,không thể r i rứt nhau lúc nào 

đƣợc. Nghĩa  à không hề có đồng bào mà không có chúng ta, 

hay có chúng ta mà không có đồng bào, vì từng cá nhân một 

của chúng ta hợp lại làm thành một chủng tộc, cùng sản xuất 

trong một bào thai mới gọi  à đồng bào. Kể ra đó  à đồng cốt 

nhục vậy. 

Thế nên,  úc nào chúng ta cũng tìm cách để giúp đỡ 

cho đồng bào về phƣơng diện tinh thần lẫn vật chất, hầu có 

đáp  ại những ơn ích của chúng ta đã thọ từ  é chí trƣởng. 

Vƣợt trên phạm vi đồng  ào, chúng ta còn đến địa hạt 

của nhơn  oại nữa, tức là những dân tộc trên thế giới, họ 

đang gom nhóp tinh thần, tập trung sức lực quây quần trong 

việc làm nầy đến việc làm nọ, để sản xuất những món nhu 

cầu cần thiết, do đó chúng ta mới đủ món cần dùng. Nếu chỉ 

riêng có dân tộc chúng ta, không có dân tộc khác, thì dám 

hỏi dân tộc chúng ta có thể có chăng? Và chúng ta có thể 

sống cách lẻ  oi chăng? Mọi vật cần dùng có thể đầy đủ 

không?Nhứt là có thể nào tránh khỏi cuộc gió mƣa đau yếu, 

hay những lúc biến di để giữ vững lấy cách sống yên ổn 

chăng? Hẳn là không. Vì nếu không có những sự cung cấp 

của các dân tộc khác, thì chúng ta chẳng thể sống vững và 

cũng thiếu phƣơng tiện để sống. Ví dụ: nƣớc ta không chế 

đƣợc tàu, xe mà không nh  đến các nƣớc khác cung cấp cho 

thì chúng ta có thể có đƣợc chăng? Hoặc giả có những thứ 

thuốc ngoại quốc bào chế đƣợc, mà dân tộc chúng ta chƣa có 

thì những lúc ốm đau có nh  đến không? Với những phƣơng 

tiện khác cũng vậy, chúng ta không có, hẳn phải nh  đến 
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dân tộc khác giúp đỡ. Có thể nói giữa các dân tộc trên thế 

giới nầy, đều có sự nh  nhõi qua lại  uôn  uôn, nhƣ ngƣ i 

làm ra gạo  úa đem đổi kẻ có vải bô, kẻ làm ra vải  ô đổi 

ngƣ i  àm ra xe tàu, hay ngƣ i  àm ra xe tàu đem đổi kẻ chế 

ra thuốc men v.v...Có sự đổi chác giữa nhau mới làm cho sự 

sống khắp dân tộc đƣợc quân  ình cách ăn ở hay việc sử 

dụng. 

Vì  ý do trên đây, chúng ta cảm thấy giữa dân tộc của 

mình với dân tộc khác, nghĩa  à với nhơn  oại đều có sự nh  

nhõi nhau luôn, mà chúng ta cần phải biết ơn ích của họ và 

 úc nào cũng nghĩ đến họ cũng nhƣ mình nghĩ đến mình, 

không nên ỷ lại dân tộc mình mạnh mà lấn  ƣớt hay chà đạp 

dân tộc yếu, cũng không cậy dân tộc mình khôn ngoan mà 

hiếp đáp giống lạc hậu, phải luôn luôn vùa giúp họ, để tiến 

hóa nhƣ mình. Nếu hết thảy dân tộc đã có đƣợc nhƣ thế cả, 

thì không thấy có cuộc dân tộc nầy xua binh xâm chiếm dân 

tộc khác, vẫn cùng chung xây dựng nền tảng  ình đẳng bác 

ái khắp quả Địa cầu. 

Tiến đến trình độ cao hơn nữa, nghĩa  à đến một tâm 

hồn rộng rãi hơn, đó  à tánh từ bi bác ái của Đức Phật. Vì 

Đức Phật Ngài luôn luôn lấy  òng thƣơng xót tất cả nhơn 

sanh, chẳng những thế, Ngài còn thƣơng đến những loài bò 

bay máy cựa nữa, tình thƣơng ấy không thể lấy vật nào để 

 ƣ ng đƣợc, vì nó rộng lớn không b  bến nào làm giới hạn, 

tiến đến mức không phân biệt giống dân nầy hay giống dân 

khác, và cũng không phân  iệt ngƣ i sang hèn, hay kẻ ngu 
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ngƣ i trí, ban bằng đẳng cấp xã hội chỉ đặt vào tâm hồn từ bi 

 ác ái đại đồng, xem ai cũng  à nhân  oại chúng sanh cả.  

Nếu chúng ta đi đến tâm hồn nhƣ thế, thì không có lý 

do nào chánh đáng hơn, vì sự lợi ích cho gia đình mà đàn áp 

giống dân khác, vẫn luôn luôn lấy  òng thƣơng yêu tất cả 

mọi ngƣ i, giữ làm việc nhân đem  ại sự hòa cho giữa dân 

tộc nầy đến dân tộc khác nh  đến. Thêm nữa là nêu cao tinh 

thần tha thứ sự lầm lỗi của hạng ngƣ i nầy đến hạng ngƣ i 

khác và tự thấy mình có bổn phận, nhƣ: có của thì giúp 

ngƣ i thiếu thốn, có tài thì giúp kẻ ngông nghênh, biết chữ 

nghĩa thông thái chỉ dạy kẻ dốt nát, chớ không có ỷ chúng 

hiếp cô, cậy khôn lấn dại bao gi .  

Còn nói gì đến hạng ngƣ i đã xuất gia đầu Phật, 

ngoài những ân ích đã kể qua, họ còn nh  đến sự giúp đỡ kẻ 

đàn na thí chủ rất nhiều. Những miếng ăn của họ cũng nh  

kẻ khác giúp, tấm mặc cũng nh  kẻ khác may cho, những 

thuốc men để chữa trị cũng nh  đến tín nữ thiện nam lo liệu, 

nhứt nhứt món gì của họ cũng nh  kẻ khác cung phụng, vì 

thế mà đối với nhơn sanh họ luôn luôn cảm thấy mình chịu 

ân rất nặng, phải rán lo tu hành chứng quả để đem hết tâm 

hồn linh mẫn của mình ra dắt dẫn ngƣ i ngu dốt, dại kh  và 

phổ hóa những kẻ còn quay quần trong tội lỗi để có cơ ăn 

năn chừa bỏ việc quấy. Phận sự nầy họ phải làm suốt cả đ i 

mà không biết mỏi, làm một cách tận tụy hy sinh, không 

chừa bỏ một việc lành nhỏ nào. Nhƣ thế mọi việc ân ích của 

mình thọ lấy từ lâu mới có đền đáp đƣợc ít nhiều. 
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THẬP ÁC 

Vừa qua chúng ta đã hiểu bốn điều ân. Với bốn điều 

ân ấy muốn thiệt thi một cách cụ thể, nghĩa  à muốn  àm đến 

một kết quả đầy đủ hiển hiện, điều cần hơn hết là chúng ta 

rán chừa đƣợc mƣ i điều ác. 

Vì rằng, nếu chúng ta chỉ đền đáp những ngƣ i chúng 

ta thọ ân, còn đối với kẻ khác chúng ta lại toàn  àm điều 

hung ác với họ thì chẳng những họ sẽ bất bình mà với ngƣ i 

chúng ta đáp ân kia, họ cũng không vui. Bởi vì chúng ta đền 

ơn đáp nghĩa cho một ngƣ i nầy, còn đối với ngƣ i khác thì 

chúng ta đem điều tội khổ cho họ, thì chẳng phải là việc làm 

của chúng ta đem cái vui của ngƣ i nầy để đổi cái khổ của 

ngƣ i khác hay sao? Chúng ta đáp ân cho ngƣ i nầy, bằng 

cách đi cƣớp giựt của kẻ khác thì đâu phải  à chánh đáng. 

Xin nói hơn  ần nữa, chúng ta muốn đền ơn cho 

ngƣ i nầy, mà làm khổ cho ngƣ i kia, chỉ gây lấy oán với 

ngƣ i chớ nào phải cách đáp ơn nhƣ vậy. 

Ít ra chúng ta muốn đền ơn đáp nghĩa những kẻ chúng 

ta đã nh  nhõi  à chúng ta trƣớc phải chừa xong các điều tội 

ác và việc chánh đáng, thì trong sự đáp ơn ấy mới thật tình 

đáp ơn; và trong hành động ấy mới không gây điều khổ cho 

ngƣ i khác. 

Bởi thế, chúng ta hôm nay tìm hiểu rõ nghĩa thập ác. 

                   “Nguyện cùng Phật dứt duyên trần cấu,  

                     Phải trừ thêm thập ác huyễn thân” 
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Đoạn nầy, Đức Thầy bảo những kẻ đã mê, hôm nay 

muốn qui y đầu Phật thì hãy thành tâm nguyện cùng Phật 

rửa sạch tất cả bụi trần đang  ám díu nơi  òng; đồng th i 

phải ngăn chừa đƣợc mƣ i điều ác đƣơng tích tụ nơi thân 

huyễn hóa của mình nữa mới đƣợc. 

Có một hôm nọ, Đức Phật cùng những đại đệ tử của 

Ngài thân đến cung Long Vƣơng, nhân chỗ các loài ở cõi 

của Long Vƣơng có những hình hài sai biệt nhau, Phật Ngài 

thuyết ra mƣ i điều ác. Ngài nói rằng: “Sở dĩ ngày nay cả 

thảy chúng sanh ở trong biển khổ có những hình sắc ô dề thô 

mịn, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc lành mạnh, hoặc đau yếu, hoặc 

tốt tƣơi, hoặc xấu xí hầu hết do ý niệm và tƣ tƣởng bất lành 

của thân, của miệng, của ý, ở mỗi chúng sanh gây ra. Vì tùy 

theo nghiệp tạo, hoặc lành hoặc dữ của mỗi ngƣ i mà chịu 

lấy quả báo tốt hay xấu”.  

Đức Thầy dạy: “Nếu ai muốn  àm đƣợc trọn đạo làm 

ngƣ i điều trƣớc nhứt phải gìn vẹn bốn điều ân. Nhƣng 

muốn làm xong bốn điều ân, thì mỗi ngƣ i phải chừa bỏ 

đƣợc ba nghiệp tội và mƣ i điều ác. Đó chẳng khác nào 

ngƣ i muốn làm giàu thì phải rán tránh sao đừng cho thiếu 

nợ. Vì nếu xƣng mình có của mà còn mang nợ nần thì đâu 

yên tâm và sao gọi  à ngƣ i giàu. Những ngƣ i tu cũng thế, 

muốn cho mình đƣợc làm nên ông Thánh, ông Hiền mà 

những điều ác nơi mình chƣa trừ bỏ xong thì đâu có thể nào 

làm ông Thánh ông Hiền đƣợc. Đó chẳng khác nào mình leo 

lên cây bắt cá, xuống nƣớc mò trăng, việc làm ấy muôn lần 

không đƣợc một lần. 
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Trƣ ng hợp ở th i đại hiện nay có lắm ngƣ i nhƣ 

vậy: trong lúc tu hành muốn mình mau chứng quả, hoặc 

đƣợc phép thần thông, đƣợc có gậy  áu hay đƣợc l i vàng 

tiếng ngọc của các bực Thánh Tiên ban cho, mà những điều 

của các Ngài dạy làm lành, làm phải không chịu  àm, điều 

nào cũng  ật ngƣợc lại tất cả và làm xáo trộn cả pháp tinh 

nghiêm trong kinh kệ. Do đó mà sự tu hành của hạng ngƣ i 

ấy không hề có linh ứng. Cái giả dối của họ, đối với phàm 

trần còn không ƣa thích huống hồ Thần thánh các Ngài đã 

nghiêm nghị hơn thì không thể nào cấp phát cho họ những 

mầu nhiệm gì đƣợc. Vì nếu cấp phát cho họ phép mầu, 

chẳng khác nào giúp hổ thêm sừng sẽ thêm tai hại cho đồng 

 ào nhơn  oại chớ chẳng ích chi.  

Mọi ngƣ i đều có ba cái nghiệp nó thƣ ng ngăn che 

chơn tánh. Ba nghiệp ấy là cái nghiệp của xác thân, cái 

nghiệp của lỗ miệng và cái nghiệp của ý tƣởng. Ba nghiệp 

nầy, là gốc để sanh ra mƣ i điều ác. 

- Về nghiệp của thân xác thƣ ng hay sanh sản ra ba 

điều ác:  

1. Thân hay làm việc sát hại sanh mạng của ngƣ i 

hay của vật. 

2.Thân hay tập tành theo những nghề trộm cắp, cƣớp 

giựt của ngƣ i nầy ngƣ i khác đem về làm của mình. 
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3.Thân hay khởi làm những việc tà dâm hoa nguyệt 

nghĩa  à  ấy vợ con ngƣ i một cách phi pháp làm ô nhục của 

phong tục. 

- Nghiệp của lỗ miệng thƣ ng hay sanh sôi nảy nở 

ra bốn điều ác. 

1.– Miệng thƣ ng nói đâm thọc, đến ngƣ i nầy xoi 

xỉa ngƣ i kia, đến ngƣ i kia thì xoi xỉa ngƣ i nầy, làm cho 

cả đôi đàng có sự chích mác thù hận lẫn nhau. 

2.– Miệng hay thêu thùa dệt vẽ những l i khéo léo 

hay ho phỉnh ph  dối gạt ngƣ i khác, hay ỷ trọng vào mình 

có quyền, có của mà nặng l i thóa mạ kẻ thế yếu thân cô. 

3.– Miệng hay nguyền rủa, chửi bới kẻ phạm đến 

mình hay kêu réo Tr i Phật để khiến sai những việc nầy đến 

việc nọ theo chỗ của mình đòi hỏi. 

4.– Miệng hay bày l i dối mị, chuyện có nói không, 

chuyện không nói có, chuyện dƣới sông lên nhà nói khác, 

trên nhà xuống sông nói khác, trong việc lặp đi  ặp lại sai 

khác không giống nhau, toàn đem   i  áo xƣợc, làm cho giữa 

mình với kẻ khác hiểu lầm nhau sanh sự chia rẽ, gây lấy 

điều thất tín cho mình. 

-Nghiệp của ý thƣ ng hay sanh sôi nảy nở  a điều ác 

1 – Ý thƣ ng hay tham lấy của ngƣ i nầy, của ngƣ i 

nọ, dù món ấy nhỏ hay lớn, tiện giá hay quí giá cũng không 

bỏ một việc nào, chỉ muốn cho mình đƣợc đầy đủ ấm no, 
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làm cho kẻ khác phải thiếu hụt mất mát thân thể hƣ hỏng mà 

chẳng cần đến. 

2 – Ý hay giận h n căm tức những ngƣ i lầm lỡ hay 

đụng chạm đến mình, ý mình nổi xung  ên để cào cấu, đối 

chọi lại bằng cách nầy hay cách khác cho nặng hơn, cao hơn 

để đè ép đƣợc ngƣ i mới ƣng dạ. 

3 – Ý thƣ ng nghĩ ngợi những điều mù m  rối rít, 

không tìm hiểu đƣợc sự thật từng việc một trong gia đình 

hay ngoài xã hội, mỗi mỗi đều lấy tâm ý sai lầm, trí mê phán 

đoán, trong ngàn việc sai cả ngàn việc, gây nên tội lỗi cho 

mình, còn lây việc khổ đến ngƣ i khác; và gây lấy những ác 

 áo cho đ i mình sẽ tới. 

Đó  à mƣ i điều ác mà hầu hết kẻ già ngƣ i trẻ ít có 

ai tránh khỏi, ngƣ i thì tránh khỏi đƣợc nghiệp của thân lại 

còn máng nghiệp của ý, tránh đƣợc nghiệp của ý mà chƣa 

dứt nghiệp của khẩu v.v... thấy ít có ai đƣợc hoàn toàn chừa 

xong mƣ i điều ác. Vì vậy, chúng ta đến những nơi đông 

đảo, hoặc chợ búa, hay chỗ hội nhóm cả trăm cả ngàn ngƣ i 

mà thấy không ngƣ i nào giống ngƣ i nào cả, đó  à do mỗi 

ngƣ i đều có ý niệm khác nhau mới biểu hiện ra hình tƣớng 

khác nhau. Nhƣợc bằng ai cũng chừa dứt mƣ i điều ác thì 

trên nhơn  oại không kẻ giàu, ngƣ i nghèo; không kẻ quá 

thông minh, ngƣ i cực kỳ ngu dốt, hay giữa cá nhân nầy 

nghịch với cá nhân khác; hoặc phân biệt dân tộc nầy với dân 

tộc kia; và một điều rõ rệt hơn nữa là không sai khác hình 

hài giữa ngƣ i ăn mày với ngƣ i phú hộ. Nhƣ   i Đức Phật 
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nói: “Con ngƣ i có những hình thể sai khác nhau là do ý 

niệm khác nhau”.  

Đƣợc hiểu sự giàu nghèo, ngu trí toàn là do ý niệm 

thiện hay ác của mỗi ngƣ i gây ra, thì mỗi ngƣ i chúng ta 

dù đứng nhằm cảnh nào cũng cho rằng: do  nh tạo ra, 

không l i than trách ông Tr i ông Phật hại  nh. Nếu  nh 

muốn khỏi những điều khổ ở trên đ i thì không có gì bằng 

gắng gổ chừa các điều ác thì sẽ khỏi khổ ngay. 

Có câu: “Chƣởng qua hƣ n đắc qua, chƣởng đậu 

hƣ n đắc đậu”. Nghĩa  à trồng dƣa thì hƣởng dƣa, trồng đậu 

thì hƣởng đậu. Việc làm lành làm phải bây gi  sau sẽ trả lại 

cho việc tốt đẹp vui sƣớng.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Chuù Nghóa                                                                      Trang  

 
211 

CHỪA THẬP Á   ƢỢC NHỮNG 

 Ô    ỨC 

Hiểu đƣợc thập ác. Muốn chừa nó một cách tinh tấn, 

cần phải hiểu chừa nó đƣợc những lợi ích gì? Hiểu đƣợc 

việc lợi ích của sự chừa thập ác thì trong chỗ hành động, dù 

có nguy nan thƣơng tổn đến mình thế mấy đi nữa cũng 

không nao núng kh n mẽ đƣợc. 

Vì thế hôm nay chúng ta tìm hiểu nghĩa chừa thập ác 

đƣợc những công đức: 

                   “Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, 

                    Lóng nguồn chơn Phật tiếp dẫn cho” 

Đoạn nầy, Đức Thầy bảo rằng: “Nếu chừa xong mƣ i 

điều ác tức nhiên hiện ra mƣ i điều thiện; và mỗi ngƣ i cần 

phải lóng sạch nguồn tâm của mình tất đƣợc Đức Phật tiếp 

dẫn cho về cảnh giới siêu mầu”. 

Thể theo ý chí của Đức Thầy, chúng ta tóm  ƣợt ý 

nghĩa cách chừa thập ác nhƣ dƣới đây: 

CHỪA ÁC SÁT SANH: Đức Thầy bảo rằng: “Tất 

cả mọi ngƣ i khi mới sanh ra, trong  úc thơ  é ai cũng đều 

có tâm hồn trong trẻo và tánh nết hiền  ành nhƣ nhau hết. 

Nhƣng càng ngày càng  ớn lên rồi tập nhiễm theo những thói 

xấu xa bạo ác của những hạng ngƣ i xung quanh, rồi cái tâm 
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hồn trong trẻo kia lần lần biến đục và tánh nết hiền lành ấy 

đổi lại hung hăng táo  ạo”. 

Với tánh nết hung hăng táo  ạo là một tội lỗi rất lớn, 

chúng ta không thể chứa chấp và tôn trọng nó đƣợc, thế nên 

mỗi ngƣ i chúng ta trƣớc khi chừa các điều ác thì phải chừa 

xong ác sát sanh. 

Lẽ thứ nhứt, đối với vấn đề tiền bạc cũng nhƣ vấn đề 

mèo mả hay tƣớc quyền là một điều mà đa số ngƣ i thƣ ng 

bị nó quyến rủ dẫn dắt vào đƣ ng sát hại, chúng ta hãy hiểu 

thế và cố gắng chừa tránh đừng để phạm vào. Ngoài ra với 

thù riêng, với lòng háo thắng là một việc rất đê hèn nhỏ 

mọn, chúng ta đừng để nó làm m  đục trí óc, sanh ra những 

điều giết chóc. Nói rõ hơn, chúng ta đừng vì lợi riêng, đừng 

vì thù tƣ nỡ xuống tay tiêu diệt kẻ khác một cách tàn nhẫn. 

Lẽ thứ hai, đối với việc riêng của mình, mình khá cẩn 

thận, không nên vô tình hay cố ý gây ra những cuộc nồi da 

xáo thịt, nghĩa  à đừng vì việc riêng mà con đem  òng giết 

cha mẹ; tôi tớ nỡ bội hại chủ; đồ đệ sanh tâm giết thầy; 

chồng vợ đi hại lẫn nhau. Anh em sanh ra cuộc xâu xé và nỡ 

sát hại những kẻ thân bằng quyến thuộc của mình một cách 

quá bất nhơn. 

Đó  à đối với ngƣ i, còn đối với cầm thú: 

Lẽ thứ nhứt, không nên quá tin tƣởng ngông cuồng 

vào việc tà thần, mỗi khi đau ốm không chịu tìm thầy thuốc 

thang chữa trị, không chịu đặt bàn cầu nguyện Tr i Phật độ 
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cho, trở lại rƣớc đồng, bóng quyến rủ loài ma quỉ, vật gà vật 

vịt cúng tế cho bọn chúng ăn, gây thêm sự bịnh hoạn nặng 

nề hơn nữa; chẳng những mang tội sát sanh mạng vật vô cớ 

mà lại làm cho bịnh nhân không đƣợc thuyên giảm một phần 

nào. 

Lẽ thứ hai, khi mình chƣa trƣ ng trai đƣợc, thì vẫn 

phải còn giết những gà, vịt, heo, cá, nhƣng phải nghĩ vì sự 

nhu cầu của đ i sống mà giết hại, chớ không nên vịn vào lẽ 

Tr i sanh các vật để nuôi mình, rồi tha hồ giết chóc chúng 

nó quá vô cớ. Và phải tiết kiệm, chỉ đủ dùng trong mỗi bữa 

ăn thôi, không nên  àm vun cỗ thái quá ăn vào  ụng rồi 

không còn thơm ngon gì mà thêm tội vô ích. 

Lẽ thứ  a, không nên nhân  úc quá hăng trong ngƣ i, 

hay vì những cuộc vui với bè bạn nỡ đem  oài vật treo lên 

 àm  ia để mình dùng cung tên, súng ống hay giàng thun bắn 

cho vui mắt, vì chúng nó cũng có xác thân,  iết đau đớn, biết 

tham sống, sợ chết nhƣ mình; mình hãy  ấy  òng nhân để 

tránh sự giết hại chúng nó quá đáng. 

Lẽ thứ tƣ, đối với các  oài nhƣ:  ò, trâu, ngựa, chó, 

mèo là những vật giúp đỡ chúng ta rất nhiều, nhƣ: trâu,  ò 

thì cày ruộng, ngựa thì kéo xe; chó mèo thì giữ nhà bắt 

chuột. Chúng ta thƣ ng nh  sức lực của chúng nó một cách 

không tốn kém, nghĩa  à đã  ợi dụng chúng nó giúp cho 

mình đƣợc lợi cũng đủ rồi, không nên vì sự đòi hỏi của khẩu 

dục mà giết hại chúng nó để ăn thịt nữa. 
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Đức Phật Thích Ca nói rằng: “Nếu ngƣ i nào chừa 

đƣợc ác sát sanh sẽ đƣợc mƣ i pháp lìa khỏi sự phiền não”: 

- Thứ nhứt, mình bố thí cho các loài khỏi phải có sự 

sợ sệt, bởi vì mình không sát sanh thì có ánh quang hiền 

lành, khiến các loài thấy mình không có ác tƣớng, nên nó 

không bay chạy trốn tránh. Nhƣ các Đức Phật đi gần các loài 

thú, chúng nó không chạy; còn ngƣ i thƣ ng hễ nó thấy 

bóng, chim thì bay, cá thì lội, thú thì chạy, vì nó thấy ác 

tƣớng của mình, nên nó phải sợ mình giết chúng nó.  

-   Thứ hai, đối với tất cả  oài ngƣ i hay loài vật lòng 

mình luôn khởi việc lành lớn, nghĩa  à mình không sát hại 

các loài ấy, trở lại còn thƣơng xót tìm cách giúp đỡ các loài 

đƣợc an vui. 

- Thứ ba, những tâm hay giận h n, hay  ày điều 

độc ác đều dứt khỏi tất cả. Vì sao? Vì ngƣ i ta bày việc độc 

ác, hoặc khởi tâm giận h n là do thiếu lòng nhân, coi sự sát 

hại mạng ngƣ i, hay mạng vật nhƣ thƣ ng, mới nỡ giận 

ngƣ i, nỡ hại ngƣ i mà  òng không chút núng nao thƣơng 

xót. 

- Thứ tƣ, đƣợc thân thể cƣ ng tráng, ít khi sanh ra 

ác bịnh cuồng táo bẩn bức khó chịu. 

- Thứ năm, nếu đƣợc thân thể cƣ ng tráng thì điều 

sống  âu dĩ nhiên có đƣợc, vì thế mà ngƣ i không sát sanh 

có những diễm phúc thứ năm  à đƣợc sống lâu. 
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- Thứ sáu, không những hiện hữu đƣợc các giới 

ngƣ i, giới súc sanh ràng rịt yêu mến, còn đối với các bực 

vô hình, nhƣ: chƣ Thần, chƣ Thánh đều âm thầm ủng hộ. 

- Thứ bảy, nh  không lòng giết hại, nên những oan 

 áo không đƣa  ại đƣợc, các hột giống ác không còn chứa 

nơi tâm, khiến lúc ngủ không có cảnh dữ dằn hiện ra, thƣ ng 

gặp cảnh vui vẻ. 

- Thứ tám, các oan báo của ác nghiệp đã gây từ 

trƣớc tới gi , nay đều bị khô chồi, hƣ mọng tất cả, vì lòng 

sát sanh của mình đã dứt rồi, thì những oan báo không có cớ 

nào xen vào để nhiễu hại mình nữa, nhƣ nhà mình đóng cửa 

rất kín không kẻ gian phi nào vào đƣợc. 

- Thứ chín đối với cảnh; địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh 

 à  a đƣ ng rất dữ dằn; thƣ ng hay chịu sự hình phạt, nào 

quăng  ên núi đao,  iệng xuống ao huyết, thiêu trong hầm lửa 

đều đƣợc khỏi tất cả, bởi giống sát hại nơi tâm mình đã trừ 

dứt, đổi lại những giống nhân từ thƣơng xót, vì thế mà có 

thể sanh  ên Thiên đƣ ng hay về cõi Cực lạc, chớ không bị 

nghiệp lực  ôi vào  a đƣ ng dữ đƣợc. 

- Thứ mƣ i, khi mạng chung, nghĩa  à sau khi  ỏ 

xác thì đƣợc Thiện Tài Đồng Tử hay Ngọc Nữ  im Đồng 

cầm lọng báu từ cõi Tr i đến tiếp rƣớc về cõi Thiên đƣ ng 

hƣởng sự khoái lạc, vì  òng đã dứt xong nghiệp sát hại. 

Cũng nhƣ sống trong đ i không còn thiếu nợ ai, nên sự đi  ại 

tự do, thành thử chỉ sanh về cõi Thiên đƣ ng là cõi vui vẻ, 

không còn vào cõi kham nhẫn khổ hại ở thế gian. 
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 hi mình đã chừa xong nghiệp sát sanh tức đƣợc 

mƣ i việc vừa kể qua, song mình không lấy đó  àm đủ và 

còn hiểu rằng: mƣ i cái phƣớc đức nầy chỉ đƣợc lên cõi Tr i 

hƣởng sung sƣớng hơn cõi thế gian thôi, chớ không hơn cõi 

khác, khi hƣởng hết phƣớc đức cũng xuống thế gian, có khi 

phải đầu thai vào loài súc vật côn trùng, trong yếm trâu nữa. 

Thế nên mình không nhận các việc phƣớc ấy làm thỏa mãn, 

liền đem hồi hƣớng về quả Phật để đƣợc tránh điều thối đọa 

và không còn chênh lệch sự sống ở cảnh nầy đến cảnh khác; 

cái thì lớn bằng núi Tu di hay nhỏ nhƣ hột bụi, thì đến ngày 

kia thành Phật sẽ đƣợc tùy tâm của mình mà thọ mạng tự tại, 

nghĩa  à tùy theo  òng mình muốn sống bao lâu thì sẽ đƣợc 

tự do, hoặc ngàn năm muôn năm v.v... cũng đƣợc cả. Do 

công đức rất mầu rất diệu của mình đã  hồi hƣớng mà đƣợc 

nhƣ vậy. 

CHỪ  Á    O TẶC: Đức Thầy bảo rằng: bọn bất 

 ƣơng vô đạo thƣ ng hay dựa câu “ ần cùng sanh đạo tặc, 

phú quới tác lễ nghi”, nghĩa  à kẻ nghèo khổ lắm phải sanh 

nghề trộm cƣớp, còn ngƣ i giàu có mới  àm đƣợc lễ nghĩa, 

thế rồi họ mới tha hồ làm nghề trộm cƣớp của kẻ khác mà 

không chút ngại ngùng. Đối với kẻ ấy, ngày nầy đến ngày 

khác họ sống lẫn lúc trong hóc hẻm, chỗ ẩn khuất để thừa 

những đêm tối đi cạy cửa, đánh hầm vào nhà ngƣ i khác để 

lấy của. Họ sống một cách biếng  ƣ i, mặc dù họ đủ tay 

chơn, đủ mắt mũi, đủ sức khỏe, đủ trí khôn nhƣ  ao nhiêu 

ngƣ i khác mà không chịu tìm nghề chánh đáng để nuôi 

thân, họ cứ sống ngoài pháp luật, họ không muốn làm mà 

muốn có ăn, có mặc đƣợc sống sang trọng nhƣ kẻ bá hộ.Đó 



Chuù Nghóa                                                                      Trang  

 
217 

là những lớp ngƣ i dơ  ẩn nhứt của xã hội. Đã nói  à phần 

tử cặn bã của xã hội thì kẻ ấy không còn hữu dụng, mà chỉ là 

một vật  àm cho ngƣ i ta phải ghê gớm, phải nhòm nhụa vậy 

thôi. 

Với những hành động bất  ƣơng và vô vị ấy, kể là 

một việc làm tội lỗi trong đ i, chúng ta không thể học theo 

và cũng không muốn kẻ khác học theo, ví có kẻ nào đang 

làm nghề ấy chúng ta thẳng thắng bài bác hoặc khuyên  ơn 

họ chừa bỏ đi. Dù chừa nghề nghiệp trộm cƣớp ấy, phải lâm 

vào cảnh nghèo nàn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, tá 

túc dƣới một mái tranh hay trong một lò gạch cũng vẫn vui, 

miễn trong đ i sống đƣợc thanh bạch, đƣợc  ƣơng thiện là 

quí; tuyệt nhiên không hề trở lại với nghề nghiệp đạo tặc. 

- Lẽ thứ nhứt, nếu nghèo, thì với cái nghèo ấy càng 

nhiều bao nhiêu chúng ta lại càng phải rán làm cho mình 

đƣợc trong sạch bấy nhiêu. Để chi? Để đền trả lại nghiệp tạo 

của mình ở kiếp trƣớc, vì kiếp trƣớc hoặc mình phú hộ mà 

ăn xài phung phí cho  ung, kiếp nầy trở lại nghèo nàn; hoặc 

kiếp trƣớc mình đã vay  ợ nhiều ngƣ i mà không trả, cứ 

đánh  ừa đánh  ận, bây gi  phải trả lại, nhƣ  à đem thân  àm 

tôi mọi và cào cấu đủ cách mà không đủ xài; hoặc kiếp trƣớc 

mình quá tham lam, quá bỏn xẻn không biết giúp đỡ ai một 

đồng một chữ, nên bây gi  phải chịu nghèo khổ túng cùng, 

mà nếu mình không biết ăn ở ngay thật thì nghiệp trƣớc của 

mình chƣa trả, lại còn vay thêm, thì nghiệp trƣớc và nghiệp 

nầy hiệp lại thì kiếp sau còn nặng nề hơn kiếp này nữa; nhƣ 
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nghiệp nặng có thể làm trâu, ngựa cày ruộng kéo xe đày đọa 

hơn kiếp này bội phần. 

Và không vì sự xúi biểu của vợ con, của bè bạn hay 

của kẻ nào khác làm những nghề nghiệp: mơn trớn cho 

ngƣ i lửng quên mà lận  ƣng  ấy của, hay nhân lúc chật chội 

đông đảo mà móc túi ngƣ i để lấy tiền đặng sống. Hãy xem 

nghề nghiệp ấy đê tiện lắm, miếng ăn ấy hôi thúi lắm, đồng 

tiền ấy tồi tàn lắm, ăn xài món ấy dù đƣợc sống ngàn năm 

hay muôn năm mình cũng không nên dùng. 

- Lẽ thứ hai, chúng ta là con dân của đất nƣớc, dĩ 

nhiên có bổn phận giúp đỡ đất nƣớc, nƣớc loạn thì làm cho 

đƣợc trị, nƣớc nguy thì  àm cho đƣợc an và nƣớc bị trị gắng 

đem  ại độc lập; luôn luôn tôn trọng luật pháp của nƣớc nhà 

và an ninh chung trong xứ, không nên tự mình làm nghề 

cƣớp bóc hay chủ trƣơng cho kẻ khác cƣớp bóc làm cho 

 ƣơng dân ngày nầy đến ngày nọ đau khổ sợ sệt và làm rối 

rắm cuộc bình trị trong đất nƣớc. Với nghề nghiệp trộm 

cƣớp dù rằng đƣợc có của dƣ muôn hộ, mình cũng chỉ coi đó 

là tội bằng núi non, bằng biển giả, không hề  àm đến sự 

cƣớp trộm ấy, thử hỏi cƣớp trộm của ai?.  Của đồng bào xã 

hội. Của đồng bào xã hội tức là của đất nƣớc, nếu chúng ta 

cƣớp trộm của đất nƣớc thì sẽ phải tội tôi  oàn; còn cƣớp 

trộm của nhơn  oại, thì nhơn  oại họ nhƣ mình cũng  iết 

sống, biết ăn, nếu mình cƣớp trộm của họ, họ phải rên la, 

phải đói rách thì  òng chúng ta đâu nỡ. Vì thế chúng ta 

chẳng làm nghề cƣớp trộm của đồng bào xã hội cũng nhƣ 

của nhân loại. 
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Hơn nữa ngƣ i thật lòng trong trắng thì của rơi họ 

còn không  ƣợm, nhƣ trƣ ng hợp của ông Quản Ninh cày 

đất gặp vàng ông không thèm ngó, vì của ấy là của vô cớ, 

huống  à đi  ấy của ngƣ i bằng hành động cƣớp bóc trộm 

đạo. Có đƣợc thanh  iêm nhƣ vậy, mới đƣợc ghi tên vào sổ 

sách để đ i nhắc nhở ở th i nầy đến th i khác đƣợc.  

- Thứ  a, dù không ai nói đến chúng ta cũng tự hiểu 

rằng: của cải của kẻ khác đƣợc có, nào tiền bạc, vòng vàng, 

quần áo hay nhà cửa ruộng đất đều do họ đổ ra bao nhiêu 

mồ hôi, bao nhiêu sức lực mới  àm ra đƣợc. Khi họ hữu sự 

nh  đến mình can thiệp hoặc giúp đỡ, rồi mình nhân đó mà 

tìm cách hối lộ, chận ngách, nhƣ thế  à ăn cƣớp một cách 

khéo léo. Nếu đổi lại chúng ta có việc cần đến kẻ khác, mà 

họ tìm cách lận  ƣ ng hối lộ nhƣ thế, thì chúng ta giận 

không? Hẳn phải giận. Nếu chúng ta giận, thì chúng ta 

không nên mƣu  ận để lấy của ngƣ i ta nhƣ vậy. 

- Thứ tƣ, tất cả việc lớn đến việc nhỏ, nếu việc ấy, 

của ấy, không phải của chúng ta, thì chúng ta không nên lấy 

càn, dù trái cà trái ớt hay cọng cỏ cọng rác cũng thế. Khi 

chúng ta muốn dùng đến vật nào thì cần phải đi hỏi ngƣ i 

chủ của vật ấy trƣớc, khi ngƣ i bằng lòng cho mới lấy, 

chúng ta không nên cho rằng món đó quá nhỏ mà không cần 

hỏi ai, nhƣ vậy kể nhƣ tội ăn trộm. 

Đức Phật Thích Ca bảo: “ hi chừa đƣợc ác đạo tặc 

thì đƣợc mƣ i pháp bảo tín”. 
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- Thứ nhứt, tiền của mình để dành chứa không bị 

nạn thiêu đốt, lụt ngập và cũng không  ị nạn cƣớp giựt hay 

nạn con cái ngỗ nghịch phá tán. 

- Thứ hai, sẽ đƣợc không những bà con quyến 

thuộc yêu mến mà đối với kẻ xa lạ họ cũng thƣơng tƣởng 

đến mình. 

- Thứ ba, không bị kẻ khác dùng quỉ kế thế này hay 

thế khác lừa phỉnh dối gạt mình cho thất công, tốn của hoặc 

mất thân. 

- Thứ tƣ, đƣợc các giới ở trong mƣ i phƣơng đều 

có những l i ngợi khen tán thƣởng sự tốt đẹp của mình một 

cách hoan hỉ. 

- Thứ năm, đối với tài sản cũng nhƣ sanh mạng của 

mình khỏi  o hƣ hao tổn thất tai hại. 

- Thứ sáu, tên tuổi hiền lành của mình đƣợc  ay đi 

khắp vùng nầy đến vùng khác ai cũng đều biết và kính nể. 

- Thứ bảy, sống trong sanh chúng, tuy là chung lộn 

với nhiều ngƣ i mà mình vẫn đƣợc tâm yên ổn, không sợ kẻ 

nầy cƣớp của, kẻ khác giựt đồ hay sát hại. 

- Thứ tám, cả việc của cải tiền bạc, dung nhan sắc 

đẹp sức khỏe, tuổi thọ của mình cũng đều đƣợc toại ý an vui. 

Ngoài ra còn đƣợc có tài hùng biện bày giải mỗi việc đƣợc 

nhanh nhẹn hay ho. 
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- Thứ chín, trong lòng luôn luôn muốn làm việc bố 

thí: đem của tiền, gạo thóc của mình giúp ích cho kẻ thiếu 

thốn, hoặc giả đem đức lành trí sáng của mình ra để giúp đỡ 

ngƣ i còn kém sút cho đƣợc sự hiểu biết nhƣ mình. 

- Thứ mƣ i, ngoài những việc lợi ích vừa qua, khi 

mình mạng chung, nghĩa  à khi mình đã từ bỏ xác thì linh 

hồn đƣợc sanh lên cõi Tr i hƣỡng mọi sự khoái lạc. 

Khi chừa ác đạo tặc, dĩ nhiên đƣợc mƣ i pháp bảo tín 

nhƣ trên. Tuy rằng đƣợc sung sƣớng hƣởng sự khoái lạc hơn 

ngƣ i rất nhiều, nhƣng nó còn ở trong vòng lục đạo, chƣa 

r i khỏi bánh xe luân hồi, dù ở cung Tr i khi hƣởng hết 

phƣớc cũng đọa xuống thế gian. Thế nên khi đƣợc phƣớc 

báo ấy mình chƣa cho  àm đủ, liền đem hồi hƣớng về ngôi vị 

của chƣ Phật tức đƣợc có trí thanh tịnh Bồ đề lớn lao.  

Hồi hƣớng:  ao nhiêu phƣớc đức của mình đã có đều 

cầu về ngôi Phật tất cả; nguyện chứng quả Phật chớ không 

vui hƣởng phƣớc báo ở cõi ngƣ i, cõi Tr i cũng nhƣ dòng 

nƣớc chảy về biển hết, chớ không chứa đọng ở ao cạn.  

CHỪA ÁC TÀ DÂM: Đức Thầy bảo rằng: “Muôn 

việc lành sự hiếu đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng 

trƣớc”. Tức câu: “Thiên thiện dĩ hiếu vi tiên, vạn ác dĩ dâm 

vi thủ”. Còn trong đạo Phật cho rằng: “Việc sanh tử của tất 

cả chúng sanh đều do nguồn gốc dâm dục tạo ra. Bởi có 

vọng khởi dâm dục mới tạo ra thân xác của ngƣ i, nhân đó 

mới có cái già, bịnh, chết chóc”. Nhƣng tùy trình độ và hoàn 

cảnh của chúng sanh mà Phật chế cho những kẻ tại gia đƣợc 
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phép có vợ có chồng, nhƣng tuyệt nhiên không đƣợc phạm 

tội tà dâm. 

Đã hiểu tà dâm là một tội lớn, chính nó  àm đảo lộn 

 uân thƣ ng đạo nghĩa, nên chúng ta  uôn  uôn ngừa tránh 

nó, dù gặp phải hoàn cảnh câu nhử thế mấy mình vẫn cƣơng 

quyết tránh khỏi, thà chịu bỏ mạng, chớ đừng để cho phạm 

tội (Nhƣ trƣ ng hợp của ông Tỳ-khƣu và Sa-di thƣ ng bữa 

hợp nhau đi khất thực. Hôm nọ ông Tỳ-khƣu mắc việc nhà, 

ông Sa-di đi một mình. Có nhà nọ, mọi ngƣ i trong nhà đều 

đi khỏi, chỉ còn một cô gái đang độ mƣ i sáu tuổi giữ nhà, 

khi Sa-di đến đó, cô gái m i ông vào nhà. Cô ấy ép ông vào 

phòng, bảo ông ƣng cô thì cô sẽ cung cấp đủ món cho ông 

dùng, khỏi phải đi xin nữa. Ông mới bảo cô ấy ra ngoài 

đóng của lại, kẻo ngƣ i ngoài dòm vào dị nghị. Khi cô ấy ra 

ngoài đóng cửa thì ông đi ngay  ại nhà sau lấy dao rồi quì 

hƣớng về chỗ Phật mà nguyện rằng: “Con thệ không phạm 

giới, nh  Phật tiếp rƣớc linh hồn con”. Đoạn rồi ông đâm cổ 

mà chết. Nhà vua hay tự sự liền đến cúi đầu lễ bái và làm 

cuộc tống táng long trọng. Nhƣ thế vị Sa-di thà chết, không 

để phạm giới tà dâm). 

- Thứ nhứt, ở giữa triều chính, giữa vua chúa và 

bầy tôi luôn luôn lấy sự tôn ti trật tự đãi nhau: Vua giữ đúng 

đạo vua; tôi theo phép  àm tôi không đƣợc suồng sã trong 

cung thất làm việc dâm loạn tồi tệ.  

- Thứ hai, trong gia đình, giữa cha mẹ con cái, giữa 

anh chị, em út  úc nào cũng phân biệt thứ bực đâu đó rõ rệt, 
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từ sự ăn nói đến chỗ nghỉ ngơi đều phải có ranh rấp đàng 

hoàng không nên lạm dụng tình thƣơng giữa cha con dẫn 

đến chỗ tồi tệ hay giữa tình anh chị em đƣa tới chỗ loạn luân 

cang kỷ. 

- Thứ ba, kẻ giàu, khi ngƣ i nghèo đến vay bợ, hay 

đến ở công cho mình, hãy đem  òng thƣơng xót giúp đỡ họ, 

nếu kẻ làm công thì nới  ƣơng cho họ đủ sống, kẻ vay bợ nới 

l i cho họ dễ trả, có thể giúp phƣơng tiện cho họ đƣợc thì 

giúp ngay; và luôn luôn tôn trọng trinh tiết của họ, không 

nên nhơn  úc họ nguy nan mà dùng tiền bạc mua họ làm cho 

mất trinh hại tiết. Vì tiền bạc mất dễ kiếm lại, chớ lòng trinh 

bạch hƣ rồi khó chuộc lại đƣợc. 

- Thứ tƣ, kẻ đƣơng quyền, trong tay mình có thế 

lực, không nên dựa vào thế lực ấy phá hoại trinh tiết của 

 ƣơng dân: trái lại phải thấy mình có bổn phận giữ gìn trong 

vùng kiểm soát của mình cho phong hóa tinh nghiêm, nền 

nếp không thƣơng tổn; nếu có kẻ nào giở trò sở khanh thì 

chính mình phải can thiệp và bài trừ ngay, thế mới có thể 

giữ còn danh giá của mình và trừ đƣợc sự hƣ hèn cho dân 

chúng trong vùng của mình kiểm soát.  

- Thứ năm, những ngƣ i không kế sanh nhai và 

cùng khổ quá họ phải buộc  òng đến ở với mình để chịu sự 

sai khiến, mình phải lấy tƣ cách của ngƣ i chủ có  ƣơng 

tâm, biết nhơn đạo và giúp đỡ họ. Không nên cậy lấy quyền 

chủ mà bắt ép họ  àm điều ô nhục mất cả trinh tiết hƣ hại cả 

đ i của họ. Nhứt là phải tôn trọng giá phẩm của họ cũng nhƣ 
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của mình và của gia đình mình, chỉ lo bảo hộ chớ không tìm 

cách phá hoại. 

- Thứ sáu, bất luận nam hay nữ, nếu ngƣ i kia 

không phải vợ mình hay chồng mình thì tuyệt nhiên không 

nên dùng l i lẽ trây trúa lả  ơi hay tiền của danh lợi mua 

chuộc lòng trong trắng của họ làm việc nguyệt hoa tình tứ, 

phải luôn luôn tôn trọng danh giá chung của gia đình, của xứ 

sở. Đối với kẻ  ăng loàn, mình có bổn phận khuyên dức họ 

bỏ nết xấu xa ấy và mình vẫn treo gƣơng trinh tiết cho kẻ 

xung quanh bắt chƣớc. Nhƣ thế sẽ tránh cho xứ mình không 

có trò trên bộc trong dâu, lại cũng tránh cho gia đình mình 

khỏi sanh sự lang chạ. 

Đức Phật Ngài bảo rằng: “Ngƣ i nào chừa đƣợc ác tà 

dâm thì đƣợc kết quả bốn món công đức mà tất cả những 

hạng trí thức đều khen ngợi”. 

- Thứ nhứt, là cả mắt tai, mũi,  ƣỡi và toàn thân đều 

đƣợc đâu đó phì mỹ điều hòa, không cái nào trái thƣ ng, 

mỗi mỗi đều đƣợc tốt đẹp: Mắt không lệch, tai không lảng, 

mũi không sứt mẻ, thân không tật nguyền v.v... 

- Thứ hai,  à đƣợc khỏi hẳn những chỗ ong  ƣớm 

rộn rực, trí thần mình đƣợc yên tịnh, khỏi có sự gấu ó nào 

đƣa  ại cho mình. 

- Thứ  a,  à đƣợc tất cả mọi ngƣ i gần xa quen lạ 

đều có những l i khen ngợi và kính phục ở tánh nết tốt đẹp 

của mình. 
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- Thứ tƣ, cả vợ con mình khỏi phải bị kẻ khác dùng 

cách nầy hay cách khác bày việc dâm  ôn  ăng mạ. 

 hi đƣợc bốn món công đức nhƣ đã kể vừa qua, nếu 

mình biết đem hồi hƣớng về Phật quả, thì sau thành Phật 

đƣợc âm tƣớng mật tàng, nhƣ  ộ âm của con ngựa. 

CHỪ  Á   ƢỠNG THI T: Đức Thầy bảo rằng: 

“Những tội ác ở lỗ miệng, chỉ có ác  ƣỡng thiệt là thứ nhứt. 

Chính nó thƣ ng gây ra sự hiểu lầm, nhận sai, làm cho giữa 

ngƣ i nầy với ngƣ i khác dắt đến chỗ cãi vã nhau, gây gổ 

nhau quay quần trong không khí nặng nề bẩn thỉu kết thành 

cuộc thù oán”. 

Nhƣ thế thì ác  ƣỡng thiệt là một việc ác rùng rợn, 

chúng ta không thể để mình phải phạm đến tội lỗi ấy. Vì 

sao? Vì chỉ trong một l i nói của mình mà gây tạo cho bao 

nhiêu ngƣ i khác phải khóc đứng than ngồi, có khi dẫn đến 

chỗ chém giết nhau máu đổ nhƣ sông  iển. Trƣ ng hợp nầy, 

thƣ ng ở nhà ngoại giao, nhà du thuyết thay l i thế mặt cho 

một nƣớc trong lúc nói chuyện: chỉ một l i nói mà thành 

nghiêng vách đổ, một l i nói mà trăm họ điêu  inh đều do 

 ƣỡng thiệt tất cả. 

- Thứ nhứt, với việc nào cũng vậy, một nói một, hai 

nói hai, dù ngƣ i đó với mình  à ngƣ i thù mà họ có hành 

động tốt thì nói tốt, không nên vì thù mà bác bỏ hết sự tốt lại 

nói xấu họ. Còn ngƣ i kia mặc dù thân thuộc với mình mà 

 àm điều xấu xa, thì cứ bảo là xấu xa, chớ mình trở lại che 

đỡ và nói họ tốt không thể đƣợc; vì rằng nếu ngƣ i tốt mà 
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mình nói xấu, ngƣ i xấu mình nói tốt gây sự lầm hiểu giữa 

ngƣ i nầy với ngƣ i khác, thay vì ngƣ i đó xấu thì cứ nói 

rằng xấu, đàng nầy mình lại nói tốt để ngƣ i khác tƣởng 

thiệt gần họ cho họ lợi dụng tiền bạc hay lợi dụng bằng 

xƣơng máu ngƣ i ấy. Đó  à chính mình gián tiếp giết chết 

đ i của ngƣ i vậy. Bởi thế mình luôn luôn lấy l i nói công 

bằng chánh đáng. L i lẽ công bằng, chánh đáng,  à một l i 

lẽ đƣợc tất cả  oài ngƣ i từ xƣa đến nay công nhận và trong 

việc xử thế nó vẫn giữ còn một mực giá trị, mặc dù ngƣ i ta 

bày cách nầy bỏ cách nọ, nhƣng họ không thể bỏ lẽ công 

bằng, trái lại luôn luôn lấy nó làm gốc. 

- Thứ hai, mình không nên vì lợi riêng mà đến ông 

Mít đâm thọc ông Xoài, đến ông Xoài đâm thọc ông Mít làm 

cho hai ông gây ó để mình cƣ i chơi hay trả thù thay cho 

mình. Với sự châm chích ấy mình  àm cho đôi đàng hằn hộc 

nhau, chém giết nhau gây đổ máu để mình vui sƣớng, thì cái 

vui sƣớng ấy là tàn nhẫn, là xiềng xích, không nên làm. Phải 

luôn luôn lấy thuyết hòa ái cho giữa ngƣ i nầy với ngƣ i nọ 

thuận nhau, ví nhƣ họ có những sự gây thù kết oán nhau thì 

mình có bổn phận giải hòa. Vì họ có gây thù sẽ làm chết ai? 

Chết đồng bào vậy. Họ tranh nhau lên giá sanh hoạt sẽ gây 

sự nghèo nàn cho ai? Cho dân tộc mình. Họ làm dữ dằn bạo 

ác gây sự thƣơng tổn cho ai? Cho tinh thần đồng bào mình. 

Về mặt thực chất hay tinh thần đều gây tai hại cho dân tộc 

mình cả. Vì vậy mình không vui cho họ gây nhau, chỉ phải 

dùng đủ cách làm cho họ hòa thuận. 
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- Thứ ba, nếu mình là một nhà đại diện cho một 

nhóm ngƣ i, hay một nhà ngoại giao đi đến nƣớc khác giao 

thiệp, trong câu chuyện, mình khéo nói cho giữa mình với 

nƣớc khác hòa nhau, không nên vì lợi cho mình mà xúi nƣớc 

ông A đánh nƣớc ông B để mình ngồi giữa bán khí giới, bán 

 ƣơng thực đặng thủ lợi. Hai nƣớc ấy cũng đồng nhơn  oại 

nhƣ mình, mình xúi họ đánh giết nhau đƣợc, thì kẻ khác 

cũng xúi nƣớc khác đánh nƣớc mình đƣợc. 

Thế nên mình nghĩ vì hòa  ình chung mà không để 

vô tình cố ý gây họa cho ai. Dù chuyện lối xóm cũng vậy, ta 

cũng không xúi cho gia đình nầy gây lấy sự chích mác với 

gia đình kia để mình đứng trung gian gây lắm cảm tình đƣợc 

hậu lợi về mặt điền sản hay danh dự; phải luôn  uôn đem  ại 

tình liên ái giữa ngƣ i nầy đến ngƣ i khác, giữa dân tộc 

mình với dân tộc ngƣ i,  àm cho nhóm ngƣ i nầy đƣợc ngủ 

yên, dân tộc nọ đƣợc no ấm, nhƣ vậy mới có  ƣơng tâm hành 

đúng theo đạo  àm ngƣ i. 

Đức Phật Thích Ca bảo: “ hi ngƣ i chừa đƣợc tội ác 

 ƣỡng thiệt sẽ đƣợc năm việc không hƣ hoại”:  

- Thứ nhứt, là thân thể đƣợc vững chắc, tuy là giả 

thân nhƣng nh  đƣợc sự bảo vệ phò trì của ngƣ i đ i, của 

Thần Thánh nên khỏi bị những kẻ khác gieo hại. 

- Thứ hai, là thân bằng quyến thuộc của mình, nhƣ: 

Cha mẹ vợ chồng anh em và bà con bên nội, bà con bên 

ngoại đều đƣợc thắt chặt tình quyến thuộc giữa nhau, không 

bị ngƣ i khác chen vào bày sự phân rẽ. Bởi sao? Vì đ i 
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mình không dùng hai  ƣỡi đâm thọc quyến thuộc ai chia rẽ, 

nên ngƣ i khác không làm cách nào cho quyến thuộc mình 

phân  y đƣợc. 

- Thứ  a,  à đức tín của mình đối với Phật pháp 

vững chắc nhƣ trụ đá, không  ị kẻ nào dùng l i lẽ khôn 

ngoan điêu xảo đánh đổ, hoặc bài xích làm cho hoài nghi lui 

sụt đƣợc. Vì sao? Vì mình luôn luôn lấy l i lẽ đoan chánh 

nói với ngƣ i, nên mình không bị cái quả ngƣ i khác dùng 

l i lẽ châm chích làm cho mình lay chuyển đức tin. 

- Thứ tƣ,  à không những đức tin bền chắc mà luôn 

cả việc đạo hạnh của mình cũng đƣợc vững vàng, không bị 

ngƣ i dùng ngoại thuyết đánh đổ làm cho mình hƣ hỏng, mà 

là chỉ thƣ ng đƣợc ngƣ i khác gia trì giúp đỡ, khiến sự tu 

hành của mình đƣợc kiên cố thêm. 

- Thứ năm,  à những ngƣ i bạn lành của mình 

không một kẻ nào dùng l i dua mị hay khôn khéo làm cho 

chia cách đƣợc, mà  à mình thƣ ng đƣợc kẻ khác giúp cho 

mình đƣợc có thêm nhiều bạn tốt; và những ngƣ i bạn cũ 

của mình càng ngày càng thắt chặt thêm. 

 hi đƣợc năm pháp  ất hoại ấy, chúng ta không tự 

lấy làm thỏa mãn, liền đem hồi hƣớng về ngôi vị của Phật, 

nghĩa  à nguyện đƣợc thành Phật, thì khi thành Phật, đƣợc 

có những quyến thuộc hoàn toàn chơn chánh tốt đẹp, không 

xảy ra những ngƣ i xấu xa trong dòng họ và không bị những 

tà tinh quỉ quái dùng ma phù tà thuyết phá hoại việc tu hành, 

đƣ ng tấn đạo của mình. 
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CHỪA ÁC Ỷ NGÔN: Vì có tánh ỷ thị, tự cho mình 

là giỏi, tự cho mình  à hơn hết, tự cho mình có tiền của 

nhiều, quyền thế to chẳng nhƣ ng nhịn ai, chẳng thèm kể 

đến ai, lại không vui lòng tha thứ cho một ngƣ i nào, vì thế 

dẫn đến chỗ giết chóc, giữa ngƣ i nầy với ngƣ i khác, nói 

những l i cay nghiệt độc ác,  àm cho đôi đàng sanh ra giận 

h n phiền trách, nếu việc lớn, có thể đƣa đến sự giết hại 

nhiều cách ghê rợn. 

Đƣợc biết tánh ỷ thị thƣ ng dẫn ngƣ i đến chỗ tội ác, 

bây gi  chúng ta không thể dung dƣỡng nó đƣợc, cũng nhƣ 

không thể tập tành đến việc ấy, mà hãy tìm đủ cách tránh nó. 

- Thứ nhứt, kẻ làm chủ đối với tôi tớ trong nhà phải 

 uôn  uôn thƣơng xót họ, vì quá nghèo khổ mới đem thân 

đến chịu sự sai khiến của mình, mọi việc nặng nề mình đều 

giao cho họ gánh lấy, nhƣ thế họ rất cực khổ trong việc làm 

cho mình mỗi ngày. Thể theo  òng nhân đạo mình phải 

thƣơng họ trong hoàn cảnh cơ cực ấy, vẫn đối đãi tử tế trong 

câu chuyện và việc  àm đƣợc ngọt bùi rộng rãi với họ. Lỡ 

khi họ làm sái ý muốn của mình, mình hãy chỉ lại cho họ 

nhớ rành để sửa lại, không nên nhân chỗ thiếu sót của họ mà 

mình chửi bới, hay thấy họ là kẻ ở công mà bỉ nhục họ. 

- Thứ hai, ngƣ i làm quan, trong tay có quyền 

hành, dƣới trƣớng có nhiều kẻ phục vụ, đối với dân dã là 

một kẻ không quyền hành, họ dƣới sự điều khiển của mình, 

mình hãy đối với họ cho có lễ độ nhân từ. Dân chúng phần 

đông  à dốt nát. Trong chỗ dốt nát lẽ dĩ nhiên họ thƣ ng có 
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những việc  àm sơ sót, mình hãy chỉ biểu cho họ, không nên 

thấy họ ngu kh  mà có những l i nhiếc mắng hay  à đàn áp 

họ một cách quá đáng. Nên xét kỹ dân ở vùng cai trị của 

mình ngu dốt, chính mình phải chịu trách nhiệm. Vì họ dốt 

nát là tại mình thiếu tổ chức khai trí cho họ, họ sống một 

cách oi ả, bẩn chật là tại mình thiếu tổ chức kinh tế, nói tóm 

lại dân chúng họ sống thiếu thốn về tinh thần hay vật chất 

đều tại mình thiếu sáng kiến, thiếu tổ chức mà ra. Bởi thế 

trong chỗ ngu dốt, cùng đày của dân, mình phải tự trách lỗi 

mình và gắng làm cho họ đƣợc phát triển. Điều cần nhứt là 

mình không nên nhân sự dốt nát của họ mà lợi dụng xƣơng 

máu họ để kê thành địa vị cho mình hƣởng cảnh sang giàu. 

Dân chúng đó của ai? Của Tổ Quốc. Nếu mình lợi dụng dân 

chúng tức là lợi dụng Tổ Quốc. Nhƣ thế khác gì kẻ xâm 

 ăng. 

- Thứ ba, kẻ giàu có dƣ ăn dƣ để, nhà rộng của 

nhiều, đối lại với kẻ nghèo, mình hơn gấp bội, dĩ nhiên 

ngƣ i nghèo phải đến nh  mình giúp cho món nầy món 

khác, mình hãy đặt mình trong cảnh nghèo nàn nhƣ họ để 

mà giúp họ về sự ăn mặc, không nên ỷ mình giàu có nệm 

gấm, chăn  ông mà không nghĩ đến ngƣ i nghèo. Mỗi khi 

ngƣ i nghèo đến nh  mình, mình hãy mau mắn giúp họ 

những món vải bô, gạo thóc cho đ i sống họ nới nang và tỏ 

ra chút yêu mến giữa tình đồng bào. Với điều cần hơn hết là 

mình tìm cách khéo  éo để nói sao cho họ khỏi thẹn khi đến 

nh  mình và an ủi cho họ vui vẻ để sống. 
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- Thứ tƣ, kẻ ở chợ búa có đủ phƣơng tiện học hỏi, 

dĩ nhiên có nhiều khôn  anh hơn ngƣ i đồng bái quê mùa, 

nhƣng mình không nên thấy họ quê mùa, mà nỡ gạt họ để 

mua rẻ hay là lấy lợi nhiều trong những vật dụng họ cần 

đến; và cũng không thấy họ quê mùa mà dùng l i nói cao kỳ 

châm biếm, phải tự thấy mình có trách vụ binh vực họ, khi 

bị kẻ khác lợi dụng. 

- Thứ năm, kẻ có sự học hỏi nhiều, đỗ bằng cao 

cũng vậy, phải  òng  uôn khiêm nhƣợng. Không nên ỷ lại 

vào bằng cấp cao, học thức rộng nỡ dùng l i hạ nhục kẻ ngu 

kh  thấp kém hơn mình, hãy nghĩ rằng mình đƣợc học rộng, 

đỗ cao là nh  họ cung cấp từ miếng vải,  át cơm, mảnh 

giấy, cây  út cho mình có đủ phƣơng tiện để học đến thành 

tài, khi đƣợc thành tài, mình phải nỗ lực giúp đỡ họ, cũng 

nhƣ tằm ăn dâu phải nhả kén để đền ơn cho chủ. Nhƣ thế 

mới tỏ ra là kẻ biết ơn và sự học hành của mình mới hữu 

dụng. 

Ỷ ngôn, ngoài nghĩa ỷ thị ra, nó  còn có nghĩa thêu 

dệt nữa. 

- Thứ nhứt, chớ nên dùng những l i lẽ bóng bẩy 

khêu gợi lòng dục của con ngƣ i làm việc tồi tàn, không nên 

viết loại sách tiểu thuyết diễn tả cảnh tình tứ dơ  ẩn; không 

nên viết chuyện hoang đƣ ng vu khống làm mất đức tin 

chánh đáng của kẻ khác, chỉ cần nên cho ra đ i những loại 

sách nào có thể khiến ngƣ i xem qua rồi tự mình phải cải 

thiện và tinh thần đƣợc trong trắng. 
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- Thứ hai, không nên lấy áng văn chƣơng, tài học 

hiểu của mình để bịa ra câu chuyện linh hoạt khéo léo gạt 

lừa kẻ khác, khiến họ  âm vào đƣ ng tội lỗi, ví dụ: không 

nên dẫn chuyện Trình Giảo Kim, Huất Trì Cung khởi cuộc 

giựt cƣớp  àm  ƣơng thảo, khiến cho dân chúng tƣởng lầm 

sự ấy là phải, nên họ theo, phải mang lấy tội bất  ƣơng. Phải 

luôn luôn từ câu chuyện nầy đến câu chuyện khác, hoặc 

dùng l i nói, hoặc dùng bút viết ra đúng chỗ mắt thấy tai 

nghe của mình, để tránh sự nghe lầm làm quấy của kẻ khác.  

- Thứ ba, về mặt tôn giáo chúng ta không nên bịa 

chuyện mơ mơ mộng mộng làm kẻ khác tin lầm, làm rối 

loạn đầu óc của họ phải đi sai chơn  ý,  uôn  uôn phân  iệt 

và giải thích mỗi việc cho hợp chơn  ý đúng chánh pháp. 

Đức Phật Thích Ca bảo: “ hi ngƣ i nào chừa đƣợc ác ỷ 

ngôn thì đƣợc ba món quyết định chắc chắn”: 

- Thứ nhứt là chắc chắn đƣợc nhiều ngƣ i tri thức 

yêu mến. 

- Thứ hai là chắc sẽ đáp  ại tất cả câu hỏi của ngƣ i 

khác một cách thích hợp và đúng  ý. 

- Thứ ba là chắc đƣợc những công đức cao ngất lên 

trên thế giới ngƣ i và thế giới Tr i; đó  à sự dĩ nhiên và 

chơn thật không phải dối trá 

 hi đƣợc ba món quyết định mà mình không muốn 

hƣởng ngay, liền đem hồi hƣớng về Phật quả, thì chừng khi 
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thành Phật sẽ đƣợc các đấng Nhƣ Lai ở mƣ i phƣơng thọ ký 

cho. 

CHỪA ÁC KHẨU: Theo Đức Thầy bảo: “Bởi ngƣ i 

hay thề thốt mắng chửi mà kết thành tội ác khẩu” Chúng ta 

cũng thƣ ng nghe dân chúng ngày nay, phần đông mở 

miệng ra thì chửi thề, dù việc ấy không đáng, họ cũng kêu 

m i Thần Thánh để giao nạp. Và có những công việc không 

hệ trọng gì, họ cũng dùng   i chửi mắng kẻ phạm đến 

họ.Những kẻ nầy, phần nhiều ở trong lớp ngƣ i thiếu giáo 

dục, họ đã quen sống trong tập quán bất  ƣơng, mới có giọng 

nói lỗ mãng tục tằn nhƣ vậy. 

Thể theo l i cam ngôn mỹ từ của nhà lễ giáo, thì 

những l i thề thốt chửi mắng ấy, rất chát chua khó nghe, 

không đáng để vào tai, hơn nữa nó  à điều tội, toàn thể 

chúng ta cần phải gắng gổ để chừa tránh nó.  

- Thứ nhứt, con cái phải có lòng tôn kính cha mẹ 

nhƣ vua Chúa Tr i Phật, trong l i lẽ nào cũng phải thƣa dạ 

vâng bẩm một cách lễ phép. Những câu chuyện trình bày với 

cha mẹ cũng dịu dàng mực thƣớc, nếu cha mẹ chƣa nghe rõ 

hãy nhắc lại một cách kỹ  ƣỡng để cha mẹ hiểu tƣ ng tận. 

Ngƣ i con, không nên vì cha mẹ lảng trí hay nặng tai mà 

đem  òng khinh  ỉ, dùng l i nhiếc mắng nặng nhẹ. Bởi câu 

nói ấy là câu nói của đứa con bất hiếu, với đứa con ấy  à đứa 

con ngỗ nghịch, trong đạo lý không nhìn nhận, cũng nhƣ về 

mặt  uân thƣ ng không muốn có những đứa nghịch tử ấy. 
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- Thứ hai, kẻ làm cha mẹ có bổn phận nêu gƣơng 

cho con, từ việc  àm đến l i nói đều phải cẩn thận để con bắt 

chƣớc. Nếu cha mẹ hay chửi bới thì con cái sẽ học theo chửi 

bới, cha mẹ gian trá thì con cái học theo gian trá, nhƣ thế có 

hại không những cho gia đình mình, còn hại  ây đến chòm 

xóm. Điều cần tránh hơn hết là mỗi khi đứa con  àm điều sái 

quấy, kẻ làm cha mẹ nên dùng l i hiền lành dịu ngọt răn đe, 

tuyệt nhiên không kêu m i cõi nầy cõi nọ để trù nợp vật bắt. 

Đứng về mặt giáo dục, ngƣ i cha mẹ chịu trách 

nhiệm tất cả việc làm của đứa con từ lúc nhỏ, nếu cha mẹ 

không dạy con để con  àm điều sái quấy thì chiếu theo 

nguyên lý là cha mẹ phải gánh lấy tất cả tội trạng ấy. Thế 

nên cha mẹ phải quan tâm đến chỗ dạy con cho trở thành 

ngƣ i tốt trong xã hội. 

- Thứ ba, việc chồng vợ cần lấy ân tình đối xử 

nhau, đem câu chuyện hòa thuận để bàn luận nhau và l i 

xƣng hô không dùng tiếng mầy tao mi tớ, vì l i ấy thô tục 

bất nhã. Còn nói gì đến việc đào  ới rủa xả nhau  à điều cần 

tránh hơn nữa, vì có chích mích nhau, thì cả vợ chồng đều 

dùng l i nhỏ nhẹ để sửa chữa là tốt nhứt. 

Với một điều cần hơn nữa là giữa chồng vợ đối đãi 

nhau cho có lễ phép, rồi sanh con ra nó sẽ học theo gƣơng 

ấy trở thành lễ phép. Đó cũng  à gián tiếp để đánh thức cho 

những gia đình cơm không  ành, canh chẳng ngon bắt chƣớc 

theo.  
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- Thứ tƣ, giữa anh em ruột thịt mỗi chuyện gì cũng 

cần phải lấy  òng kính nhƣ ng và thuận thảo với nhau, 

không nên vì đụng chạm quyền lợi mà nỡ đem nhau ra tụng 

đình kiện thƣa hay dẫn đến miễu môn thề thốt; và cũng 

không nên  ày ra mƣu chƣớc thâm độc hại nhau. Nếu giữa 

anh em có sự bất hòa thì chính là gây sự đau  òng xót dạ cha 

mẹ, mà nếu làm cho cha mẹ đau  òng xót dạ  à đứa con bất 

hiếu.  

- Thứ năm, ở chòm diềng đâu khỏi sự chích mác 

lẫn nhau, nhƣng khi có sự chích mác khá giàn xếp cho đôi 

đàng đƣợc hòa thuận, không nên dẫn nhau đến chỗ xé xâu 

mắng nhiếc nặng nề, làm cho mối cảm tình giữa ngƣ i lân 

cận mất hết.  

- Thứ sáu, những kẻ đƣợc thế lực mạnh, quyền 

hành to, cố nhiên mắng nhiếc ai cũng nhịn, nhƣng họ nhịn 

chớ lòng họ không phục, khi có cơ hội đến thì họ mắng 

nhiếc lại mình. Mình phải hiểu thế để tránh hẳn, đừng hăm 

he dọa nạt ai và không dùng l i quá nặng nề với họ; cần phải 

nhân lúc mình có thế lực nói cho ngƣ i nghe lẽ phải, làm 

đƣợc việc  ành. Nhƣ thế  à điều duy nhứt của ngƣ i có đạo 

nghĩa. 

- Thứ bảy, đối với Tr i Phật Thần Thánh là một 

bực tối cao tối thƣợng: Tr i ban bố cho vạn  oài đƣợc nhuần 

gội nắng mƣa; Phật đã hy sinh đ i tƣ để tu hành đắc đạo 

đem giáo pháp siêu mầu dạy cho chúng sanh khỏi tội lỗi; 

Thần Thánh  à đấng sáng suốt từng  àm xƣơng sƣ n, xƣơng 
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sống cho nhơn  oại. Nhƣ thế chúng ta há dám khi dể sao? 

Cần tôn kính các Ngài và xƣng tụng công đức các Ngài đối 

với nhơn  oại, chúng sanh. Và chúng ta luôn luôn có những 

l i van cầu các Ngài ủng hộ cho nhơn  oại hòa bình, chúng 

sanh giải thoát. Tuyệt nhiên không nên vì việc tƣ  ợi của 

mình mà kêu réo các Ngài mà sai khiến sự nọ sự kia. Vì sự 

sai khiến ấy không thể nào đƣợc, lại còn mang lấy tội trọng. 

Đức Phật Thích Ca bảo rằng: “Những ngƣ i nào chừa 

đƣợc tội ác khẩu thì đƣợc tám món tịnh nghiệp”:  

- Thứ nhứt, là những l i nào của mình nói ra cũng 

đều biết độ  ƣợng xét nghĩ rộng rãi tƣ ng tận. 

- Thứ hai, là những l i nào của mình nói ra cũng 

đều có lợi ích, hoặc cho gia đình mình hay cho kẻ khác. 

- Thứ ba, là những l i nào của mình nói ra cũng 

đều phù hợp với chơn  ý, nghĩa  à nói đúng với sự thật của 

việc nầy đến việc khác. 

- Thứ tƣ,  à những l i nào của mình nói ra cũng đều 

đƣợc thanh tao nhã nhặn, ngƣ i nghe rất vui vẻ và muốn 

nghe thật nhiều. 

- Thứ năm,  à những l i nào của mình nói ra đƣợc 

có lợi ích, đúng chơn  ý và rất tao nhã, khiến ngƣ i khác 

vâng giữ làm theo. 

 - Thứ sáu là những l i nào của mình nói ra 

không ngoa, không dối, vẫn đúng sự thật, vẫn êm ái, vẫn độ 
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 ƣợng, vẫn có lợi ích, vì vậy ngƣ i khác luôn luôn tin dùng 

đến. 

- Thứ bảy là những l i nào của mình nói ra trƣớc 

sau đều đúng đắn với chơn  ý và có  ợi ích cho mọi ngƣ i, 

nên kẻ khác không vịn vào đâu chê  ai đƣợc. 

- Thứ tám là những l i nào của mình nói ra cũng 

khiến cho ngƣ i khác rất vui  òng ƣa thích để nghe chuyện 

nầy đến chuyện nọ mà không biết chán. 

 hi đƣợc tám món công đức kể trên, mình chƣa  ấy 

làm thỏa mãn, bởi nó còn hữu lậu, liền đem hồi hƣớng về 

ngôi của Phật, nguyện đƣợc thành Phật không ham phƣớc 

báo thế gian, thì sau thành Phật đƣợc tiếng nói vừa trong 

trẻo, vừa nghe xa nhƣ Đức Phật Nhƣ Lai. 

CHỪA ÁC VỌNG NGỮ: Về ác vọng ngữ Đức 

Thầy có dạy rằng: “Trong câu chuyện của ngƣ i nầy đem 

nói với ngƣ i khác, thêm thùa dệt vẽ cho sai mất sự thật, 

hoặc chuyện không có gì mà mình khéo tô, khéo chuốt làm 

cho có; sự có ấy là một chuyện ngụy do mình tạo ra, hoặc 

làm lợi cho mình hay là lợi cho một nhóm ngƣ i mà hại cho 

kẻ khác. Do đó có thể kết án cho ác vọng ngữ là nguồn cội 

đƣa con ngƣ i đến chỗ bất công. 

Tại sao nó đƣa đến chỗ bất công? Bởi mình vẽ v i 

câu chuyện sai sự thật khiến ngƣ i khác hiểu lầm, nhƣ ngƣ i 

kia đáng trách phạt vì mình nói thêm bớt thành đƣợc ban 

thƣởng, còn ngƣ i đáng  an thƣởng vì mình dệt vẽ trở lại bị 

trừng phạt,  àm đảo ngƣợc hết sự thật, thành thử ngƣ i đáng 
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thƣơng phải bị ghét, ngƣ i đáng ghét trở lại thƣơng, sự trừng 

phạt, sự thƣơng ghét đều làm xáo trộn hết cả, vì thế gọi là 

bất công”. 

Sự thêm bớt của ác vọng ngữ là một điều tội lỗi, nó 

làm hại nhiều ngƣ i, có những sự chênh lệch, sự hiểu lầm 

nhau, nên chi chúng ta cố gắng chừa bỏ:  

- Thứ nhứt, việc một thì nói một, hai thì nói hai, 

không nên thêm bớt; những điều có thì nói có, không thì nói 

không, chẳng đƣợc thêm thừa hay chuốt ngót sai sự thật. 

Với những việc nào cũng vậy, mình cứ nói đúng sự thật, dù 

phải hao tài tốn của hay thiệt hại đến sanh mạng cũng vẫn 

vui. Vì nói sự thật mà có thiệt hại cho mình cũng khiến cho 

ngƣ i khác thƣơng tiếc và họ sẽ cho mình biết trọng chánh 

ngữ; và phần hồn khỏi bị tội cắt  ƣỡi ở Địa ngục. Nhƣ thế, 

sự hại ấy, chỉ thiệt hại ở một đ i mà sau nầy đƣợc nhiều kiếp 

thanh nhàn hơn.  

- Thứ hai, đã nói sự thật thì những kẻ mặc dù có 

gây oán với mình từ lâu, bây gi  họ làm phải mình cứ nói 

phải, không vì thù trƣớc mà mình nỡ bác bỏ tất cả sự phải 

của họ; còn sự thêu dệt việc quấy cho họ là một điều phải 

tránh hẳn. Thảng nhƣ, ngƣ i mình đã thân yêu, khi họ có lỗi 

thì mình nói ngay rằng lỗi, không vì quá thƣơng họ mà bào 

chữa cho sai mất sự thật; chỉ nên nói ngay ra, rồi mình tìm 

phƣơng khác để cứu họ. 
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Nếu muốn tránh cho mình khỏi tội vọng ngữ phải nói 

đúng  ẽ công bằng dù kẻ kia phiền h n, chớ không vì sợ họ 

phiền h n mà phải nói dối. 

- Thứ  a, đ i mình rủi phải nghèo, thà cạp đất ăn, 

không vì muốn sống mà bày biện những việc giả dối để gạt 

ngƣ i đặng sống một cách hèn hạ. Vì nếu món ăn của mình 

bằng cách gạt ngƣ i, thì món ăn ấy tuy hiện hữu thấy nó tiêu 

hóa, nhƣng về phần vị lai thì nó sẽ tích tồn lại càng ngày 

càng lớn thêm và sức nó cứng sảng nhƣ sỏi sạn; sau khi 

mình thác sẽ sanh vào Địa ngục để ăn những sắt cục, uống 

những nƣớc đồng để đền tội  ƣ ng gạt kẻ khác lấy món ăn. 

Thế nên mình hãy đem l i lẽ chánh đáng, câu chuyện thành 

thật nói ra với những ngƣ i mình muốn nói, dù sự thành thật 

chơn chánh đó mà phải nghèo khổ thế mấy cũng vẫn khƣ 

khƣ một mực không thay đổi. 

- Thứ tƣ, không nên đem câu chuyện tốt lành, tài bộ 

kỳ bí của mình khoe với kẻ khác, cho họ kính sợ nể nang để 

lợi dụng tiền thóc hay kê nhắt  ên địa vị cao quí. 

Mình có đƣợc tài bộ hay ho cần phải giữ kín và luôn 

luôn nói ra những l i khiêm hạ. Nhƣ thế mình sẽ khỏi mang 

lấy tội khoe xất, lại còn đƣợc học hỏi thêm cho mình càng 

hay hơn. 

Đức Phật Thích Ca cho biết rằng: “Nếu ai chừa đƣợc 

ác vọng ngữ thì đƣợc tám món công đức mà các vị chƣ thiên 

(tức các bực ở cõi Tr i) khen ngợi”:  
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- Thứ nhứt, là trong miệng của ngƣ i ấy thƣ ng 

bay ra những mùi thơm nhƣ hoa sen. 

- Thứ hai, ngƣ i ấy đƣợc các hạng vua quan, dân 

dã, kẻ xa ngƣ i gần ở trong cõi nhơn gian đều đem  òng 

kính phục. 

- Thứ  a, ngƣ i ấy luôn luôn nói những l i chơn 

thật, đúng  ý của từ việc một, khiến cho mọi ngƣ i ở cõi 

Tr i và các vị chƣ thiên đều đem  òng yêu mến tôn kính. 

- Thứ tƣ, ngƣ i ấy thƣ ng đƣợc giọng nói dịu dàng 

thanh tao, khi nói ra ai nghe cũng đem  òng thƣơng mến, nên 

họ thƣ ng an ủi đƣợc nhiều kẻ trong lúc khổ sở đƣợc vui vẻ, 

nhứt là khiến kẻ ấy nghiêng theo con đƣ ng đạo đức. 

- Thứ năm, ngƣ i ấy cả ba nghiệp của thân, của 

miệng, và của tâm ý đều đƣợc trong sạch, không phạm vào 

mƣ i điều ác. 

- Thứ sáu, ngƣ i ấy trong câu chuyện đối đáp với 

ngƣ i nầy đến ngƣ i khác, khỏi dè dặt, khỏi ngừa phòng mà 

không bị sai siển lầm lạc, và trong lòng họ  uôn  uôn đƣợc 

yên tĩnh vui khoái. 

- Thứ bảy, ngƣ i ấy mỗi l i nào nói ra đều đúng 

chơn  ý, đúng sự thật, vì thế mà đƣợc các hàng chƣ Thiên 

đem  òng tôn trọng và họ sẽ vâng  àm theo nhƣ ngƣ i ở thế 

gian. 

- Thứ tám, ngƣ i ấy đƣợc có trí huệ cao hơn nhiều 

kẻ và họ sẽ uốn bẻ trừ dẹp đƣợc những thuyết tà để khiến 
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cho ngƣ i đang  ầm lạc thấy rõ chơn tƣớng của kẻ ngụy, và 

làm cho những ngƣ i chƣa  ị lầm lạc khỏi phải lầm lạc. 

 hi đƣợc tám món công đức trên đây mà  iết đem hồi 

hƣớng về quả Phật, nghĩa  à nguyện đƣợc thành Phật, chớ 

không muốn chỉ hƣởng tám công đức ấy, thì sau thành Phật 

đƣợc l i nói chơn thật nhƣ   i của các bực Nhƣ Lai. 

CHỪA ÁC THAM LAM: Đức Thầy xác định tánh 

tham lam là thứ tánh thƣ ng hay  àm cho  oài ngƣ i phải bị 

lắm sầu khổ. Cùng một nhận định ấy, các bực cổ đức cũng 

thƣ ng bảo tánh tham lam là nguồn cội của sự lầm lỗi. 

Ngƣ i đ i hay chịu  dƣới sự khiến của lòng tham mới sanh 

ra lắm việc tội lỗi nặng nhẹ hoặc nhiều ít. Và cũng vì đó mới 

bị nghiệp lực lôi cuốn vào cõi đ i để đền trả những nghiệp 

trƣớc, thành có việc vào ra cõi mê khổ nầy. – Lại nữa, tánh 

tham lam là gốc sanh chiến tranh. Con ngƣ i chế ra súng 

đồng, tạo ra độc khí, hạm to... toàn  à đi theo tiếng gọi của 

 òng tham để chiếm nƣớc nầy, cƣớp nƣớc nọ đàn áp dân tộc 

khác. 

Bởi thế ngòi chiến tranh mới cháy, sự chém giết mới 

sanh ra, mà ngƣ i đ i kết án lòng tham là thần chết, là quỉ 

vô thƣ ng của cuộc chiến tranh. 

Đã hiểu rõ tánh tham lam là một tội ác to lớn, và 

chính nó là nguồn cội của sanh tử, thì không vì một lý do gì 

khác để chúng ta dung dƣỡng nó đƣợc, mà là cần rửa bỏ nó 

ngay. Nếu kẻ đã có tánh tham thì chừa đi; ngƣ i chƣa có thì 

hãy ngăn ngừa đừng cho phạm đến. Phải coi nó là một thứ 
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xấu xa nhứt và lên án nó là mẹ của các tội ác, thà là chịu 

thiếu thốn mà chết, không thể nảy ra  òng tham vô đạo: 

- Thứ nhứt, mỗi khi thấy của ngƣ i khác, mặc dù 

của ấy rất quí, suốt đ i của chúng ta cũng không có đƣợc, 

song chỉ hiểu thế thôi, tuyệt nhiên chúng ta không nên khởi 

lòng tham lấy về làm của mình. Lại cũng không tùng tam tụ 

ngũ  ày điều cƣớp giựt trộm cắp của ngƣ i để sắm ăn sắm 

mặc hay trang hoàng cho gia đình mình cho xinh  ịch. Còn 

nói gì lòng tham của ngƣ i mà sanh sự hại mạng là cần phải 

tránh mãi mãi. Trái lại chỉ nên đem  òng  ố thí. Cách bố thí, 

tùy tài sức của mình, có nhiều giúp nhiều,có ít giúp ít, thí ra 

mà không mong có lợi vào, chỉ vì ngƣ i nghèo túng, tật 

bịnh, thiếu thốn mà giúp đỡ. Và  úc nào cũng đi đúng với 

đạo nhân, khéo chăm nom mọi bề ăn ở của ngƣ i xung 

quanh đƣợc thân ái. 

- Thứ hai, mỗi khi thấy sắc đẹp, dù sắc đẹp ấy tuyệt 

mỹ nhƣ Tây Thi, Bao Tỷ hay Đắc Kỷ chẳng hạng cũng xem 

thƣ ng, không nên sanh lòng luyến ái bày trò hoa nguyệt 

hoặc bày cách khéo léo phá hoại ngƣ i mất trinh hƣ tiết một 

đ i của họ. Chỉ nên nghĩ vì phong hóa nƣớc nhà mà luôn 

luôn giữ mình cho trong sạch,và tôn trọng phẩm giá chung 

cho xứ sở.  

Hai việc tài và sắc nếu ngƣ i nào tránh đƣợc thì tất cả 

việc khác cũng tránh đƣợc. Vì nó là vấn đề quan hệ và khêu 

gợi nhứt, thế mà mình vẫn giữ vẻ bình thản và trong trắng 
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đối với hai vấn đề ấy là hai việc rất khó nhứt, thì với việc 

khác rẻ hơn, mình sẽ bỏ dễ dàng. 

Vì tham tài, mà ngày xƣa gây  ắm tình trạng tôi hại 

chúa, con giết cha, trò phản thầy hay tớ phỉnh gạt chủ. 

Vì tham sắc, mà các triều vua Trụ, Kiệt, U, Lệ, thành 

nghiêng vách ngã, thân danh bị ngƣ i coi thƣ ng và để tiếng 

nhơ xấu trên đ i. Xem gƣơng ấy, xem câu chuyện ấy chúng 

ta thấy tài, sắc có tai hại dƣ ng nào, há không đáng tránh 

sao?  

- Thứ ba, mỗi khi thấy danh vị hay quyền lợi, dù 

bao lớn mình cũng chớ nên nảy sanh ra tánh tham muốn cho 

đƣợc về mình; và tuyệt nhiên không vì danh lợi nỡ  àm điều 

trái ngƣợc đạo nghĩa, nhứt là việc đúng với đạo đức có ích 

lợi thiên hạ. 

- Thứ tƣ, mỗi khi thấy quyền thế to tác là một việc 

ai cũng ƣa, vì nó đƣợc oai vệ hơn ngƣ i; nhƣng mình không 

nên làm và chẳng bao gi   ày mƣu thiết kế để chiếm đoạt. 

Nghĩ rằng quyền thế của ngƣ i đã có, do ngƣ i đem tài học 

hiểu gây tạo nên, hay là họ đã hy sinh xƣơng máu mới cất 

nhắc đƣợc, nếu ta là kẻ không công, chẳng tài bộ, chỉ dùng 

trong vài mƣu mô thâm độc để chiếm lấy địa vị của họ một 

cách táo bạo, nhƣ thế là việc làm bất chánh. Chỉ nên lúc nào 

cũng toan  àm việc nghĩa để giúp đỡ mọi ngƣ i tiến đến chỗ 

tốt và  úc nào cũng tôn trọng lẽ công bình. 
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- Thứ năm, mỗi khi thấy ngƣ i  âm cơn nguy  iến, 

gặp phải sự đáng  o, họ cần đến chúng ta hãy tìm cách giúp 

đỡ. Không nên nhân vào chỗ hữu sự của họ cầu khẩn đến 

chúng ta, chúng ta nỡ đi kèo nài một đồng tiền đen, vật giá 

tối để sống một cách hèn hạ; hãy luôn luôn noi lấy đức tánh 

thanh liêm của ngƣ i trƣớc, tôn trọng công lý chung của xứ 

sở. 

- Thứ sáu, tiền của sự nghiệp của cha mẹ để lại, 

mặc dù rất nhiều, chúng ta cũng chớ thấy đó động lòng tham 

lam thâu gồm dồn chứa một mình,  ày ra mƣu kế làm hại 

anh em, chia rẽ bầy  ũ, r i rã máu xƣơng  àm đau  òng tủi 

nhục mẹ cha, hãy nên xem trọng tình ruột thịt hơn của tiền 

để có thể xây dựng mối yêu thƣơng chặt chịa giữa anh em 

còn lâu dài mãi mãi. 

Đức Phật Thích Ca bảo: “ hi chừa đƣợc ác tham lam 

rồi thì ngƣ i sẽ đƣợc hƣởng năm món thong thả tự do”. 

- Thứ nhứt, là cả ba nghiệp: thân, khẩu, ý đều rảnh 

rang: mắt tai, mũi miệng, thân và các bộ phận khác cũng đều 

đƣợc đầy đặn tƣơi tốt. 

- Thứ hai, những của tiền đồ đạt của mình vẫn đƣợc 

tự quyền mình xuất xử, những kẻ đạo tặc hay thù oán mình 

không thể nào chiếm đoạt hay cƣớp phá đƣợc. 

- Thứ  a, phƣớc đức nơi mình đƣợc nhiều, tùy theo 

lòng mình muốn nhƣ thế nào sẽ kết quả thế nấy, khỏi phải 

có nạn mƣu cầu bất đắc. 
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- Thứ tƣ, nếu mình vào hàng vua Chúa, thì quyền 

bính của mình đƣợc tự do, vì nh  mọi ngƣ i thành tâm ủng 

hộ, cả muôn dân đều dâng phụng những vật  áu, có năng lực 

phòng ngự cả nƣớc. 

- Thứ năm, sẽ đƣợc nhiều lợi ích quá hơn chỗ mình 

mong muốn gấp ngàn muôn lần, ví dụ: trồng công lúa chỉ 

đƣợc mƣ i giạ mà mình đƣợc lên hai chục giạ, ngƣ i ta 

hƣởng một mình kết quả hai, quá hơn sức của mình đã 

muốn, nh  ở đ i trƣớc mình không rít rắm keo kiệt. 

 hi đƣợc năm món tự tại nói trên,  òng mình chƣa  ấy 

làm thỏa, liền đem hồi hƣớng về quả Phật, nguyện đƣợc 

thành Phật thì sau thành Phật đƣợc chúng sanh  a cõi đem 

 òng cúng dƣ ng và tôn kính. 

CHỪA ÁC SÂN NỘ: Theo đây, Đức Phật cho rằng: 

“Tiếng nói của ngƣ i trong lúc giận,  én hơn dao  úa, vì nó 

có thể cắt đứt mối thƣơng yêu, tình ân nghĩa một cách dễ 

dàng”. Ví dụ: nhƣ  à con thân thích của mình từ lâu yêu 

mến mình, mỗi việc chi cũng đều giúp đỡ mình, một hôm họ 

có chút lầm lỗi, mình nổi giận lên nói ra những tiếng nặng 

nề thô tục, thì những quyến thuộc, những thân bằng đã 

thƣơng yêu mình trƣớc kia đều phải ngơ ngác tất cả. Bắt đầu 

từ đó giữa mối tình thân thiết đều lợt lạt và đứt mất. Nhƣ 

thế, có phải tiếng nói trong cơn giận bén hơn dao  úa 

không? 

Phật nói thêm rằng: “Nếu ngƣ i kia mong làm hại 

mình hay họ quyết tâm phân thây xẻ thịt riêng mình chẳng 
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hạn,  úc đó mình hãy mang cái áo giáp nhẫn nhục vào, và 

ôm chặt cái cột trụ từ bi, nén lòng giận dữ xuống, phát ra 

tâm hoan hỉ, nhứt là cố giữ cho lỗ miệng đừng phát ra những 

l i mắng chửi, hay nói hung hăng với kẻ ấy. Vì sao phải có 

sự nhẫn nhịn nhƣ thế? Bởi lẽ nếu vì ngƣ i đụng chạm riêng 

mình mà mình nổi xung lên, phát phẩn lên thì biển tâm đã 

nổi sóng gió, những cặn cáu phiền não đều dấy cả làm m  

đục trí hóa. Chẳng thế thôi, mà  ao nhiêu công đức, bao 

nhiêu tánh lành của mình đã uốn nắn vun bồi từ lâu, bây gi  

tiêu tan hết. Do lẽ ấy, chúng ta phải gắng gổ để nhẫn nhịn”. 

Đó  à   i của Đức Phật đã  ảo nhƣ vậy. Còn Đức Thầy bảo 

rằng: “Cái tánh nóng hay xúi con ngƣ i làm việc bất công, 

sái phép, nhiều khi việc rất nhỏ không dằn đƣợc tánh nóng, 

mới khƣơi  ên to tác, dẫn đến chỗ nhiếc mắng lẫn nhau, mà 

nếu càng không nhịn đƣợc thì càng đƣa đến chỗ giết hại 

nhau”. 

Đã hiểu tánh sân nộ nó thƣ ng hay làm lắm điều bạo 

ngƣợc, và thƣ ng dẫn con ngƣ i đến chỗ bất công mà khi 

xét nghĩ  ại hối hận cũng đã muộn, nên chúng ta cần phải 

tránh nó; và hiểu nó là một điều dễ đƣa đến tội lỗi phải luôn 

 uôn ngăn ngừa hơn và kêu gọi đến kẻ khác cùng ngăn ngừa 

với. 

- Thứ nhứt, việc riêng của mình có kẻ khác đụng 

chạm đến, chớ lấy đó  ực tức gây ra thù oán đối địch, chỉ 

nên lấy lẽ công tâm phán đoán, coi sự ấy nhƣ thế nào? – 

Trong  úc phán đoán ấy, giữ vẻ mặt  ình tĩnh để tìm ra 
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nguyên nhân của việc ấy để rồi đem  ại sự hòa giải cho đôi 

đàng. 

- Thứ hai, nếu có kẻ hiểu lầm hay họ cố tâm chỉ 

trích, khi ngạo mình, mình xem đó nhƣ  uồng gió thoáng 

qua, chẳng gởi vào đâu, và cho rằng kẻ đó còn kém thiếu 

hay vì họ hiểu lầm mới có sự khi ngạo hoặc l i lẽ khích đố 

ấy, thì mình chỉ nên tha thứ và tìm cách cho họ hiểu sự thật 

của mình. Nhƣ thế, mình mới giữ còn hòa khí giữa ngƣ i kia 

với mình, và còn đƣợc cải hóa cho ngƣ i trở nên tốt đẹp. 

- Thứ ba, khi mình lầm lỗi có ngƣ i thấy rõ: đem 

l i rầy mắng, trách cứ mình hãy vui vẻ, hãy nhận l i trách 

thiện ấy để sửa đổi lại. Không nên vì tự ái quá cao, khi nghe 

ngƣ i rầy đến là sôi bừng lên, dùng l i nặng nề trả treo đối 

cự lại, chẳng những không học đƣợc điều hay lại cũng 

không chừa đƣợc lỗi và còn gây lấy sự bất hòa với ngƣ i 

Điều ấy, đối với chúng ta rất cần, vì trong đ i dễ ai 

không lỗi; nếu có lỗi đƣợc ngƣ i khác chỉ bảo cho là việc 

may mắn, cần nghe theo để sửa đổi từ ngày một, từ lỗi nhỏ 

thì sau sẽ đƣợc trở nên ngƣ i không lỗi lầm nữa. 

Ngay nhƣ Văn Vƣơng  à  ực đại hiền, khi ngƣ i khác 

nói đến điều lành ông còn lạy để học theo; còn ông Tử Lộ là 

ngƣ i học trò giỏi của Khổng Tử, có ai nói ông lỗi thì ông 

vui mừng để sửa lại, trái lại ai nói ông phải thì ông buồn, vì 

sợ cái lỗi của mình chƣa trừ hết đƣợc. Bực Hiền Thánh còn 

biết phục thiện nhƣ vậy, huống chúng ta kẻ ngu phàm há 

dám tự phụ rằng mình đầy đủ tốt lành sao?  
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- Thứ tƣ, nếu lòng của mình khởi muốn điều chi 

không đƣợc kết quả thì hãy cho đó  à do mình thiếu cố gắng, 

thiếu phýõng pháp, nên việc ấy không thành. Không nên 

nhận lấy chỗ bất thành ý nguyện ðó, mà ðâm ra giận giũi 

khoát nạt kẻ chung quanh, hay nghi họ làm chýớng ngại. 

Nhứt là những ý muốn không chánh đáng nó không đƣợc 

thành tựu thì mình lại càng hổ thẹn, càng nhận lỗi, không 

nên giận h n. 

Ý mình yêu kẻ kia mà không đƣợc trở lại hại họ là 

trƣ ng hợp vua Trụ ép duyên vợ Hoàng Phi Hổ tại lầu Trích 

Tinh, nàng ấy không bằng lòng, vua Trụ cố bức bách khiến 

nàng phải nhảy xuống lầu mà chết. Đó  à  òng mình muốn 

không đƣợc trở lại hại ngƣ i. Còn trƣ ng hợp nữa, nhƣ Bá 

Ấp Khảo đem xe trầm hƣơng, ngọc quí đến dâng vua Trụ, 

xin cho Văn Vƣơng khỏi tội ở Dũ- ý. Lúc đó vua Trụ muốn 

nghe Bá Ấp Khảo đ n, trong  úc đ n Đắc Kỷ nghe hay nàng 

bảo Bá Ấp Khảo dạy cho nàng đ n. Lúc dạy đ n Đắc Kỷ 

ỏng ảnh muốn vào ngồi trong lòng Bá Ấp Khảo và cố ép liễu 

nài hoa, Bá Ấp Khảo không chịu mới lấy đ n đập trên đầu 

Đắc Kỷ – Đắc Kỷ thấy sự muốn của mình không thành còn 

bị hạ nhục, nàng mới vào tâu vua Trụ rằng: Bá Ấp Khảo ép 

duyên nàng, làm cho Bá Ấp Khảo bị tội tử hình. Đó  à  òng 

mình muốn mà không đƣợc, trở lại hại ngƣ i quá thâm độc. 

Phải hiểu rằng: xác thân là mộng huyễn, ví: một 

ngƣ i sống một đ i cô độc, còn một ngƣ i sống cả trăm 

ngàn ngƣ i hầu hạ, khi chết rồi cũng ra  ùn ra đất cả, không 

ai sống mãi để hƣởng sung sƣớng. Thế thì không nên vì 
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huyễn thân nầy mà làm việc tồi tàn, cần nghĩ đến sự cao siêu 

hơn, nghĩa  à cần nghĩ đến chơn  inh con ngƣ i làm sao tỏ 

rạng đƣợc,  àm sao đắc quả Phật và vào cõi Niết Bàn mới 

quí hơn.  

- Thứ năm, trên con đƣ ng tu nhân hành thiện gặp 

nhiều chƣớng ngại hãy nhẫn nại để  ƣớt qua, không vì 

chƣớng ngại mà sanh ra nóng giận bỏ phế công việc làm 

lành làm phải của mình, chỉ nên cố gắng đến khi nào việc 

làm ấy đƣợc kết quả đầy đủ.  

Đức Phật Thích Ca bảo: “ hi ngƣ i chừa đƣợc lòng 

giận h n thì sẽ đƣợc tám món vui mừng ở nơi tâm”: 

- Thứ nhứt, là trong lòng chẳng hề móng khởi 

những điều độc ác để hại ai và luôn luôn vui vẻ không thấy 

sự buồn thảm đau khổ. 

- Thứ hai, trong lòng không biến sanh bực tức hay 

nóng giận ai, dù rất có nhiều kẻ châm chích xúc phạm. 

- Thứ  a, trong  òng không nghĩ đến sự kiện thƣa, 

tranh cãi với ngƣ i nọ trong những việc nào cả. 

- Thứ tƣ,  òng đƣợc dịu dàng hòa ái và luôn luôn 

thật thà ngay ngắn công bằng. 

- Thứ năm, đƣợc có lòng lành, biết giúp đỡ và 

thƣơng yêu mọi ngƣ i cũng nhƣ các  ực hiền thánh. 



Trang                                                                              Chuù Nghóa   

 
250 

- Thứ sáu, nơi  òng  úc nào cũng nghĩ ngợi những 

cách hay, những phƣơng tiện để  àm đƣợc những điều ích lợi 

cho mọi ngƣ i và khiến mọi ngƣ i đƣợc sự an ổn vui tƣơi. 

- Thứ bảy, cả thân thể tƣớng mạo đều đƣợc đoan 

trang nghiêm chỉnh, thƣ ng ẩn nét khoan dung từ ái, khiến 

cả chúng sanh trông vào sanh lòng cung kính mến phục. 

- Thứ tám,  òng hay đem  ại sự hòa cho mọi ngƣ i 

và hay nhẫn nhịn sự khó khăn, nh  đó mà khi mạng chung 

đƣợc sanh lên cõi Tr i Phạm chúng. 

 hi đƣợc tám món công đức nầy, mình liền đem hồi 

hƣớng về quả Phật thì sau thành Phật đƣợc có thân tƣớng tốt 

đẹp, khiến những ngƣ i khác xem đến chỉ thấy  òng thƣơng 

yêu kính mến không hề chán chê. 

CHỪA ÁC MÊ SI: Theo l i của Đức Phật dạy, thì 

do tâm trí tối tăm ngu muội khiến con ngƣ i tạo ra muôn 

ngàn tội lỗi, năm này tháng nọ cứ quay quần mãi trong việc 

 o ăn  o mặc,  o hơn thua vinh nhục với đ i và cứ chấp đ i 

này  à hơn hết không có cõi nào sánh bằng, nên không hề 

biết chán nản sự khổ, cũng nhƣ không hề nghĩ đến cách giải 

thoát. Do đó làm cội rễ cho việc đầu thai từ kiếp này đến 

kiếp khác, đã ngàn muôn ức kiếp rồi mà cũng chƣa dứt 

đƣợc. Theo l i của Đức Phật cho biết thì mỗi một chúng 

sanh, mỗi lần sanh  ên cõi đ i mang một xác thân mà từ vô 

thỉ lại đây đã vô số xác thân; những xác thân ấy chồng chất 

lại to gấp mấy lần núi lớn, còn nếu đem  ấp thì đầy cả bốn 

biển. Hiện hữu chúng sanh không thấy cảnh ấy nên chẳng hề 
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lo sợ, mới vui sống trong cõi khổ, vui chịu đầu thai, vui bỏ 

xác thân này lấy xác thân khác mãi mãi. 

Đến phiên Đức Thầy bảo rằng: “Ác mê si chẳng qua 

là thiếu óc suy xét để phân tách việc phải việc quấy, cứ ôm 

giữ lấy sự hiểu biết cạn cợt tối tăm của mình, thành ra trong 

việc làm hay l i nói mới có sự sai siển, lỗi lầm gây ra nghiệp 

dữ. Với kẻ nầy, đối với chơn  ý họ không cần biết đến, họ 

chỉ hiểu qua loa một ít việc phải quấy với đ i, rồi cứ tha hồ 

lấn chen cùng ngƣ i để mƣu cầu sự sống cho đƣợc yên vui 

vậy thôi. Và con ngƣ i ấy, có thể nói là suốt đ i họ chỉ nằm 

gọn trong chỗ mê muội, đắm đuối theo vật chất, theo những 

việc rất thấp hèn nhỏ mọn của huyễn thân, của thị dục, sớm 

còn tối mất. Hơn nữa, là họ thƣ ng hay làm những điều càn 

bậy, tin tƣởng những việc mù quáng, họ hay nhận nghe các 

việc linh thính có lợi lộc cho họ hƣởng tức khắc  à đƣợc. 

Ngoài ra họ chẳng cần biết sự giả dối của thân là gì? Chẳng 

cần tìm cảnh bất sanh bất diệt nhƣ thế nào? Vì đó mà họ 

chẳng thiết đến đƣ ng giải thoát. 

Nhƣ đã kể trên thì mê si là một nguyên nhân của các 

tội ác, chính nó làm chúng sanh phải mù m  tất cả chơn  ý, 

nghĩa  à  àm cho chúng sanh không hiểu sự thật của vũ trụ 

vạn hữu. Do đó mới tạo ra lắm nghiệp tội để chịu sự luân hồi 

trong sáu đƣ ng, chịu lắm điều đau khổ. Bây gi  chúng ta 

đã giác ngộ và hiểu đƣợc sự độc hại của việc mê si, thì phải 

gắng gổ để chừa bỏ nó, nghĩa  à đổi nó ra trí huệ. 
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- Thứ nhứt, mỗi câu chuyện nào của mình muốn nói 

ra phải lọc lừa kỹ  ƣỡng, cũng nhƣ việc nào của mình muốn 

làm ra cần phải xét nghĩ tận tƣ ng, luôn luôn lấy trí sáng 

suốt của mình để phân biệt đƣợc việc tội, việc phƣớc hầu 

tránh đƣợc những lỗi lầm. 

- Thứ hai, dầu mình đƣợc giàu to, học rộng hoặc 

quyền chức lớn  ao cũng không nên tỏ vẻ tự đắc tự cao, 

không nên làm kiêu cách với ai, cần phải hiểu rằng: thân 

mình với bao nhiêu thân của ngƣ i khác đều giả dối nhƣ 

nhau, có giá trị hay không là ở mặt tinh thần, chớ cái phàm 

thân ai cũng chịu sự sanh tử nhƣ nhau hết, dầu có kiêu cách 

hay ngạo mạn cũng không còn giữ mãi xác thân đƣợc. 

- Thứ ba, dù ai có tài hô phong hoán võ; kêu Tr i 

Tr i dạ; gọi đất, đất ơi, chúng ta cũng không vội tin tƣởng, 

cần phải xét suy nhiều bận, tìm hiểu nhiều lần, khi biết rõ 

đƣợc họ thật chơn chánh mới đặt lòng tin theo, nhứt là luôn 

luôn lấy chơn  ý  àm gốc trong sự tín ngƣỡng. 

- Thứ tƣ, cõi hồng trần mặc dù ngàn màu muôn sắc, 

danh lợi tiền của cám dỗ mỗi ngày, song lòng chúng ta 

không nên tham đắm. Hãy xem cõi nầy là cõi tạm, thân nầy 

là giả thân, muôn vật trên đ i chẳng thƣ ng tồn, không một 

vật nào mà không biến hoại; chỉ có cõi Niết Bàn là tịch tịnh 

an vui, các Phật đều ở nơi đó, chúng ta hãy nhắm về chỗ ấy 

để khỏi mắc trong  ƣới mê và dứt sạch đƣ ng sanh tử. 

Theo l i Phật Thích Ca dạy: khi ngƣ i chừa đƣợc ác 

mê si thì đƣợc mƣ i món công đức: 



Chuù Nghóa                                                                      Trang  

 
253 

- Thứ nhứt, ngƣ i ấy ý đƣợc trọn lành trọn tốt và 

thƣ ng đƣợc những ngƣ i bạn hiền đức kết giao làm những 

việc lợi ích cho đ i 

- Thứ hai, ngƣ i ấy đƣợc tin sâu ở lẽ nhơn quả báo 

ứng, dù phải chết đi sống lại cả muôn lần,  òng tin tƣởng ấy 

cũng không d i đổi đƣợc, nhứt là họ không hề dám mó tay 

vào việc ác. 

- Thứ  a, ngƣ i ấy thƣ ng đƣợc các nhà đại đức 

hƣớng dẫn qui y Phật pháp, không bị kẻ tà sƣ rù quến theo 

ngoại đạo. 

- Thứ tƣ, ngƣ i ấy đƣợc lòng ngay ngắn và thấy 

biết đứng đắn chơn  ý, không hề có sự nghi ng  Phật pháp 

và luật nhơn quả. 

- Thứ năm, ngƣ i ấy thƣ ng đƣợc sanh lên các cõi 

Tr i Dục giới, Sắc giới hay Vô sắc giới, không bị đọa vào 

đƣ ng địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh. 

- Thứ sáu, ngƣ i ấy thƣ ng đƣợc tăng trƣởng 

phƣớc đức đến vô  ƣợng, nghĩa  à ngƣ i ấy phƣớc đức thêm 

rộng lớn đến không số  ƣ ng đƣợc. 

- Thứ bảy, ngƣ i ấy khỏi phải ngăn ngừa mà vẫn 

đƣợc xa hẳn tà phái, trƣớc sau đều tu theo chánh đạo. 

- Thứ tám, ngƣ i ấy lòng không còn câu chấp 

huyễn thân nầy là thiệt có, họ luôn luôn bỏ đƣợc tất cả việc 

làm ác. 



Trang                                                                              Chuù Nghóa   

 
254 

- Thứ chín, ngƣ i ấy thƣ ng trụ vào chỗ thấy chơn 

chánh một cách không bị ngăn che. 

- Thứ mƣ i, ngƣ i ấy không sa đọa vào tám nạn: 

địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, trƣ ng thọ thiên, thế trí biện 

thông, Bắc cu lô châu, câm, ngọng, đui, điếc, sanh trƣớc 

Phật hay sau Phật. 

 hi đƣợc mƣ i món công đức ấy mình liền đem hồi 

hứng về Phật quả thì sau thành Phật đƣợc mau chứng thành 

tất cả Phật pháp và đƣợc mau gồm đủ các phép thần thông tự 

tại. 
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BÁT CHÁNH 

 

”Thiền lâm Phật Thích thuở xưa kia,  

 Non Tuyết rèn ra bát chánh kìa 

Phổ hóa dân lành trong khắp chúng 

Hoàn cầu bốn biển khắc danh bia” 

Bài thơ nầy Đức Thầy kể lại truyện của Đức Phật 

Thích Ca ngồi tu sáu năm khổ hạnh tại núi Tuyết lãnh, khi 

thành đạo Ngài thuyết ra mục Bát chánh độ khắp chúng sanh 

trở lại con đƣ ng lành. Với tám điều chánh ấy, đƣa vô số 

chúng sanh đến cõi giải thoát, thế nên Đức Phật Thích Ca 

đƣợc cả chúng sanh ở bốn biển trên hoàn cầu: ngƣ i thì 

tƣợng hình cốt để th , kẻ thì khắc hiệu danh để ca tụng. 

Đức Phật quán xét tất cả chúng sanh đang hồi mê 

muội, Ngài phƣơng tiện thuyết ra tám điều chánh, để làm 

cho chúng sanh ai cũng có thể tu đƣợc, có thể cởi mở mọi 

điều đau khổ của kiếp phàm phu và gội rửa tất cả phiền não 

sân si nơi  òng đƣợc. Tám lẽ chánh nầy, rất thích hợp với 

các từng lớp chúng sanh, kẻ tại gia cũng nhƣ ngƣ i xuất gia, 

cả hai hạng đều tu đƣợc hết, vì nó rất giản dị tóm tắt. Cả hai 

mặt về tinh thần cũng nhƣ thể chất của chúng sanh thì pháp 

nầy lại càng dung hòa thích hợp, với chủ đích của nó cốt cải 

sửa tƣ tƣởng của con ngƣ i đƣợc trong sạch, ngôn ngữ của 

con ngƣ i đƣợc chơn chánh và hành động của con ngƣ i 
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đƣợc công bằng. Nghĩa  à nó  àm cho con ngƣ i về sự nói 

năng, nghĩ ngợi hay làm lụng việc chi cũng đều đƣợc đến 

chỗ trọn lành trọn tốt. Đƣợc thế, sẽ cứu vớt toàn cả nhơn  oại 

chúng sanh trên mặt Địa cầu không chìm đắm ngu muội, 

không còn những việc trái oan thảm khổ giữa ngƣ i nầy với 

ngƣ i nọ, sẽ tạo nên kiếp sống hiện tại tuy không đƣợc 

trƣ ng cửu nhƣng rất đƣợc an vui. Cái kết quả cuối cùng của 

đạo Bát chánh là sẽ chận đƣợc con lộ đầu thai, ngăn đƣợc 

làn sóng luân hồi sanh tử. 

Đến  ƣợt Đức Thầy bảo: Mỗi ngƣ i sau khi trừ diệt 

đƣợc mƣ i điều ác rồi thì mƣ i điều thiện hiện ra, nhƣng đó 

cũng chƣa phải đầy đủ trên con đƣ ng đạo, mà là chỉ  ƣớc 

thêm một  ƣớc thôi, nghĩa  à nó đƣợc trên hơn  ốn điều ân. 

Muốn tiến đến một  ƣớc xa hơn nữa, để đến chỗ tuyệt diệu 

của đƣ ng đạo, thì mỗi ngƣ i cần hành tám lẽ chánh. Tám lẽ 

chánh nầy, là một quyển kinh của ngƣ i để đọc mỗi ngày, 

mà phàm là kẻ muốn lấp cạn sông mê, mở thông nguồn giác, 

dĩ nhiên  à phải học đến nó. Đƣợc thế mới có thể tiến đến 

con đƣ ng giải thoát sanh tử đƣợc.  

BÁT CHÁNH gồm có: 

- Thứ nhứt, Chánh kiến là chỗ dòm ngó xét xem 

mỗi ngày đƣợc đúng sự thật của việc nầy đến việc khác, 

không có sự chênh lệch sai lầm không bị mù m  đƣa đến 

chỗ tội lỗi cho mình hay kẻ khác.  

- Thứ hai, Chánh tƣ duy  à chỗ tƣ tƣởng, chỗ nghĩ 

ngợi của con ngƣ i vẫn đƣợc chơn chánh, mặc dù nghĩ ngợi 
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ấy không hình tƣớng, không ai thấy đƣợc, nhƣng chính mình 

tự thấy và hiểu nó một cách rõ ràng, nên kềm chế không để 

nó móng nghĩ điều quấy  àm nhơ đầu óc. 

- Thứ ba, Chánh nghiệp là tất cả các ngành hoạt 

động nghề này nghiệp nọ, trong chỗ mƣu tồn cuộc sống cho 

mình mỗi ngày đều phải chủ vào lẽ chơn chánh không hề 

tham gia vào những hành động trái với công  ý, ngƣợc với 

đạo nghĩa, có hại cho ngƣ i hay cho mình. 

- Thứ tƣ, Chánh tin tấn  à  òng tin tƣởng Tr i Phật, 

tín ngƣỡng đạo lý một cách chơn thành chánh đáng và cần 

phải tập trung toàn lực của thân tâm để xúc tiến cho công 

việc tín ngƣỡng của mình sớm đƣợc thành tựu. Trong chỗ 

tiến tu ấy vẫn phải gặp nhiều trắc trở cản ngăn, nhƣng  òng 

vẫn cố gắng  ƣớt qua hết cái nầy đến cái khác để đạt mục 

đích. 

- Thứ năm, Chánh mạng  à đ i sống đành phải có 

nhiều nhu cầu về sự ăn, sự mặc, chỗ ở hay những danh vị 

phụ vào, song phải đƣợc giữ chơn chánh không để ngƣ i ta 

trông vào thân mình mà nh m gớm cho con ngƣ i bạc ác. 

 hông đƣợc đem những vật phi nghĩa, món  ất  ƣơng trang 

sức cho thân; và trong chỗ đi, đứng, nằm, ngồi cả bốn oai 

nghi ấy đều giữ cho thân đƣợc đoan chánh. Đƣợc thế, mạng 

sống của thân gọi  à chơn chánh. 

- Thứ sáu, Chánh ngữ là l i gì của mình muốn nói 

ra hay luận bàn với ai cũng phải giữ cho chơn chánh,  ặp lại 

chuyện nào của ngƣ i khác phải đúng sự thật, hay nói cho 
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ngƣ i khác nghe sự gì cũng tỏ tƣ ng chơn chánh; thà  à chịu 

câm không nên nói l i tà vạy. 

- Thứ bảy, Chánh niệm  à ngũ quan thƣ ng tiếp xúc 

với mọi cảnh, mọi cảnh ấn tƣợng vào đầu óc,nên chi con 

ngƣ i có sự nhớ tƣởng, nhƣng trong chỗ nhớ tƣởng cần 

những điều tốt lành, ngay ngắn, không nên chôn đầu óc 

trong những cái nhớ mơ quàng tà khúc  àm điên đảo trí 

năng. 

- Thứ tám, Chánh định, đã  à giống hữu tình ai lại 

không có suy gẫm những việc nầy hay việc khác trong chỗ 

của mình đã đƣợc giao tiếp, song chỗ suy gẫm ấy, cần phải 

đƣợc chơn chánh, nghĩa  à cần phải suy gẫm cho rõ ra 

nguyên nhân và cội gốc của đau khổ hồng trần, để rồi tìm 

phƣơng pháp hay ho mầu nhiệm hơn để gội rửa nó, xa tránh 

nó, hầu  àm cho tâm mình đƣợc  ình, trí mình đƣợc tịnh mới 

khỏi có những mê lầm và sai phạm. Nhƣ thế khéo làm cho 

mình khỏi phải đọa lạc nhiều kiếp, cũng nhƣ không  ị tà 

kiến ám ảnh. 

- Đó gọi  à ý nghĩa của đạo chơn chánh. 
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     BÁT   Á    ƢỢC 

NHỮNG LỢI ÍCH 

                          “Câu bát chánh rán mài chạm dạ,  

                           Tứ mục điều người khá hành y” 

Hai câu nầy Đức Thầy có mỹ ý khuyên mọi ngƣ i 

phải rán ghi chạm tám điều chánh và phải đƣợc hành y tứ 

diệu đề. 

Bởi đó  à hai vấn đề quan trọng của những ai muốn 

tiến đến mức giải thoát. 

Hiểu đƣợc đạo Bát chánh  à điều rất cao siêu và nó có 

năng  ực dìu dắt con ngƣ i đến chỗ thoát khổ đƣợc, chúng ta 

không thể hiểu suông danh từ một của nó mà cần tìm hiểu 

đến chỗ cùng rốt của nguyên lý và cần phải biết đến chỗ lợi 

ích của nó nhƣ thế nào? Mới có giá trị. Bây gi , chúng ta 

mạn phép thể theo l i của Đức Phật và Đức Thầy để kể sơ 

 ƣợc về vấn đề lợi ích của đạo Bát chánh ra đây hầu giúp 

nhau đƣợc hăng hái tu hành. 

HÀNH CHÁNH KIẾN: Đoạn nầy Đức Thầy nói 

rằng: “Theo phần đông ngƣ i ta thƣ ng bị lòng tự tôn lấy 

mình quá nhiều mới bị m  ám trí huệ, trong chỗ nhận xét 

không đƣợc kỹ cƣơng, nên thƣ ng có những hành động đi 

sai với sự thật. Tại sao thế? Bởi ngƣ i ta càng tự tôn trọng 

huyễn thân của mình thái quá, mỗi mỗi việc  àm nào cũng 
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nghĩ đến nó và chu cấp vật nầy đến vật khác cho đƣợc cao 

sang danh vọng nhƣ mọi ngƣ i, thành thử đầu óc bị chôn 

nhốt trong đó; không nghĩ đến chỗ cao xa hơn, huyền diệu 

hơn mới bị đ i lôi cuốn trí hóa m  ám, làm sai siển chơn  ý. 

Trong  úc hành động sai siển ấy, hoặc vì thiếu sự sáng suốt, 

hoặc vì có những thù riêng hay lợi tƣ mà con ngƣ i nỡ 

nhúng tay trong việc làm táo bạo; hoặc giả cứ nhắm mắt làm 

những việc bất công. Do đó đã khiến cho nhiều ngƣ i vì 

mình mà phải chịu oan khúc, phải chịu đau khổ. 

Cũng  ởi sự phán xét sai lầm đã gây tội lỗi và gieo 

họa đau thƣơng cho nhiều ngƣ i, nên mục Chánh kiến dạy 

chúng ta:  

- Thứ nhứt, đứng trƣớc bao cảnh phức tạp, mặc dù 

nó rất rắc rối, chằng níu giữa cái nầy đến cái khác nhƣ đứng 

trong bụi gai, song mình phải dùng trí năng  én thép nhƣ cái 

kéo vanh cái nầy hớt cái nọ để moi tìm ra mọi việc cho mình 

khỏi có hành động sơ suất và khỏi gây thiệt hại cho mình 

hay cho ngƣ i. 

- Thứ hai, không luận ở việc đ i hay đạo, nếu việc 

ấy đến mình, mình hãy dùng óc sáng suốt để xem xét kỹ 

 ƣỡng, hiểu đến chỗ cùng tột của việc ấy, hầu tránh cho 

mình không bị thấy lầm, làm sái, gây tội khổ cho ai cả. 

- Thứ ba, cần phải hiểu ngay rằng: mọi việc trong 

trần lụy nầy toàn  à cùm,  à trăng,  à những xiềng xích để 

trói buộc những ai mó tay vào, xâm phạm đến nó; có thể kể 

cho cõi trần nhƣ  à ngục tối, ngƣ i sanh vào đây  à  ởi 

nghiệp tội ở kiếp trƣớc, mình không thể tham đắm nó, tuy 
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phải ăn, phải mặc, phải sống nhƣ  ao nhiêu cái sống của 

ngƣ i khác, nhƣng tâm hồn phải giữ cho thanh tịnh cao siêu 

vƣợt ngoài vòng tục lụy. 

- Thứ tƣ, cần phải hiểu biết nhân quả không những 

nó trả lại cho việc mà nó còn trả lại cho ý nghĩ của chúng ta 

nữa; nhƣ việc làm có hình thể; có tiếng động thì nó trả lại 

cho sự chửi mắng, tù đày, đánh đập, nghĩa  à  ị hình phạt 

bằng hình thức; còn ý nghĩ nó không hình tƣớng, không sắc 

màu mà ngƣ i cứ nghĩ quấy thì nó sẽ trả lại cho đầu óc bị tối 

tăm,  ị điên đảo một cách vô hình. 

Thế là luật nhơn quả đƣợc công bằng không những ở 

việc hữu hình  uôn đến việc vô hình, nghĩa  à việc làm của 

mình nó trả lại cho mình cả hành động đến tƣ tƣởng. Vì vậy, 

mình phải đồng th i kềm chế cho thân đừng tạo tác điều 

quấy và ngăn ngừa trí não đừng nghĩ ngợi việc sái, phải luôn 

luôn trầm tƣ, mặc tƣởng để khảo nghiệm tìm hiểu đƣợc 

những điều hay ho tốt lành hầu giúp đỡ cho đ i. 

- Thứ năm, phải nhìn nhận giáo pháp của Đức Phật 

là tuyệt cao, tuyệt diệu hơn hết, nó là chiếc thuyền to, cây 

cầu lớn đƣa nhơn sanh khỏi bến mê, xa biển khổ đƣợc đến 

chỗ giải thoát cõi sanh tử luân hồi. Chúng ta cần phải đeo 

đuổi Phật pháp cho đến khi nào hiểu hết, thấy hết những 

việc làm huyền  í trong đó, khi đó tự thấy mình đứng đắn 

một Phật tử.  

- Thứ sáu, phải quả quyết rằng: những phù hay, 

phép giỏi không đƣa mình đến chỗ giải thoát, mà nó chỉ lòe 
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gạt mình trong đôi chút rồi biến mất. Chẳng những thế, có 

nhiều khi nó làm hại đến mình nữa, ví dụ: có nhiều ngƣ i tự 

cho mình là có phù phép giỏi rồi sanh ra tự kiêu, tự đắc, có 

ai đụng chạm đến thì trổ tài đối địch, nên thƣ ng hay bị hại. 

Bởi vậy chúng ta coi phù phép ấy là sự thƣ ng, không nên 

mong mỏi ỷ lại vào nó. 

Sau khi thật hành đƣợc Chánh kiến thì đƣợc có sáu 

món lợi ích: 

- Thứ nhứt, ngƣ i ấy mặc dù đƣơng sống trong chỗ 

rối loạn ngàn màu muôn sắc pha trộn lẫn nhau, giữa tiếng 

ngƣ i, tiếng cầm thú reo hò xáo náo, nhƣng họ cũng vẫn 

quan sát hiểu biết từ cái một trong ấy, không lầm lạc. 

- Thứ hai, ngƣ i ấy tâm đƣợc ròng rã một mực 

chánh đáng, mặc dù họ không phải kềm chế, khỏi cần cẩn 

thận mà việc quấy cũng không đƣa đến họ. Nhứt là trong 

việc làm của họ ít bị lỗi phạm hay sơ sót. 

- Thứ  a, ngƣ i ấy ngó vào mọi sắc đẹp, nhƣ ngó 

nộm giấy, nhƣ hình của kẻ thuật sĩ, hóa ra chớ không phải là 

hình thiệt, nên lòng họ không hề tham đắm, không hề vọng 

khởi những điều tà. 

- Thứ tƣ, ngƣ i ấy từ ngoài đến trong thâm tâm của 

họ  úc nào cũng đƣợc ăn nhịp với nhau một việc làm lành 

làm phải, đúng đạo lý, có lợi ích cho quần sanh. 

- Thứ năm, ngƣ i ấy đƣợc thấy rõ nơi  ổn tánh của 

mình cũng có đủ Tam bảo: Phật bảo là giác, Pháp bảo là 
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chánh, Tăng bảo là tịnh, mà lúc nào họ cũng tùy th i, tùy 

cảnh, tùy theo tâm ý của mỗi ngƣ i để làm những việc cứu 

độ. 

- Thứ sáu, ngƣ i ấy cặp mắt  úc nào cũng đƣợc 

sáng suốt, nhìn phủng qua tất cả vật, không có thứ ma nào 

dùng phép linh ám ảnh gạt gẫm họ đƣợc, họ soi thấu cốt tủy 

của mỗi thứ, vì thế họ không lầm lạc. Nhứt  à nơi  òng họ 

luôn luôn tự do, thật hành theo lẽ phải, theo ý muốn chánh 

đáng của họ. 

Tóm lại, mỗi khi ngƣ i hành đƣợc chánh kiến, thì 

trong chỗ xem xét không còn lầm lạc nữa, thƣ ng thấy 

những việc lợi ích đều  àm cho chúng sanh đƣợc nh  nhõi 

đến. 

       Á   TƢ DU : Theo Đức Thầy đã  ảo: 

“Con ngƣ i trong cõi trần phần đông thƣ ng hay bị ý dục 

vọng, lòng ham muốn xúi biểu chạy chọt cào cấu những lợi 

lộc, những vị danh, lo cho có quyền quí tƣớc phẩm hơn 

ngƣ i, nhứt là lo việc vợ đẹp hầu xinh, chồng giàu rể cả: Do 

đó  ao nhiêu tâm hồn ý tƣởng cứ điên đảo mãi và giam cầm 

mãi trong việc tham dục ấy, không còn biết nghĩ đến điều 

giải thoát hay việc đức hạnh. 

Nếu con ngƣ i cứ để đầu óc vào những việc lợi danh 

tình ái một cách tiểu ti eo hẹp, thì chi cho khỏi phải gây lấy 

điều tội lỗi xấu xa, làm hoen ố phong hóa nƣớc nhà và 

thƣơng tổn tổ đức, có nhiều khi cho tâm hồn thêm chìm sâu 

đáy  ể. 
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Với khổ huống ấy, ai xem qua mà không bi ly thống 

trách cho phần đông ngƣ i chƣa khỏi ác mộng, còn say sƣa 

luyến ái mọi cảnh dục lạc mà ngày nầy ngày nọ cứ vùi giẫm 

sanh sống trong đó, không  iết chỗ tội phƣớc, chẳng hiểu rõ 

Địa ngục hay Thiên đƣ ng. Bởi đó mà mục Chánh tƣ duy 

dạy chúng ta:  

- Thứ nhứt,  úc nào cũng phải giữ tâm đƣợc lặng lẽ 

sõi sàng, hầu có đủ năng  ực đủ trí  inh đối phó với các cuộc 

rối ren, mọi cảnh xáo náo giữa cõi trần. Vì sao? Bởi nếu 

ngƣ i sống trong cảnh rối rắm mà tâm không đƣợc  ình tĩnh 

thì không thể tránh khỏi sự nhận lầm hiểu sái, dẫn đến chỗ 

lầm lỗi gây sự thƣơng tổn cho ngƣ i khác hay cho mình. 

- Thứ hai, mặc dù hoàn cảnh bắt buộc mình phải 

sống chung đụng với nhiều ngƣ i rất đê tiện xấu xa, song 

mình luôn luôn giữ tƣ tƣởng trong sạch, không để luồng gió 

tục thổi vào và cũng chẳng cho kẻ khác dùng màu sắc đen 

tối nhuộm dơ tâm mình; phải ví mình nhƣ hột ngọc minh 

châu một màu trong sáng dù bao nhiêu bùn, bao nhiêu mực 

cũng không  àm dơ nó đƣợc. Nhƣ thế mình mới có đủ sức 

cảm hóa kẻ xấu trở lại đƣợc tốt nhƣ mình. 

- Thứ ba, cần phải đem hết sự hiểu biết, tài sáng 

suốt của mình ra tìm kiếm đƣợc chơn  ý, đƣợc thấy sự thật 

cả vũ trụ nhân sanh để tùy tiện thật hành cái đạo giữa mình 

đối với mọi ngƣ i, giữa mình đối với Tr i Phật và mình đối 

lại tâm hồn của mình. Đối nhơn sanh cần phải  àm sao đem 

lại cho họ những đức tánh nhân hòa, tâm hồn hỉ xả có lợi ích 
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chung; đối với Tr i Phật mình làm sao vừa tôn kính các 

Ngài và vừa làm theo những l i của các Ngài chỉ dạy; đối 

với mình thì chính mình tự trị lấy mình đừng có hành động 

xấu xa, l i nói độc ác hay những ý tƣởng đê hèn.  

- Thứ tƣ, mình hãy quay cái thấy, cái nghĩ, cái nghe 

trở lại tâm hồn của mình để tìm làm sao, kiếm  àm sao đƣợc 

con đƣ ng giải thoát,  àm cho mình đứng ngoài cái già, cái 

bịnh và cái chết chóc  đau thƣơng. Muốn đƣợc thế cần phải 

có lòng hy sinh, vui với đạo đức mà chịu nghèo; vui với tu 

tỉnh mà hy sinh những điều khó, chỉ quyết tâm làm cho sự tu 

của mình đi đến quả phẩm đƣợc đầy đủ, công hạnh đƣợc 

tròn trịa, nhƣ thế gọi  à đắc đạo.  

- Thứ năm, mỗi khi đến trƣớc bàn Phật hay các bàn 

th , mình đều tập trung tất cả đức tin, tất cả ý niệm làm một: 

vừa hết lòng th  kính ơn trên Tr i Phật và vừa tha thiết cầu 

khẩn các Ngài dùng oai linh, huệ lực ủng hộ cho cả thảy dân 

chúng trên quả Địa cầu mau hƣởng đƣợc sự sống an ninh và 

mọi nghề nghiệp đƣợc phú túc. Nhƣ thế sẽ cứu đƣợc họ khỏi 

cảnh cơ cẩn lầm than và đƣợc cuộc sống ninh bình trên thế 

giới.  

- Thứ sáu, trong mỗi ngày mình đều có để đầu óc 

nghĩ tƣởng đến phƣơng pháp nào hay,   i nói nào chánh, hầu 

cứu vớt đƣợc quần sanh còn đang ngủ vùi trong ác mộng, 

nghĩa  à mình phải moi vét trong đầu óc của mình đem ra 

những điều sáng suốt, những lẽ nhiệm mầu để đánh thức kẻ 

hung trở lại hiền, ngƣ i dữ trở lại lành, kẻ giả dối trở lại 



Trang                                                                              Chuù Nghóa   

 
266 

chơn thật. Nhƣ thế mình sẽ cứu họ chỉ bị một kiếp khổ nầy 

thôi, chớ sau đây họ đƣợc siêu thoát đến cảnh giới bất sanh 

bất diệt của cõi Niết Bàn. 

 hi mình đã hành xong Chánh tƣ duy thì đƣợc sáu 

món lợi ích:  

- Thứ nhứt,  à đƣợc tránh khỏi mƣu kế của ngƣ i 

muốn gạt mình, tránh khỏi  iên hƣ n kế của kẻ khác, kẻ 

khác không thể dùng mƣu mẹo gì làm cho mình rối loại đầu 

óc, để rơi vào  ẫy của chúng đƣợc. 

- Thứ hai, hột giống trí huệ nơi mình càng ngày 

càng đƣợc nảy nở tƣơi tốt thêm ra, cho đến khi đƣợc toàn 

vẹn sáng suốt bề trái cũng nhƣ  ề mặt, bề dọc cũng nhƣ  ề 

ngang, mỗi mỗi đều đƣợc bắn ra tia sáng soi rọi khắp nơi, 

không còn bị m  ám, lạc lầm nào nữa. 

- Thứ  a, đối với việc lớn nhƣ quả Đất, nhỏ nhƣ hột 

bụi mình cũng đều soi phủng đến cội gốc của nó đƣợc, nghĩa 

là bất tất việc gì hay thứ nào mình cũng đƣợc biết tƣ ng tận 

để tránh những điều lầm lẫn, chỉ làm việc lợi ích cho nhơn 

sanh. 

- Thứ tƣ, đầu óc của ngƣ i khác có ý nghĩ gì, tâm 

tánh của họ khởi ra cái muốn nào, chính mình đều đƣợc 

thông hiểu hết, biết rõ hết, nên tùy theo đó mà giúp đỡ họ, 

khiến họ đƣợc hài lòng, hầu có gây lấy tình cảm, gây lấy sự 

kính mến ở họ để độ họ biết tu hành, làm việc đạo đức nhƣ 

mình.  
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- Thứ năm, đối với các từng lớp dân chúng, cao hơn 

hết là hạng vua chúa, thấp hơn hết là hạng dân dã, mình luôn 

luôn lấy lòng từ ái đối xử với họ; có thể giúp đỡ họ những 

phƣơng pháp giải thoát; nâng đỡ họ, dìu dẫn họ một cách tận 

tụy. Nói rõ hơn  à  òng thƣơng yêu họ chẳng khác nào nhƣ 

ngƣ i mẹ thƣơng con, chẳng hề tiếc rẻ một điều nào mà 

chẳng giúp đỡ họ. 

- Thứ sáu, các nghiệp mê lầm, mọi lòng sân si 

phiền não nơi mình đƣợc dứt xong, chỉ còn tâm đại từ, lòng 

quảng ái, làm hết cái phƣớc nầy kế làm cái lành nọ, toàn là 

những điều có lợi ích, có phƣớc duyên cho toàn cõi nhơn 

sanh. 

Tóm lại khi ngƣ i hành đƣợc Chánh tƣ duy, nghĩa  à 

đƣợc có suy nghĩ hoàn toàn chơn chánh rồi thì chừng ấy 

không còn bị ngoại cảnh làm mê loạn đầu óc, cũng nhƣ 

chẳng còn sự ám ảnh nào  àm điên đảo trí năng; đối với việc 

 àm nào cũng đƣợc nhớ tƣởng ở sự lợi ích vừa cho mình, 

vừa ngƣ i khác đƣợc sống một cái sống an lạc nhƣ nhau. 

Còn về mặt chơn  ý thì tự mình moi móc ra từ cái và hiểu 

hết chỗ tinh vi của nó, nên chi sự hành đạo đƣợc hoàn toàn 

chơn chánh  ảo đảm đến chỗ thành công. 

HÀNH CHÁNH NGHI P:  Theo Đức Thầy đã dạy: 

“Đối với hạng ngƣ i tu hành tại nhà, cố nhiên là họ phải có 

những hoạt động để cung phụng cho đ i sống của họ, hoặc 

phải làm ruộng rẫy hay  uôn gánh  án  ƣng, hoặc vào các 

sở lãnh lấy những công việc công tác thƣ ng ngày, với việc 

làm nầy chỉ có mục đích đủ cơm ăn áo mặc vậy thôi. Mặc dù 
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đ i sống của hạng ngƣ i ấy, bắt buộc họ phải làm những 

việc nầy việc nọ hằng ngày để kiếm tiền nuôi thân, song 

hành động của họ khác hơn hành động của kẻ đầu trộm đuôi 

cƣớp, nghĩa  à họ không hề để tâm tìm làm những nghề 

nghiệp gì xảo trá, gian tà, cũng nhƣ họ chẳng hề mó tay 

cƣớp lấy của ngƣ i khác một cách bất nhơn. Tại sao thế? 

Bởi họ nghĩ rằng: sự sống của ngƣ i khác cũng nhƣ sự sống 

của mình, những món của họ có, họ đã hao nhiều tâm lực 

mới  àm ra đƣơc,  ây gi  mình cƣớp lấy đi tức là gián tiếp 

giết chết họ; mà giết chết họ thì không tránh khỏi nghiệp oan 

trả lại cho mình phải đói khổ ở ngày kia. Nhứt là phải nghĩ 

họ  à nhơn  oại  à đồng bào, thì mình nên giúp họ hơn giết 

họ, vì họ đói nhƣ mình đói.  

Hơn nữa họ nghĩ rằng: sở dĩ phải đi  àm công nầy 

việc nọ là vì còn xác thân phải ăn phải mặc thì cần làm ra 

tiền ra thóc để nuôi sống, để tu đức vậy thôi, chớ họ không 

phải nhƣ thƣ ng tánh của kẻ khác,  o  àm đƣợc giàu sang, se 

sua chƣng dọn; họ không chuộng vật chất, vì vậy họ không 

hề cƣớp giựt của ngƣ i khác.  

Bởi những nghiệp tà  à ác nhân. Nó thƣ ng gây lấy 

khổ quả, khiến cho con ngƣ i lúc sống bị xã hội đào thải, 

gia đình phiền giận; khi thác bị đọa vào Địa ngục; súc sanh 

chịu lấy mọi sự hình phạt, mọi thống khổ để trả lại việc làm 

lúc sanh tiền. Do đó mục Chánh nghiệp dạy chúng ta: 

- Thứ nhứt, đối với các ngành  uôn  án: không đặt 

rƣợu hay trữ rƣợu bán lại cho ngƣ i khác; không lòn lỏi mua 
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á phiện bán sỉ bán lẻ hay lập tiệm hút; không dụ dỗ gái tơ, rù 

quến trai trẻ làm việc mãi dâm; không nhân lúc hàng hóa 

khiếm khuyết mua trữ để bán mắt, và nếu mình có của, kẻ 

khác đến vay bợ không nên ăn   i quá nhiều. Nghĩa  à với 

những nghề nào có tánh cách lợi dụng mình mà hại ngƣ i thì 

không nên làm, cần phải tìm làm những nghề nghiệp ngay 

thật  có tánh cách nhân đạo, miễn giúp cho đ i sống mình 

đƣợc no cơm ấm áo, mà lại khỏi phải chịu lấy nghiệp tội về 

sau và cũng không gây điều nhơ nhuốc cho dòng dõi. 

- Thứ hai, đối với mạng sống và điều vui vẻ nơi gia 

đình của ngƣ i cũng nhƣ của mình, mình lấy tƣ cách một kẻ 

đã giác ngộ  uân  ý nhân đạo cần phải giúp đỡ họ, giữ gìn 

tiếp với họ cho đƣợc an toàn; tránh hẳn không đƣợc có 

những việc làm cò bẫy hại mạng của ngƣ i; cũng không 

thấy nhiều ngƣ i hạnh phúc lại đâm ra ganh ghét mƣu mẹo 

để phá hại, nhứt là không nên dùng tâm trong việc mƣu sát, 

đánh đập họ một cách vô nhân đạo, có ý thức dã man.  

- Thứ  a, đối với ngƣ i khác dù họ đƣợc tài sản sự 

nghiệp to tát gấp trăm ngàn  ần hơn mình, mình không nên 

động lòng tham lam quần tụ những bọn côn đồ, phƣ ng phá 

hoại làm những việc cƣớp  óc hay thâu đoạt của họ. Trái lại 

cần phải tôn trọng sản nghiệp của họ cũng nhƣ của mình, có 

thế có những tổ chức để bảo vệ chung, cùng đƣợc sản xuất 

chung để khiến cho nền kinh tế giữa ngƣ i và mình đƣợc 

phồn thịnh. Mình có thể có những cách khéo  éo hơn để làm 

cho trong xứ những kẻ quá giàu, hạng quá nghèo đƣợc trở 

lại điều hòa, nghĩa  à đừng để cho đòn cân sanh sống bị 
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chênh lệch quá nhiều. Song phƣơng pháp ấy phải hợp đạo 

lý, chớ không nhƣ kẻ vô thần đi  ấy của ngƣ i lại gọi là san 

bằng cấp tƣ sản.  

- Thứ tƣ, đối với loài vật, mặc dù chúng nó là loài 

ngu độn, thƣ ng bị làm vật tƣ dƣỡng cho  oài ngƣ i, cho 

giống mạnh, nhƣng dù sao chúng nó cũng  iết tham sống sợ 

chết, hơn nữa chúng nó vì nghiệp trƣớc quá mê si, quá tham 

khác, mới đọa  àm  oài mang  ông đội sừng, chúng ta nên 

lấy  òng nhân đức che đỡ chúng nó để khỏi sự tàn sát của 

giống mạnh quá tàn nhẫn. Tránh hẳn, không đƣợc  trong lúc 

vui thích đem giết hại chúng nó để cƣ i chơi hay vì sự đòi 

hỏi của khẩu dục lúc bất thƣ ng: đã dùng  ữa rồi mà còn 

họp bè, họp bạn sát hại loài vật  àm món ăn trông quá phung 

phí. Chẳng những chúng ta không nên trực tiếp giết hại 

chúng nó, lại cũng không giết bằng cách gián tiếp  à đem 

mối cho ngƣ i khác giết.  

- Thứ năm, trên thế gian chỉ có lẽ công bằng là một 

vị chúa tể giải quyết đƣợc tất cả vấn đề, mà nếu ngƣ i làm 

trái lẽ công bằng sẽ gây chiến tranh, gây tai nạn,  ƣ ng lận, 

cƣớp đoạt giữa ngƣ i nầy với ngƣ i khác. Chúng ta cần 

tránh những nghề nghiệp làm môi giới cho cuộc tranh tụng 

hay làm biện hộ cho vụ kiện thƣa mà trong việc ấy chúng ta 

có ý binh vực cách bất công, nghĩa  à việc quấy mà mình cãi 

cho phải, kẻ đặng mà mình viện nhiều cớ cho họ thất, kẻ thất 

mà mình viện nhiều cớ cho họ đặng, khiến cho ngƣ i phải 

chịu ƣu tƣ sầu não tím ruột bầm gan vì bị sự oan khúc. Nhứt 

là trong những việc làm lớn hơn nữa là lãnh phần ngoại giao 
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đại diện cho xứ mình đi đến các nƣớc nói chuyện, không nên 

vì nguồn lợi cho xứ mình, hay vì muốn cho dân tộc mình 

mạnh mà nỡ xúi ngƣ i đánh nhau, gây  ấy sự giết chóc khổ 

thảm. Nếu mình biết xúi ngƣ i đánh nhau, thì họ cũng  iết 

xúi mình đánh nhau. Đó  à  ẽ cố nhiên của luật báo ứng và 

rất thông thƣ ng của tâm tánh ngƣ i đ i, không nên làm. 

 hi hành đƣợc Chánh nghiệp thì đƣợc sáu món lợi 

ích:  

- Thứ nhứt, con cái mình đƣợc giữ lòng trinh bạch 

chánh đáng, mặc dù sống trong chỗ phồn hoa đô hội hay là 

gần những xóm đĩ thõa điếm đàng, song cũng không  àm 

nhơ tiết con cái mình đƣợc. Thân thể của mình vẫn đƣợc 

cƣ ng tráng và xinh lịch, khiến cho gia đạo khỏi phải bối rối 

về việc tật bịnh; dáng mạo của mình khỏi bị ngƣ i khác 

trông vào sanh lòng ghét bỏ; trí hóa của mình đƣợc thông 

minh, nhận xét mau lẹ, tìm hiểu rạch ròi khỏi có những sự 

lầm lẫn làm hại ngƣ i. Ngoài ra, đối với ngƣ i khác mặc dù 

họ có nhiều mƣu mô, nhiều mánh lới, có những chƣớc xuất 

quỉ nhập thần cũng không  àm sao gạt gẫm mình đƣợc; và 

đối với gia đình của mình vẫn đƣợc đủ no đủ ấm, khỏi phải 

lâm cảnh cùng khổ khốn đốn.  

- Thứ hai, đ i sống của mình đƣợc trƣ ng thọ. Và 

trong khoản sống ấy, thƣ ng đƣợc không những kẻ trong 

thân mà đối với ngƣ i ở ngoài cũng đƣợc đem  òng thƣơng 

yêu giúp đỡ cho mình những phƣơng tiện, những cần thiết. 

Chẳng những thế mà đối với các loại phi nhân dị chủng cũng 

đem  òng cung kính mình và nếu mình cần đến họ thì họ 

cũng giúp đỡ mình đƣợc toại ý.  
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- Thứ ba, những tài vật điền sản của mình không bị 

ngƣ i khác đem  òng cƣớp phá, chỉ đƣợc mọi ngƣ i đem 

 òng thƣơng yêu và gìn giữ cho. 

- Thứ tƣ, đối với các loài vật, chúng nó vì quá cảm 

mến  òng nhân đức của mình, mà thƣ ng hay xoay nhiễu 

bên mình tỏ ra muốn mình dìu dắt và tiếp độ chúng nó. 

Trƣ ng hợp nầy nhƣ trƣ ng hợp Đức Phật Thầy ở núi non 

đã độ thú cầm. Sở dĩ độ đƣợc chúng nó là nh  công đức rất 

lớn, trí huệ to tát, khiến chúng nó không đem  òng hung dữ 

phá hại, lại trở nên hiền lành dễ dạy.  

- Thứ năm, trong đ i của mình khỏi bị những hàm 

oan, những nghiệp  áo đeo đuổi phá hại, vì trƣớc kia mình 

không gây ác nghiệp với ngƣ i, nên khỏi phải các điều khổ 

ấy. Kỳ dƣ, đối với mọi ngƣ i khác, mình khỏi phải bị họ 

dùng quyền uy cƣ ng thế để bức bách áp chế mình trong 

vấn đề nào.  

- Thứ sáu, trên đƣ ng tu học của mình, từ chỗ cải 

ác tùng thiện, từ chỗ làm một ít điều lành, một vài việc phải 

lần  ƣợt  ƣớc  ên đến mức tối cao: đạt đƣợc quả giác của Bồ 

tát hay Nhƣ Lai. 

Tóm lại, một khi tất cả nghề nghiệp của mình đều giữ 

gìn chơn chánh thì sẽ thấy cái lợi ích, trƣớc hết những oan 

nghiệp, những ác nhân không hề đem  ại cho mình đƣợc; kế 

đó  òng của mình vừa thấy vui vẻ và lặng an không có sự hốt 

hoảng lo lắng sợ sệt nhƣ  ao nhiêu ngƣ i khác. Vì sao? Bởi 

mình đã xét rõ những việc làm của mình vừa qua toàn là 
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chơn chánh, chỉ giúp ngƣ i chớ không hại ngƣ i nên mình 

tin chắc rằng không việc gì buồn thảm trả lại cho mình 

đƣợc, thành thử lòng vẫn an vui.  

HÀNH CHÁNH TINH TẤN: Theo Đức Thầy dạy; 

“Đối với kẻ tu hành đã quyết tâm đến chỗ giải thoát thì mặc 

dù những thị dục, tức những lòng ham muốn có lớn lao thế 

mấy, có sức cám dỗ bao cao và nó có nhiều cách ép ngặt 

mình  ao nhiêu đi nữa, cũng không để nó làm cho mình bỏ 

 òng tin tƣởng Tr i Phật đƣợc. Với  òng tin tƣởng ấy phải 

đƣợc đứng vững nhƣ núi Thái Sơn và sự khao khát đạo lý 

rộng lớn nhƣ  ốn biển  Bốn biển có thể cạn, lòng khao khát 

chơn  ý không thể hết; núi Thái Sơn có thể đổ nhƣng đức tin 

Tr i Phật không khi nào mòn. Đƣợc nhƣ vậy, tức  à đƣợc 

lòng tin tấn- Có tin tấn tức có ngày đƣợc thành đạo.  

Đã có nhiều ngƣ i, lúc mới vào đạo thì lòng vẫn hăng 

hái, sớm chiều hƣơng nƣớc bái lạy không sót; biểu lộ dáng 

đạo mạo hiền đức chẳng ai bằng. Song cái hình dáng ấy, cái 

hăng hái ấy, chỉ đƣợc trong  úc đầu, sau lại buông lung sa 

ngã theo vật chất, theo tiền bạc, có đôi khi lại bỏ chánh đạo 

theo tà đạo. Nhƣ thế là tai hại cho sự tín ngƣỡng của mình, 

vì nó chẳng đƣa mình đến chỗ vinh diệu, lại thƣ ng dắt 

mình vào chỗ cuồng tín thảm khốc, gieo lấy nghiệp duyên 

với  ũ ma quỉ. Đứng trƣớc tình cảnh ấy, mục Chánh tin tấn 

dạy chúng ta:  

- Thứ nhứt, cần phải có tâm lực mạnh mẽ để đàn áp 

đƣợc, thắng qua đƣợc tất cả sự vọng động ham muốn vạy dò 

nhơ xấu ở nơi  òng và thệ nguyện trọn đ i mình vẫn theo 
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mãi con đƣ ng chánh đạo của Đức Phật đã khai mở. Nhứt là 

quyết tâm  àm đúng theo phƣơng pháp của Thầy Tổ đã dạy 

trong kinh sám. Thầy Tổ dạy mình cần làm những gì, cần bỏ 

những gì, thì mình nên y, cứ theo đó thật hành một cách 

đúng đắn. 

- Thứ hai, tâm lực của mình phải đƣợc thêm phần 

mạnh mẽ để truông qua tất cả gai chông gành hố làm trở 

ngại trên con đƣ ng tu học và đánh đổ ruồng rẫy tất cả các 

sắc ở  ên ngoài đƣơng rù quến, đƣơng cám dỗ, đƣơng  ăm  e 

nhiễu hại mình, cốt  àm cho mau đạt đến mục đích của mình 

đã nhứt định trên việc tu hành niệm tƣởng Tr i Phật. 

- Thứ ba, tâm lực của mình phải đƣợc thêm sức 

mạnh mẽ, chẳng những để mình không bị lôi cuốn của 

những tà thuyết cho rằng: không có Tr i Phật, không có Địa 

ngục Thiên đƣ ng, mà lại mình còn thêm đƣợc sức phá đổ 

những tà thuyết ấy để vạch cho quần chúng, cho các giới, 

thƣợng, trung, hạ lƣu đƣợc thấy rằng có Địa ngục, có Thiên 

đƣ ng, có Tr i Phật Thần Thánh; để rồi giữa mình cùng 

những ngƣ i ấy đồng quay về Phật pháp, cùng tin tƣởng luật 

nhơn quả báo ứng, cố gắng tu hành đến chỗ không còn bị 

bánh xe luân hồi lôi cuốn nữa. 

- Thứ tƣ,  òng mình đƣợc phấn phát  ên để noi theo 

tâm  ƣợng từ bi bác ái của Đức Phật; có của đem của giúp 

cho ngƣ i những khi đói khát nghèo ngặt; có hiểu đƣợc đạo 

 ý, đem đạo lý chỉ bảo cho ngƣ i trong lúc tối tăm; có sức 

lực mạnh mẽ, có phƣơng tiện hay ho đem ra cứu cấp ngƣ i 
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trong cơn nguy  iến và quyết lật đổ thành kiến nhơn ngã, 

đánh tan  òng ích kỷ của bao nhiêu tánh phàm. 

- Thứ năm,  òng mình đƣợc phấn phát lên, dám hủy 

bỏ thân xác trong việc cứu cấp tai nạn của mọi ngƣ i, chỉ 

làm cho mọi ngƣ i đƣợc ở yên, sống vững, khỏi binh lửa, 

khỏi hoạn họa không màng đến thân xác của mình đau khổ 

hay mất mát. 

- Thứ sáu,  òng mình đƣợc phấn phát  ên để gội rửa 

tất cả tội lỗi, tất cả hung ác ở nơi thân tâm của mình; và 

mình rán tìm làm những việc phƣớc đức, những điều từ 

thiện, khiến ngƣ i khác đƣợc thọ hƣởng nhiều ít trong việc 

lợi lạc. 

- Thứ bảy,  òng mình đƣợc phấn phát lên, làm cho 

sức tự giác càng lúc càng có nhiều quyết chí tu hành cho đến 

khi nào hoàn toàn thành công đắc quả: trƣớc nhứt  à đ i 

mình khỏi luân hồi, kế  đó cứu Tổ tiên cha mẹ, quyến thuộc 

của mình đƣợc khỏi bể mê, sau hết mình sẽ tùy tiện cứu độ 

đƣợc chúng sanh còn đang say đắm cõi dục lạc, đƣợc đến 

chỗ liễu sanh thoát tử. 

Nếu ai thật hành đƣợc Chánh tinh tấn nầy thì đƣợc 

bảy món lợi ích:  

- Thứ nhứt, giống Phật tánh nơi mình không  ị màn 

vô minh che lấp, đƣợc đâm chồi nảy  á đến kết quả đầy đủ. 
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- Thứ hai, ngoài sự cung kính của ngƣ i đ i còn 

đƣợc quỉ thần khâm phục, nền đạo quả của mình đến phút 

cuối cùng sẽ đƣợc thành tựu. 

- Thứ  a, đƣợc sức không sợ sệt, dù ở chỗ ác thú hay 

đứng trƣớc hung thần. Ngoài ra lại đƣợc thành tựu viên mãn 

đạo hạnh Bồ Tát. 

- Thứ tƣ, đƣợc ngƣ i đem  òng tín ngƣỡng cung 

kính nhƣ  à cung kính Đức Phật Di Lặc. 

- Thứ năm, đƣợc các giới chúng sanh đem  òng qui 

hƣớng, nhƣ  à qui hƣớng Đức Phật Thích Ca. 

- Thứ sáu, trí lực diệu minh nơi mình đƣợc mau đến 

chỗ mở tỏ cực điểm. 

- Thứ bảy, sẽ đƣợc các Phật ở mƣ i phƣơng (Đông, 

Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, 

Thƣợng phƣơng và Hạ phƣơng) ủng hộ gia trì cho mình sớm 

đến đƣợc quả Bồ Tát bất thối, nghĩa  à đến quả vị không còn 

sụt lùi cõi luân hồi nữa.  

Tóm lại, khi hành đƣợc Chánh tin tấn thì không bị rớt 

trong đƣ ng súc sanh, địa ngục, ngạ quỉ, nếu còn đứng trong 

cõi Ta bà thì vẫn đƣợc tự do đi  ại chỗ nọ chỗ kia phƣơng 

tiện thuyết ra chánh pháp của Phật hay là bày việc bố thí để 

độ rỗi đƣợc chúng sanh khỏi chốn mê đồ, thoát vòng oan 

nghiệt của tứ khổ. 
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HÀNH CHÁNH M NG: Theo đây Đức Thầy nói 

rằng: “Theo phần đông ngƣ i đ i thƣ ng tìm kiếm đủ cách 

để điểm tô xông ƣớp xác thân và chỉ nuôi xác thân bằng 

những hành động không dƣợc chánh đáng”. 

Vì thế làm cho trí huệ càng  úc càng điên đảo m  ám, 

không còn nghĩ đến chỗ sâu xa của Phật pháp, cũng nhƣ 

chẳng quản đến việc biến hoại của xác chất. Nói rõ hơn  à 

những hạng ngƣ i ấy, chỉ biết làm sao cho thân đƣợc no ấm, 

đƣợc sang trọng, đƣợc lầu đài xe cộ lộng lẫy nguy nga; và 

kèm theo đó  à họ muốn cho đƣợc thỏa mãn dục vọng của 

họ thôi, họ chẳng màng kể đến xác thân nầy ngày kia phải 

già bịnh, chết chóc. Do họ đem  ao nhiêu tin tƣởng, bao 

nhiêu tâm lực vào việc làm bổ dƣỡng cho xác thân, khiến trí 

huệ không có cơ phát triển lại bị vật chất bao phủ, vì vậy 

ngƣ i mới trở lại ngu muội tối tăm.  

Đối với kẻ quá chuyên sống theo vật chất bỏ mất tinh 

thần thì chẳng khác nào ngƣ i mù lầm lủi trong gai hố, 

không thể tránh khỏi sự nguy hiểm trong một ngày kia. Thế 

nên mục Chánh mạng dạy chúng ta:  

- Thứ nhứt, cần phải sống với tinh thần sáng suốt, 

đúng theo chơn  ý không nên mê theo những lý thuyết bông 

 ơn, câu chuyện hoang đƣ ng,  ày điều huyễn hoặc làm 

chuyện lòe mắt ngƣ i đ i. Những phép thuật ấy, lý thuyết 

ấy, có linh thính, có hiển hách cách nào mình cũng chỉ coi 

đó  à  ối ma mị chẳng bền lâu, chỉ trong một hồi rồi tiêu mất, 

quyết không đắm mê, không cầu cạnh. Vì sao? Vì nếu đeo 
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đuổi theo nó, sẽ vì nó mà xa lìa bổn tâm mình, quên mất bổn 

tánh mình, nhƣ thế chẳng khác nào nhà dột mà trông mƣa, 

bịnh nguy mà uống thuốc độc sẽ có hại cho mình, chẳng 

những đ i sống mà luôn cả tinh thần đạo đức nữa. 

- Thứ hai, chớ theo cách sanh sống quá ích kỷ, chỉ 

biết lo cho mình đƣợc tiền rƣơng,  úa  ẫm, nhà rộng, của 

nhiều, chẳng giúp đỡ ai manh quần tấm áo, không phù trợ ai 

chai thuốc  át cơm, chỉ làm những điều có hại cho ngƣ i 

trong chỗ ăn   i lãi quá nhiều hay  ƣ ng công cƣớp việc lắm 

kẻ; cần phải đi theo  ẽ công bằng; trong l i nói hay việc làm 

đều phải cân nhắc, phải biện phân cho bằng thẳng, không 

nên muốn lợi cho mình mà hại ngƣ i, cũng nhƣ chẳng vì 

ngƣ i không hiểu mà mình nỡ lừa dối phỉnh gạt, luôn luôn 

ăn ở có nhân đạo; biết thƣơng yêu giúp đỡ lẫn nhau. 

- Thứ ba, dù gặp phải cảnh nghèo nàn khốn khổ, 

cơm không đủ no, áo không đủ ấm, nhƣng chẳng vì đó mà 

làm việc nịnh nọt bợ  ƣng ngƣ i khác để chen húp quá hèn 

hạ, luôn luôn sống với cái sống trong sạch cao cả; thà chịu 

đói mà chết, không nên lùa nịnh ai. 

- Thứ tƣ, không nên mƣu cầu cho cuộc sống của 

mình đƣợc lầu son cửa tía, xe ngựa rình rang, chỉ nên sống 

theo cách đơn giản: không để lõa lồ, không để đói khát, chỉ 

làm sao cung cấp cho thân xác đủ ăn, đủ mặc mỗi ngày, để 

tìm đƣợc con đƣ ng bất sanh bất diệt  à đủ rồi. Nhƣ thế, lúc 

sống đƣợc bình thản: khỏi tội lỗi với ai trong những việc làm 

bất chánh. Chẳng những thế, lại còn đƣợc sống về mặt tinh 
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thần đƣợc tiêu dao, linh hồn đƣợc siêu tục, ngày mạng 

chung đƣợc nhẹ nhàng gót sen về cõi lạc bang. 

- Thứ năm, cần tránh tất cả việc bóng chàng lên 

xuống, không sống theo lối  ơ  ửng ngây ngất của kẻ mê 

hoặc theo lối dị đoan, phải sống đúng với tinh thần của con 

nhà học Phật: lấy thiền định làm bản thể, dùng trí huệ làm 

tánh mạng, đem  inh hồn đặt vào hoa sen ở cõi Cực Lạc, 

siêu sanh thoát tử, tịch tịnh an nhiên. Đƣợc thế, tức là không 

còn bị vấn vít trong cõi ngũ trƣợc nữa. 

 hi hành đƣợc Chánh mạng thì đƣợc năm món  ợi ích: 

- Thứ nhứt, là trí huệ đƣợc mở mang, đè nén phá 

trừ đƣợc tánh nhiễm ô phiền não si mê. 

- Thứ hai, đƣợc sống một cách nhẹ nhàng thƣ 

khoảng, không bị sự ràng buộc của cảnh trần, đƣợc tự do đi 

ngay đến đạo Bồ đề giải thoát. 

- Thứ ba, mặc dù phải sống chung lộn với mọi 

ngƣ i, nhƣng tâm vẫn đƣợc lặng lẽ sáng sủa, không điên 

đảo, không si mê theo bao nhiêu kẻ phàm tánh. 

- Thứ tƣ, thân thể tƣớng mạo đƣợc ngay ngắn chỉnh 

tề, toàn thân: mắt, tai, mũi,  ƣỡi đều đƣợc tốt tƣơi đầy đặn và 

đƣợc sống lâu. 

- Thứ năm, thƣ ng phát tâm từ bi, làm những việc 

bố thí, không những bằng của cải mà đến đạo  ý cũng đều 
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đem giúp đỡ cho mọi ngƣ i một cách thành thật chẳng khác 

nào ngƣ i mẹ lành lo lắng cho con cái khỏi sự thiếu hụt vậy. 

Tóm lại, khi mạng sống của ngƣ i đƣợc giữ đúng 

đƣ ng chơn chánh, tức đƣợc chánh mạng, thì chẳng còn  ƣu 

trệ trong cõi uế độ, cũng nhƣ những cảnh huống hung ác 

không đƣa  ại cho mình đƣợc và cả thân với tâm lúc nào 

cũng thấy nhẹ nhàng vui vẻ. Khi quả đã muồi, nhân đã mãn 

thì đƣợc tự do vào cõi giải thoát một cách vô ngại.  

HÀNH CHÁNH NGỮ: Đức Thầy bảo rằng: “Sáu 

căn thƣ ng nhiễm sáu trần. Con ngƣ i vì muốn trƣởng 

dƣỡng xác thân cho đủ mọi bề cơm ăn áo mặc và mọi sự yêu 

thích khác nữa, mới sinh ra lắm việc làm tội lỗi. Các việc tội 

lỗi ấy, lòng ham muốn là cội gốc. Trong chỗ ham muốn làm 

những nghiệp tội vẫn có nghiệp của miệng luỡi trong đó. Vì 

sao? Vì muốn đƣợc những lợi ích cho mình mà lắm khi phải 

nói hai  ƣỡi, nói thêu thùa, nói hung ác, nói  áo xƣợc không 

những với ngƣ i ở ngoài mà lại còn  uôn ngƣ i trong nhà 

nữa. L i nói sai chạy sự thật thƣ ng có hại rất nhiều. Sự hại 

ấy hoặc cho mình hay cho ngƣ i về mặt tinh thần hay vật 

chất, mà đối với đạo nhân hay đạo Phật cũng đều ngăn cấm 

việc ấy”. Do đó mục Chánh ngữ dạy chúng ta: 

- Thứ nhứt, bất luận già trẻ, nam nữ  úc nào cũng 

cần phải tập rèn trau sửa cho l i nói của mình đƣợc đúng với 

sự thật và nói một cách chơn chánh thông minh; thà chạm 

đụng với ngƣ i, chớ không nói dối.  
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- Thứ hai, trong  úc đàm  uận với ngƣ i ngoài hay 

kẻ trong nhà cũng đều nói một cách ngay ngắn, phân biện 

rành rẽ, đem những điều sái quấy chƣa ai đƣợc biết để vạch 

ra, chỉ rõ ra cho ngƣ i đƣợc thấy hầu sửa đổi, khiến cho họ 

bắt đầu từ đó trở đi không còn tái phạm nữa. 

- Thứ ba, bất luận đối với ngƣ i lớn hơn mình hay 

kẻ nhỏ hơn mình cũng đều phải dùng l i lẽ hiền lành, câu 

chuyện nền nếp và có đức hạnh. Câu chuyện ấy đƣợc tốt 

tƣơi sẽ khiến cho ngƣ i nghe có thể tập tành theo mà cải sửa 

tâm tánh, nết na trở nên hiền  ành chơn chánh. Nhƣ thế là 

một việc làm rất lợi ích. Nói rõ hơn đối với kẻ trên mình 

nhƣ: ông  à, cha mẹ, anh chị, cô bác hoặc ngƣ i trƣởng lão, 

mình đều lấy những l i chân thật và tốt  ành để trình bẩm, 

không vì ngƣ i lớn tuổi sớ sết mà mình lại dùng những câu 

khéo  éo để dối phỉnh qua mặt họ; đối với ngƣ i dƣới mình 

nhƣ  à: con em, cháu chắt hay những hạng còn thấp tuổi hơn 

mình, mình vẫn dùng l i lẽ có đức hạnh và  ƣơng thiện chỉ 

bảo khuyên nhắc, khiến cho chúng nó học đòi theo. Đó cũng 

là một cách uốn nắn chúng nó trở nên con ngƣ i lịch sự 

trong xã hội sau này. Chẳng nên thấy chúng nó ngu muội, nỡ 

dùng l i cao kỳ hay mƣu mẹo lừa gạt chúng nó để lợi dụng 

vào việc bất chánh. 

- Thứ tƣ, vào  úc nào cũng vậy, vẫn phải dùng 

những l i lẽ thành thật khuyên nhủ kẻ xa ngƣ i gần, kẻ thân 

ngƣ i sơ, già trẻ lớn bé chẳng hạn, khiến họ làm những điều 

phải, tạo mọi việc  ành đem  ại sự ích lợi cho nhơn quần xã 
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hội. Nhứt là công việc ấy đƣợc phù hợp với tinh thần đạo 

đức.  

- Thứ năm, đối với kẻ có quyền thế to, tiền bạc 

nhiều ở trong thân hay ngƣ i ngoài cũng vậy, mình vẫn 

không dùng những l i lẽ nịnh lùa ton hót họ đặng kiếm lợi 

danh tiền của. Vì những hành động ấy, sẽ làm mất giá trị của 

mình, khiến ngƣ i ta coi thƣ ng mình; mà nếu ngƣ i ta coi 

thƣ ng mình thì sẽ làm nhục quyến thuộc mình và gián tiếp 

làm hổ dòng dõi mình. Đó  à việc xấu hổ chúng ta không 

nên làm. 

- Thứ sáu, trong mỗi ngày đều nói ra những l i dịu 

dàng êm ái, không cần phải nói văn hoa, không cần phải nói 

cao kỳ, nhứt là không nên sửa môi mép ra vẻ cách điệu khó 

coi: cần nói l i dễ nghe dễ hiểu, nói gọn gàng và thành thật 

khiến ngƣ i nghe vui vẻ, lại mình cũng khỏi phí thì gi  nói 

nhảm vô ích.  hi ngƣ i vui nghe câu chuyện của mình nói 

ra, tức họ sẽ vui làm theo ý kiến của mình phác họa; nếu họ 

vui nghe theo ý kiến của mình để  àm đƣợc việc tốt, đó cũng 

 à phƣơng tiện đem  ại sự lợi ích cho mọi ngƣ i vậy. 

Mỗi khi thật hành đƣợc chánh ngữ thì đƣợc có sáu 

món lợi ích: 

- Thứ nhứt, mỗi l i của mình nói ra sẽ đƣợc ngƣ i 

khác đầy  òng tin tƣởng, khi họ tin tƣởng tức nhiên họ thật 

hành theo, nếu họ thật hành theo sẽ làm việc lợi ích cho xã 

hội nhơn quần.  
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- Thứ hai, mình sẽ khỏi phải bị ngƣ i khác bày 

điều, đặt chuyện ngạo nghễ bao biếm, hoặc vu khống mình 

trong việc có hại. 

- Thứ ba, mình sẽ khỏi phải mang nạn ách vì l i 

nói, ngƣợc lại nh  l i nói mà tạo cho mình rất nhiều công 

đức. Tại sao? Vì l i nói hợp đạo  ý, đúng nhân nghĩa và cứu 

đƣợc ngƣ i khỏi mê si, khỏi tội ác, nhƣ thế gọi là l i nói có 

công đức.  

- Thứ tƣ, về l i nói của mình sẽ đƣợc tuyệt diệu trỗi 

hơn, hay hơn và có đặc cách siêu tục hơn ngƣ i khác. Sở dĩ 

đƣợc có l i lẽ siêu v i nhƣ thế, là nh  ở trí huệ của mình 

xuất phát ra. 

 -   Thứ năm, trong  úc sống chung với mọi ngƣ i sẽ 

khỏi phải bị hại, trái lại còn đƣợc nhiều ngƣ i tốt lành kết 

bạn. Còn địa vị ở vào cấp nào cũng đều đƣợc vững vàng đến 

phút cùng rốt, nh  ở sự ủng hộ của toàn cả nhơn sanh. 

 -   Thứ sáu, những l i nói gì của mình đƣa ra đƣợc 

ngƣ i khác nhìn nhận và khen ngợi, nhứt là họ rất vui vẻ học 

theo từ chuyện một của mình đã  ảo. Trong chỗ học hỏi ấy 

họ không hề chán nản. Tại sao? Vì trong l i nói hay câu 

chuyện ấy, ở chỗ này phải nhƣ thế này, đến chỗ khác phải 

nhƣ thế khác, rất thích hợp và dễ nghe. Vì vậy họ không 

nhân chỗ nào chê bỏ đƣợc.  

Tóm lại, một khi ngƣ i hành đúng Chánh ngữ thì 

khỏi phải bị khổ  áo nơi  ỗ miệng; không bị sứt mẻ tật 
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nguyền. Và không bị lỗ miệng  àm cho mình hay gia đình 

mình thọ hại, trái lại lỗ miệng thƣ ng có mùi thơm tho nhƣ 

hoa sen. Đó  à kết quả quí báu của ngƣ i hành đúng Chánh 

ngữ. 

HÀNH CHÁNH NI M: l i Đức Thầy đã nói: “Tâm 

trí của con ngƣ i phần đông hay có những sự tƣởng nhớ các 

việc nầy, việc nọ: Những điều của mình đã có thì tƣởng nhớ 

làm sao gìn giữ cho đƣợc còn mãi, hiện gi  món đồ để đâu 

và đối với ngƣ i khác có đƣợc hơn không?  Một khi vật của 

mình lại bị mất đi thì  òng nhớ mãi, cốt tìm đủ cách kiếm lại 

cho đƣợc, nhƣợc bằng món ấy, bị kẻ khác cƣớp thì tìm cách 

giành giựt lại. Còn những điều chi của mình chƣa có mà kẻ 

khác đã có thì  òng vẫn hối thúc  àm sao cho đƣợc có nhƣ 

ngƣ i vậy. Khi việc đó đƣợc có rồi thì lại càng mến tiếc 

không muốn cho ai dòm hành r  mó vào đƣợc. Hoặc đối với 

những việc  àm có đƣợc thành công thì lòng vẫn man mác 

tƣởng nghĩ đến và tự thấy sung sƣớng khoái lạc, thƣ ng tỏ 

vẻ tự đắc công việc của mình  àm, ngƣ i khác chẳng thể làm 

đƣợc. Khi việc ấy thất bại, thì lộ vẻ bực tức, xấu hổ, rồi tự 

tâm tìm đủ cách để hồi phục lại. Nói rõ là những sự tƣởng 

nhớ ấy, toàn là do thất tình lục dục, xúi biểu con ngƣ i tạo 

tác lắm điều,  ày ra đủ việc để cung cấp mọi lạc thú cho 

lòng ham muốn của con ngƣ i”. (Thất tình là: hỉ, nộ, ai, lạc, 

ái, ố, cụ. Lục dục là: danh vị, tài lợi, sắc dục, tƣ vị, hƣ vọng, 

tật đố). 

Những tình những dục ấy, nó không ngoài việc làm 

cho các lợi danh, có thê thiếp, có uy quyền to tát, có tiền của 
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vinh dự mỗi mỗi điều ấy trong  òng ngƣ i vẫn ghi nhớ và lo 

liệu tối ngày để thực hiện cho kỳ đƣợc. Do đó, khiến con 

ngƣ i  ăn  óc giựt giành mãi với  ao nhiêu ngƣ i khác mà từ 

cổ chí kim chƣa đƣợc mấy ngƣ i thoát khỏi, chỉ thấy càng 

ngày càng chìm đắm trong  a đƣ ng sáu nẻo chịu sự hình 

phạt gớm ghê của tứ Khổ. 

Do sự niệm tƣởng việc bất lành, ghi nhớ vật xằng 

xiên, rồi dẫn đến chỗ thật hành tà khúc gây lấy quả khổ cho 

chúng sanh nhiều đ i, nên mục Chánh niệm dạy chúng ta: 

- Thứ nhứt, thay vào những niệm tƣởng lợi danh 

cần phải niệm tƣởng những phƣơng pháp cao siêu chơn 

chánh để thật hành cho đúng giáo pháp của Đức Phật Thích 

Ca chỉ giáo, phải cƣơng quyết rửa bỏ tất cả đầu óc mơ 

mộng, những chuyện hoang đƣ ng dơ  ẩn không ăn nhập 

vào đâu mà  ại  àm cho đắm đuối cả tâm hồn lẫn xác thịt. 

- Thứ hai, thay vào những ghi nhớ việc làm tổn 

nhơn ích kỷ, cần nhớ đến sự giúp đỡ đồng bào khi túng 

cùng, phò trợ nhơn  oại lúc hữu sự, cốt  àm sao giúp đỡ đ i 

sống giữa ngƣ i cùng mình ngang bằng nhau, cùng đầy đủ 

nhƣ nhau hầu thực hiện cõi sống an vui hạnh phúc. Với 

những điều nào lợi cho mình mà thiệt hại cho ngƣ i, cần 

phải chừa bỏ ngay.  

- Thứ  a, thay vào ý tƣởng nghịch nhi, cần phải ghi 

nhớ đến công ơn sanh đẻ dƣỡng nuôi của cha mẹ, cha mẹ đã 

từng mang nặng đẻ đau, sún cơm  ú sữa, biết bao nhọc nhằn 

lo lắng cho con thì bổn phận của ngƣ i con cần phải tận tâm 
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 áo đáp. Trong việc  áo đáp ấy, gồm cả hai việc tinh thần và 

vật chất. Về mặt tinh thần luôn luôn tu cầu cho cha mẹ khỏi 

nẻo trầm luân và lúc hiện tiền cần làm cho cha mẹ vui lòng. 

Về mặt vật chất cần làm nghề chánh đáng cho có tiền thóc, 

vải  ô để cha mẹ có cơm ăn áo mặc. Những hành động bất 

hiếu, đối với đứa con hiền thảo cần tránh bỏ ngay.  

- Thứ tƣ, thay vào tâm tánh ngạo mạn, cần phải biết 

ơn Đức Phật, cung kính Đức Phật, vì Đức Phật đã từng cứu 

độ quần sanh đã chịu bao nhiêu sự khó khăn  ắm l i chỉ bảo. 

Sản nghiệp của Đức Phật là giáo lý của Ngài để lại chúng 

sanh mà hầu hết mọi ngƣ i đều nh  đó  àm kim chỉ nam, 

làm mặt Tr i mặt Trăng, thấy biết đƣợc phƣơng hƣớng lối 

đƣ ng, tránh đƣợc chỗ nguy vong khốn khổ trên đ i. Những 

điều ấy, chúng ta nên ghi chạm vào tâm khảm, rồi lấy ra từ 

việc một trong gƣơng hạnh đó, để thật hành cho đến chỗ chí 

chơn chí mỹ.  

Hãy trừ bỏ tất cả những điều nghi ng  dụ dự, hãy 

mạnh tin mỗi l i của Đức Phật đều đúng sự thật; điều nào 

Đức Phật chỉ, hẳn có chẳng hề không.  

- Thứ năm, thay vào những ý niệm quá tôn trọng 

thân mình, cần phải nhớ ngay cái xác chất hiện hữu của 

mình đang mang đây  à tứ đại (đất, nƣớc, lửa, gió) hợp 

thành, sớm muộn gì nó cũng tan rã theo định luật của cơ tạo 

hóa, mà dù chẳng đợi ai nhắc đến mình cũng tự thấy cần 

phải tu. Vì cái già, bịnh và chết không ch  mình, và ngày 

gi  trôi qua vẫn trôi qua chớ không ngừng nghỉ. Khi hiểu 
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ngay đến thân là giả, cõi đ i là mộng ngày tháng không ch  

mình và các dục tình thƣ ng làm cho mình rớt trong hố sâu 

tội lỗi, thì cần phải đầy đủ cƣơng nghị, dũng cảm để thắng 

các ma chƣớng nơi  òng, hầu thực hiện đƣợc đạo giải thoát.  

- Thứ sáu, thay vào tấm lòng chấp nê cõi trần là 

vĩnh viễn trƣ ng tồn, cần phải nghĩ ngay kiếp đ i của chúng 

sanh đầy dẫy thống khổ mà mình cũng  à một chúng sanh ở 

trong cõi ấy, nếu không chóng tu hành thì không thể tránh 

khỏi sự nhận chìm của  ao  ƣợn sóng dục tình; hãy nên 

cƣơng quyết  ên, đạp phá tất cả chƣớng ngại trên con đƣ ng 

tu học, để thực hiện đƣợc chí cao siêu của mình. Để làm gì? 

Để trƣớc cứu mình khỏi chìm đắm trong bể tục, kế đó cứu 

chúng sanh còn mê muội có cơ hội tỉnh thức. Nhƣ thế mình 

sẽ theo dõi  òng đại bi của Đức Phật vậy.  

Mỗi khi hành đƣợc chánh niệm thì đƣợc sáu món lợi 

ích: 

- Thứ nhứt, đƣợc các vị thiên long, quỷ thần ủng hộ 

mỗi ngày, khiến các tà ma, quỷ quái chẳng hề dám lân la 

nhiễu hại mình đƣợc.  

- Thứ hai, về phƣớc đức cũng nhƣ trí huệ nơi mình 

đƣợc mỗi ngày mỗi to lớn thêm, gồm theo đó  à thêm đƣợc 

đức hạnh. Đức hạnh ấy, càng bữa càng đầy đủ, cho đến 

không còn cặn cáu nào trong đó. Do đó, khiến ngƣ i khác 

trông đến mình sanh lòng kính mến.  
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- Thứ ba, các Phật ở mƣ i phƣơng trông vào sự tu 

hành và đức hạnh nơi mình gồm đủ, nên các Ngài đem  òng 

yêu kính, âm thầm ủng hộ bảo bộc cho, nếu phƣớc đức 

mỏng khiến càng dày, trí huệ kém, khiến càng ngày càng 

đƣợc thêm hơn. Và các Ngài ủng hộ cho mình từ địa vị 

ngƣ i cƣ sĩ tại gia lần  ƣợt đến phạm vi xuất gia hành theo 

Bồ tát giới.  

- Thứ tƣ, mình đƣợc có phƣớc đức, trí huệ rộng lớn, 

khiến cho những việc làm của mình mau thành công, thành 

công một cách rực rỡ và kỳ diệu hơn mọi ngƣ i, do đó đƣợc 

mọi ngƣ i họ đem  òng khen ngợi và kính phục, thƣ ng hay 

xoay nhiễu xung quanh tỏ lòng hâm mộ và tín ngƣỡng. 

- Thứ năm, nếu mình chƣa đủ sức thành tựu chứng 

quả kiếp nầy, thì kiếp sau sẽ chứng đến bực đại Bồ tát, thân 

hành sáu độ, gồm đủ sáu thông, có đủ sức phổ hóa chúng 

sanh. Nghĩa  à độ đƣợc các giống có tâm tình giác ngộ.  

- Thứ sáu, những bức màn vô minh đang  ao phủ 

đều bị cắt đứt, bao nhiêu nghiệp chƣớng từ lâu nẩy chồi đâm 

rễ bây gi  bị nhổ lên, thân tâm của mình đƣợc thong thả 

không bị cảnh ngoại trần ràng buộc. Đối với cảnh ngoại trần, 

mình không bị dính mắc một mảy nào, nên thƣ ng đi  ại vô 

ngại.  

Tóm lại, khi hành đúng Chánh niệm thì những ý thức 

vọng đông, những tâm tƣởng mê m  hiện ra hình ảnh nầy, 

tƣớng mạo khác che phủ trí hóa của mình sẽ không còn nữa, 

mà là chỉ trở lại đầu óc của mình màu sáng suốt rỗng không. 
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Nói rõ hơn, trong  òng chỉ còn một Chánh niệm từ bi hỉ xả, 

nh  đó  úc nào mình cũng yên vui để thi hành đạo giải thoát. 

Đạo giải thoát ấy, không những đƣợc đặt lên cho mình mà 

đến cả chúng sanh nữa.  

       Á    ỊNH: Theo đây, Đức Thầy thống 

trách: “Con ngƣ i phần nhiều có những định ý: giàu thì 

muốn cho giàu thêm; sang thì muốn cho sang cả; chức nhỏ 

muốn cho đƣợc thăng  ên to, nhứt nhứt điều nào họ cũng 

muốn cho một ngày một thêm lên sự sung sƣớng cao sang 

phần mình, chớ ít khi nghĩ đến việc làm công lợi công nghĩa 

đƣợc sự nhiều ít cho nhơn quần xã hội. Nói rõ hơn, phần 

đông ngƣ i ta thƣ ng hay có những ý nghĩ hẹp hòi ích kỷ 

chỉ biết sống riêng, lợi riêng vậy thôi. Do chỗ ngƣ i nầy 

cũng muốn sống riêng lợi riêng, ngƣ i khác cũng muốn sống 

riêng, lợi riêng, mà cả hai hạng ấy trở thành hai thái cực một 

nóng một lạnh, chống chỏi ganh đua gây cuộc tranh đấu 

giữa  oài ngƣ i; nhỏ gây giặc nhỏ, lớn gây giặc lớn thành 

một bãi chiến trƣ ng trong nhơn  oại. Với ý định nhỏ nhen 

thấp thỏi, chỉ  à ý định xấu xa chẳng làm lợi cho ai, không 

đem sự tốt đẹp cho thiên hạ, vì vậy mục Chánh định dạy 

chúng ta”. 

- Thứ nhứt, cần phải lóng lặng cái tâm của mình để 

tìm hiểu coi ngoài cõi ảo mộng này, bèo bọt này còn có cõi 

nào đƣợc lâu dài bền bỉ, đƣợc sống mãi, khỏi lo dệt mà có 

mặc, khỏi cày cấy mà có cơm ăn, khỏi cƣa xẻ mà vẫn có nhà 

cửa ở không? Nghĩa  à tìm thấy đƣợc ngoài cõi nầy, còn có 

cõi khác trang nghiêm hơn, tốt đẹp hơn, con ngƣ i không 
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tranh đấu, không tham lam, không chém giết, không dối mị, 

thì cƣơng quyết thêm  ên theo phƣơng pháp của Đức Phật 

chỉ dạy hầu sang qua cõi ấy, để hƣởng sự khoái lạc trƣ ng 

tồn vĩnh viễn hơn.  

- Thứ hai, phải lóng lặng cái tâm của mình, để dẹp 

phá bức màn vô minh đã che phủ tâm trí từ vô thỉ đến gi , 

để đƣợc thấy rõ bổn tâm rỗng không và sáng sủa khắp cùng 

mƣ i phƣơng, ngang giáp  ốn bề, không còn bị vƣớng mắc 

trong cảnh u buồn sợ sệt và chẳng còn vƣơng vấn tình cảm 

hay ghét ghen trong thế gian, nhứt là sẽ khỏi phải chịu sự 

luân hồi chuyển kiếp trong cõi ta bà khổ hải. 

- Thứ ba, hãy lóng lặng  òng mình để tìm hiểu đƣợc 

nguồn gốc của xác thân do tứ đại giả hợp, nó chịu dƣới định 

luật của sự sanh, lão, bịnh, tử, dù  àm vua cũng có ngày phải 

già phải chết, không giữ còn mãi cái xác thân son trẻ để 

hƣởng sung sƣớng trong cảnh đài các phi tần mãi đƣợc. Nói 

rõ là phải tìm hiểu xác thân nầy giả dối, nay còn mai mất 

không chừng, và bên trong xác thân chứa đầy dơ  ẩn: gan, 

ruột, phổi, phèo, đàm đạnh, cứt đái, hễ tắt hơi độ ba ngày thì 

nó phát ra mùi hôi thúi nặng nề, dù thân thích cách mấy 

cũng không thể nào gần hay ngửi đƣợc. 

Do đó  òng của mình hết còn luyến ái, hết còn tham 

dục. Luyến ái cái gì? Cái xác thân. Tham dục cho ai? Cho 

xác thân. Mà xác thân là giả dối dầu có luyến ái, có tham 

dục cách mấy cũng không giữ còn đƣợc, chỉ một việc làm vô 

ích, một việc làm tạm giả, một việc làm ảo mộng, nên trừ bỏ 

đi  à hơn. Thay vì tham của đ i để tham pháp mầu của Phật, 



Chuù Nghóa                                                                      Trang  

 
291 

hầu có cứu độ chúng sanh; thay vì luyến ái thân xác phàm 

phu hãy luyến ái cõi báu của Đức Phật là tịch tịnh an vui, 

mới gọi  à ngƣ i hiểu rõ cuộc đ i giả tạm.  

- Thứ tƣ, hãy  óng  ặng cái tâm của mình để hiểu 

đƣợc chơn tâm của tất cả chúng sanh với mình đồng một 

thể, nó không hình sắc, không ranh giới, chỉ khác nhau ở chỗ 

mê ngộ thôi; nhƣợc bằng mỗi ngƣ i đều tỏ ngộ nhƣ nhau, 

thì đƣợc sáng suốt nhƣ nhau cả, chẳng khác ánh sáng nọ ánh 

sáng kia khi hòa nhau cũng đồng một thể sáng. Nghĩ thế, 

chúng ta đối với kẻ già ngƣ i trẻ, kẻ thân ngƣ i sơ không 

còn phân biệt, vẫn sanh lòng cung kính. Khi biết cung kính 

mọi ngƣ i là phải biết thƣơng xót họ còn mê hay tạo nghiệp 

ác, nên mãi còn trong tục lụy, rán cứu vớt khỏi bể trần.  

- Thứ năm, hãy  óng  ặng cái tâm của mình, để tìm 

hiểu rõ vạn vật trong vũ trụ: những vật lớn nhƣ núi, rộng 

nhƣ sông; những vật nhỏ nhƣ tro, nhƣ  ụi cả hai cũng đều 

giả dối cả. Biển giả có khi biến đổi thành đất đồng; non núi 

có khi sụp đổ thành biển giả, cát bụi cấu hợp thành cồn bãi... 

Thế thì toàn cả vạn vật trên quả đất này, do sự cấu hợp mà 

thành có, cũng nhƣ hợp lại cây, lá, ngói, gạch cất thành cái 

nhà, khi quăng riêng ra từ món thì không thành cái nhà 

đƣợc. Hiểu thế chúng ta không còn chấp cõi nầy là thật có 

và không còn chấp nê đắm đuối những gì sản xuất ở cõi nầy 

nữa, hãy rán về cõi Cực Lạc là cõi không còn sự biến hoại. 

- Thứ sáu, hãy lóng lặng cái tâm của mình để đè 

nén tất cả thị dục, tham lam, sân nộ, si mê và diệt sạch đƣợc 
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ngũ dục: mắt không nhiễm sắc, tay không nhiễm tiếng, mũi 

không nhiễm mùi,  ƣỡi không nhiễm vị, thân không nhiễm 

sự sung sƣớng, khiến cho bản tâm của mình đƣợc lặng sóng, 

gƣơng trí huệ hiện ra một màu sáng chói, soi phủng cả núi 

cả non, cả vạn vật gấp bội hơn ánh trăng trong giữa tr i. Đối 

với mọi cảnh ở ngoài, sang hèn, giàu nghèo, vua quan, dân 

dã, không để cho mình phải lầm lạc cõi trần, mọi sự lòng 

mình không nhiễm ô, không tham đắm, không để cho mình 

bị  ƣợn sóng dục tình nhận chìm trong bể khổ, chỉ quyết tâm 

đi thẳng đến con đƣ ng giải thoát vào cõi chƣ Phật an trụ. 

Vì các Ngài khỏi sự sanh, già, bịnh chết; chúng ta hãy đến 

đó cùng hƣởng sự an vui nhƣ các Ngài vậy. 

 hi hành đƣợc Chánh định thì đƣợc bốn món lợi ích: 

- Thứ nhứt, không còn  òng mê đắm mọi hình sắc 

tốt xấu trong cõi trần,  úc nào cũng đƣợc thấy bản tâm diệu 

minh chơn nhƣ của mình. 

- Thứ hai, không còn bị mơ tƣởng mộng mị dắt 

mình vào những tạo nghiệp hung ác tội lỗi; tâm tánh mình 

 uôn  uôn đƣợc giao thông với cõi thƣ ng tịch quang minh ở 

Cực Lạc một cách rộng lớn không cùng không tận. 

- Thứ ba, không còn bị các tƣớng phân biệt ngƣ i 

và ta, của ngƣ i và của ta, giam hãm hồn xác vào chỗ chênh 

lệch âu lo nữa, vẫn thấy thân tâm đến chỗ  ình đẳng, đối với 

ngƣ i nầy cũng nhƣ đối với ngƣ i khác không còn chỗ phân 

biệt thấp cao. Nh  đó các giới chúng sanh đem  òng cung 

kính cúng dƣ ng. 
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- Thứ tƣ, không còn  ị các tƣớng nhơn duyên cấu 

hợp trên đ i làm mê m  loạn động tâm trí; tâm trí thƣ ng 

đƣợc tự tại đến chỗ nầy nhƣ chỗ khác, đến chợ  úa nhƣ đến 

thôn quê, thƣ ng đƣợc thung dung vô ngại. Nói tóm lại, là 

mình không bị vƣớng mắc cảnh nào, dù cảnh ấy cực kỳ điêu 

xảo cũng vậy. Nh  đó mà mình đƣợc khỏi bánh xe luân hồi 

và có đủ phƣơng tiện cứu độ quần sanh. 

Tóm lại, khi ngƣ i tâm đƣợc Chánh định, tức sự loạn 

động không còn nữa, trở lại sáng suốt phân tách ra từ việc 

nầy đến việc khác, hiểu rõ ràng, thấy tƣ ng tận nhƣ xem chỉ 

ở lòng bàn tay. Nhân thế, mới biết đâu  à đƣ ng về Cực Lạc, 

đâu  à nẻo xuống ngục Vô gián: trƣớc làm cho mình khỏi bể 

mê, sau đƣa các chúng sanh đến cõi bất sanh bất diệt.  
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TỨ DI U  Ề 
                          

     “Tứ diệu đề ai có mến ưa,  

                             Thì Lão cũng kể sơ thêm nữa”. 

Sau khi kể rõ đạo Bát chánh rất vi diệu, nó có năng 

lực cứu độ mọi từng lớp chúng sanh, không những thích 

đƣơng trong giới xuất gia mà luôn cả hạng ngƣ i tại gia nữa. 

Tuy nhiên trƣớc khi hành đạo Bát chánh, mỗi ngƣ i cần phải 

hiểu đƣợc Tứ diệu đề là bốn cái thẩm xét khéo mầu mà 

trƣớc kia Đức Phật Thích Ca lần đầu tiên đem ra dạy cho 

năm anh em  iều trần Nhƣ, Ác Bệ, Bạt Đề, Ma nam Câu Ly 

và Thập Lực Ca Diếp. Năm ông ấy nh  Phật thuyết pháp Tứ 

diệu đề mà chứng quả A La Hán. 

Tứ diệu đề của Đức Phật thuyết ở ngày trƣớc với Tứ 

diệu đề của Đức Thầy dạy ra ở ngày nay, hai bên tuy có một 

vài điều sửa đổi hơi khác, song chung qui cũng cùng một 

mục đích đƣa nhơn sanh đến chỗ giải thoát.  

Tứ diệu đề của Đức Thầy dạy gồm có: 

1. – Tập đề 

 2. – Diệt đề 

 3. – Khổ đề 

 4. – Đạo đề 
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TẬP  Ề: Có nghĩa  à mới tu tập. Sau khi đặt chơn 

vào cửa đạo tức đã quy y thọ giáo với Thầy Tổ rồi, thì trƣớc 

tiên cần phải tuân thủ từ điều một trong đạo đã chỉ dạy. Luật 

nghi ấy, dầu khó khăn, dầu chặt buộc với ngƣ i tín đồ cũng 

vẫn phải kính cẩn và vâng l i. Nói rõ hơn,  à sau khi vào 

đạo, mình phải sửa tánh tình khác hơn,  úc còn ngoài thế: từ 

cách thức đối đãi, từ tâm trạng  ên trong  uôn  uôn đƣợc sửa 

đổi cho thuần  ƣơng chơn chánh hơn  úc chƣa hiểu đạo lý. 

Đồng th i nỗ lực làm các việc công đức từ thiện.  

DI T  Ề: đi đôi với việc sửa tánh là mỗi ngƣ i cần 

phải chú thiết đến vấn đề diệt trừ những tập tánh tham lam, 

sân nộ, mê si. Những tập nghiệp nầy, phần nhiều là tội ác; 

mà các tội ác ấy, đối với đạo lý vẫn cấm hẳn và chính nó là 

đối phƣơng của kẻ tu học. Vì vậy, ngƣ i tu học đạo đức cần 

diệt trừ phiền não  à trƣớc nhứt, mặc dù những ác tánh đó đã 

đƣợc mình dung túng tích trữ đã  âu,  ây gi  cũng phải moi 

ra từng cái một để diệt trừ tận gốc, rửa sạch tận nguồn, mới 

có thể cổi bỏ đƣợc tất cả nghiệp ác đã có từ trƣớc tới nay. 

KHỔ  Ề: Những tội ác của con ngƣ i đã gieo rấm 

từ  âu, chính nó đã ăn sâu trong tâm trí con ngƣ i và đã kết 

thành thói quen: Nó thƣ ng quen làm những điều sái quấy, 

nói những l i tà và nghĩ tƣởng mọi việc xấu xa. Sự sái quấy, 

các điều tà với  ao nhiêu điều nhơ xấu khác nữa, bây gi  

mình diệt trừ nó là một điều rất khó. Song cái khó ấy, còn 

sửa chữa đƣợc, trừ diệt đƣợc. Ví dụ: Trƣ ng hợp ngƣ i uống 

rƣợu, muốn bỏ rƣợu, mấy ngày đầu phải khó chịu, vì bịnh 

rƣợu nó hành; song cƣơng quyết trừ bỏ,  âu ngày cũng quen 
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đi trở thành ngƣ i không ghiền rƣợu. Nhƣng trong chỗ diệt 

trừ các thói xấu nơi  òng  à một điều khó, mà còn ngăn ngừa 

ngoại cảnh trong lúc tiếp xúc lại càng khó hơn. Nhƣ mình 

chủ trƣơng  ẽ chơn chánh  ại gặp những ngƣ i xúi làm việc 

tà mị, hay mình muốn tránh sắc đẹp lại bị sắc đẹp cám dỗ. 

Nhƣng mà con ngƣ i đƣợc tự giác và cƣơng quyết giữ lòng 

đứng đắn tốt lành thì vẫn nghiêm nghị dũng cảm thắng phục 

các việc thử thách ấy. 

Chẳng những thế, lại còn gặp những trƣ ng hợp gai 

ngạnh hơn nữa  à ngƣ i  àm  ƣơng thiện chơn chánh,  ẽ ra 

phải gặp điều  ƣơng thiện chơn chánh trả lại tức khắc, ngƣợc 

lại họ thƣ ng gặp nghịch cảnh khốn nàn, gặp những điều bất 

trắc đƣa  ại nhiều hơn, nếu ngƣ i ấy chẳng dùng trí huệ để 

hiểu ngay rằng: “Mình  àm  ành gặp dữ chẳng qua là nghiệp 

dữ của mình ngày trƣớc còn dƣ, nên  ây gi  trả lại cho thiệt 

sạch, khi sạch rồi không còn phải trả nữa”, thì chi cho khỏi 

thối chí ngã lòng và cho rằng tạo hóa bất công. Còn hiểu 

đƣợc nghiệp trƣớc nghiệp sau chằng chịt, nhân quả  a đ i, 

thì với cái họa hại, cái nghịch cảnh nào mình cũng nhẫn nại 

đƣợc,  ƣớt qua đƣợc, để làm những điều nào của Thầy Tổ đã 

chỉ giáo.  

Phƣơng chi, với con ngƣ i tu hành, cố nhiên đã  iết 

trƣớc rằng: mình sắp làm việc khổ hạnh, cái khổ hạnh nầy là 

mục đích để cầu đạo giải thoát. Trƣớc khi giải thoát phải giũ 

bỏ những sự luyến ái và nhiễm ô. Trong lúc mình rửa bỏ các 

việc đó, cần phải cạo gọt những đóm đen, những cội rễ của 

tập quán cho sạch thì rất khó -  mà có khó mới thành đạo sự 
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thành đạo trong chỗ khó mới có giá trị; và giá trị ấy mới 

đáng để ngƣ i đ i noi dấu.  

     Ề: Sau khi vào đạo, luôn luôn tập sửa tánh 

tình đúng theo con ngƣ i giác ngộ. Thƣ ng tự xét lòng mình 

để diệt trừ những điều nhơ xấu và hay chịu khổ hạnh, chịu 

nàn tai để gìn còn đức tin cao cả của con nhà Phật tử. Đƣợc 

thế, sẽ đến kết quả: Tỏ ngộ đƣợc đạo tâm.  hi đạo tâm tỏ 

ngộ thì tự thấy nơi mình nhẹ nhàng, trong lòng hiện ra một 

màu sáng suốt, soi chiếu đƣợc từ cái một của Vũ trụ vạn 

hữu, thế gọi  à ngƣ i có trí huệ hay chứng quả đó.  

Cái tỏ ngộ đạo tâm ấy, cũng không  o tính trƣớc hay 

hiểu trƣớc đƣợc  đâu, mà  à nó đến con ngƣ i một cách 

thình  ình, nhƣ cái hoa muốn nở ngƣ i ta không thể đoán 

đƣợc nó sẽ nở ở cành nào, chừng nào nó xảy ra thì mới thấy 

đƣợc. Ngƣ i ta có thể biết trƣớc là ở việc  àm nhƣ đem rấm 

khổ qua thì chắc chắn ngày kia có khổ qua; rấm cam đƣ ng 

thì chắc chắn ngày kia có cam đƣ ng. Có thế thôi. 

Vì vậy, trong  úc hành đạo, chúng ta tự tin rằng: với 

đức tin dũng mãnh và  òng hy sinh trên  ẽ đạo của mình 

ngày nay, chắc chắn sẽ đƣợc kết quả ở ngày mai theo ý 

nguyện của mình vậy. Do đó ngƣ i ta vui chịu sự khổ, vui 

làm việc lành mà không chán mỏi.  

Tứ diệu đề đã giải vừa qua đó  à mô phỏng theo Tứ 

diệu đề của Đức Thầy đã dạy trong Sám giảng. 
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TỨ DI U  Ề CỦ   ỨC PHẬT 

Còn sau đây,  ƣợc giải Tứ diệu đề của Đức Phật 

Thích Ca đã thuyết ra ở th i trƣớc, để chúng ta đối chiếu Tứ 

diệu đề của Đức Thầy thuyết ở th i nay, để biết rõ chỗ diệu 

dụng của cả hai vị cứu đ i. 

Tứ diệu đề của Đức Phật gồm có:  

 1. – Khổ đề 

 2. – Tập đề. 

 3. – Diệt đề 

4. – Đạo đề 

KHỔ  Ề: Là để tâm tìm xét đến các nỗi khổ của 

chúng sanh, những nỗi khổ ấy gồm có tám khoản:  

-  Khoản thứ nhứt là khổ vì sự sanh. 

- Thứ hai là khổ vì sự già,  

-  Thứ ba là khổ vì sự đau ốm,  

-  Thứ tƣ  à khổ vì sự chết chóc,  

-  Thứ năm  à nỗi khổ những ngƣ i của mình 

thƣơng yêu kính mến lại phải xa cách lạc loài hoặc giả bị 

chết chóc vĩnh  iệt 
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-  Thứ sáu là khổ nỗi những ngƣ i của mình đã 

thâm thù cố oán, những ngƣ i của mình đƣơng  òng ghét  ỏ 

bất bình lại thƣ ng phải gần gũi, phải chạm mặt, phải kề vai, 

phải hội lại để nói những công chuyện nầy, bàn công chuyện 

khác. 

- Thứ bảy, là khổ nỗi những điều của mình mong 

muốn tìm tòi đã phế nhiều công lao, nhiều trí lực lại không 

kết quả, không ðýợc nhý ý, nghĩa  à cứ thất bại mãi.  

- Thứ tám, là khổ nỗi trong thâm tâm: hoặc khi 

mừng quá, khi giận quá, khi sợ quá, khi thƣơng quá, khi ghét 

quá, lúc thì mạnh mập  ung,  úc đau thì yếu lung, trong 

ngƣ i luôn luôn thấy bất bình khó chịu. 

         Những điều ấy đối với kẻ trần ai nầy chẳng đƣợc bao 

ngƣ i thoát khỏi. Có thể nói hầu hết con ngƣ i đều máng lấy 

hết tám điều khổ ấy luôn. 

 TẬP  Ề: Để trí tìm xét đƣợc hiểu ngay tám nỗi khổ 

đã kể qua không ngoài tập nghiệp tham lam, sân nộ, mê si, 

tà kiến, ngạo mạn, nghĩa  à do sự mê m  ác loạn trong lòng 

của ngƣ i tạo ra. Bởi con ngƣ i tạo tác nghiệp bất lành mới 

sanh lộn trong trần mang lấy giả thân chịu những nỗi khổ ấy. 

 DI T  Ề:  hi tìm xét đƣợc nguyên nhơn của tám 

nỗi khổ kể trên do các nghiệp truyền não vô minh gây thành, 

bây gi  chúng ta muốn khỏi chịu các sự khổ ấy nữa, thì cần 

phải cƣơng quyết diệt trừ nghiệp phiền não vô minh ấy đi. 

Khi các phiền não vô minh nơi  òng chúng ta  ị diệt trừ rồi, 



Chuù Nghóa                                                                      Trang  

 
301 

hẳn không còn phải sanh trong cõi ta bà nầy, tất đâu còn 

chịu sự khổ não nữa.  

      Ề: là tìm xét rõ ràng, hãy muốn diệt đƣợc 

những tập nghiệp vô minh phiền não thì không còn phƣơng 

pháp nào hay ho hơn, vắn tắt hơn đạo Bát chánh. Bởi đạo 

Bát chánh, nó vừa đƣợc thích hợp, vừa đƣợc giản dị, dù 

hạng nào cũng có thể thực hành đƣợc: lại nó còn có năng  ực 

diệu mầu, ngăn đón diệt bỏ đƣợc tam nghiệp: thân, khẩu, ý 

của chúng sanh. Khi tam nghiệp của chúng sanh đƣợc thanh 

tịnh, ngoài chẳng nhiễm trần, trong chẳng loạn tâm, tâm và 

cảnh trần vẫn đƣợc vô ngại tự tại, tức nhiên tự thấy nơi  òng 

rỗng rang, sáng tỏ không bị vƣớng mắc một mảy bụi trần ai, 

cũng nhƣ chẳng hề bị một ảo tƣởng nào  àm điên đảo tâm 

trí, nhân đó đƣợc mắt thấy cùng phƣơng khắp chốn, tai nghe 

rõ tiếng muôn loài, lòng hiểu ý niệm của tất cả chúng sanh. 

Nhƣ thế gọi  à đắc đạo.  hi đắc đạo hẳn đƣợc vƣợt ngoài 

tam giới, không còn bận trong sáu đƣ ng, chỉ còn tùy theo 

chỗ thệ nguyện của mình mà vào ra cõi ta  à để phƣơng tiện 

hóa độ chúng sanh thôi.  

 Lý do giữa hai bài Tứ diệu đề của Đức Phật và của 

Đức Thầy có hơi khác nhau ở chỗ đổi số đổi chữ lên xuống 

trƣớc sau, là vì ở th i chánh pháp chúng sanh phần nhiều 

thƣợng căn thƣợng trí, Đức Phật phƣơng tiện đem sự khổ 

của đ i giải ra và kể cho biết nguyên nhân sự khổ ấy, rồi 

Ngài dạy cần đem phƣơng pháp của đạo Bát chánh diệt trừ 

nó tức đƣợc đến chỗ giải thoát. Đến khi Đức Thầy ra đ i 

nhằm th i mạt hạ tức là th i mạt pháp nầy. Chúng sanh phần 



Trang                                                                              Chuù Nghóa   

 
302 

nhiều là thiểu căn thiểu trí không thể dùng phƣơng pháp nhƣ 

Đức Phật, không thể giải theo cách của Phật ở th i trƣớc 

đƣợc, nên Đức Thầy phƣơng tiện kể cho đ i biết rõ luật 

nhân quả và cần phải tập làm những điều lành, diệt trừ 

những điều dữ, chịu khổ để tu hành thì ngày kia sẽ đƣợc đắc 

đạo. Nhƣ thế cả hai pháp môn chung qui cũng cùng đƣa 

chúng sanh đến chỗ giải thoát cả.  

 Đối chiếu hai cách giải bày Tứ diệu đề nơi trên, 

chúng ta nhận thấy, vì muốn hạp với trình độ và căn cơ của 

chúng sanh mà Đức Phật thuở trƣớc cũng nhƣ Đức Thầy 

hiện nay, phƣơng tiện sửa đổi hơi khác nhau, chớ kỳ thật 

đến kết quả cuối cùng cũng chỉ  àm cho chúng sanh đƣợc 

giải thoát khỏi mọi nỗi thống khổ trong trần vậy thôi.  

 Khi xem chỗ tƣơng đồng và phƣơng tiện nhƣ thế, 

chúng ta cần khảo nghiệm cả hai cách giải bày của Đức 

Thầy và của Đức Phật để dung hội lại hầu thật hành cho đến 

khi nào đạt đƣợc đạo quả vô thƣợng Đại bồ đề. 
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  Ũ UẨ  (      Ũ ẤM) 

 

                   “Lời Ta dạy hãy nên suy nghiệm 

                    Phải phá tan ngũ uẩn trong mình” 

Đức Thầy nói “những gì của Đức Thầy đã dạy ra, cả 

thảy nhơn sanh cần phải để tâm xét suy nghiệm nghĩ cho 

tƣ ng tận, rồi cần phải phá đƣợc ngũ uẩn ở thân tâm”. 

Sở dĩ Đức Thầy bảo chúng sanh cần phải phá tan ngũ 

uẩn (tức ngũ ấm)  à vì nó thƣ ng hay che m  tâm trí của 

chúng sanh, sanh ra chứa chất đầy dẫy ác nghiệp. Ngũ ấm 

chẳng gì lạ, nó  à năm cái che đậy. Che đậy những gì? Nó 

thƣ ng che đậy bản tâm chơn nhƣ diệu minh của mỗi chúng 

sanh. Nguyên lai tâm diệu minh chơn nhƣ rất sáng rất mầu, 

song vì chúng sanh bị ngũ ấm che đậy mà trở thành điên đảo 

lu m  đi, vì thế mới có những sai lầm, những tham luyến các 

việc, gây lấy điều tội ác. 

Cho nên đối với kẻ quyết tâm tu hành đến chỗ giải 

thoát,  úc nào cũng cần dùng chánh quán, nghĩa  à quán 

tƣởng chơn chánh đúng sự thật, phá trừ đƣợc ngũ ấm để trở 

về tâm rỗng không sáng sủa. 

Ngũ ấm gồm có:  

1. – Sắc ấm, 

2. – Thọ ấm, 
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3. – Tƣởng ấm 

4. – Hành ấm 

5. – Thức ấm. 

- SẮC ẤM: Tức là sắc chất của huyễn thân. Mang 

lấy huyễn thân dĩ nhiên phải chịu sự: già, bịnh chết chóc. 

Nỗi khổ nầy, đeo đẳng hành hạ chúng sanh vô cùng. Đã 

mang lấy giả thân, chúng sanh chẳng lấy làm khổ, lại thƣ ng 

chấp giả thân là thiệt có,  à thƣ ng tồn làm cho tâm trí vọng 

tƣởng xằng xiên, nghĩ quẩn lo quanh những điều bất chánh. 

- THỌ ẤM: Là lãnh chịu. Có sắc thân tức có mắt, 

tai, mũi,  ƣỡi, thân và ý. Sáu căn nầy, thƣ ng tiếp nạp: sắc, 

thinh, hƣơng, vị, xúc, pháp. Do chỗ tiếp nạp ấy, khiến chúng 

sanh khởi lòng lấy, bỏ, ƣa, ghét, nhƣ: mắt thấy sắc đẹp thì 

ƣa, thấy sắc xấu thì ghét; những điều lợi lộc thì lấy, những 

điều lỗ lã thì bỏ, các cái khác cũng thế. Mỗi căn chấp mắc 

mỗi trần, vì vậy sự chọn, lựa, lấy, bỏ, yêu, ghét, mừng giận 

luôn luôn chằng chịt dính  íu nơi tâm của chúng sanh. 

- TƢỞNG ẤM: Là tƣởng tƣợng. Sau khi sáu căn 

tiếp xúc sáu trần thì khởi lòng hoặc ƣa, hoặc ghét, hoặc lấy, 

hoặc bỏ, khiến tâm của chúng sanh ngày đêm cứ tƣởng nhớ 

mãi những điều ấy, hễ việc mình ƣa thì  o tính làm sao lấy 

cho đƣợc, những việc mình ghét thì lo tính làm sao bỏ cho 

đƣợc, những ngƣ i ân lo tính gần gũi, những ngƣ i thù lo 

tính giết hại, cứ tƣởng tƣợng, cứ ghi nhớ  o  ƣ ng nhƣ thế 

mãi. 
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- HÀNH ẤM: Là hành động.  hi  òng tƣởng 

tƣợng, ghi nhớ những việc của mình đã tiếp xúc vừa qua, thì 

cứ lo liệu sao cho việc ấy đƣợc thực hiện, muốn đƣợc thực 

hiện việc ấy, cố nhiên phải hành động, những hành động ấy 

nó không ngoài những việc lấy, bỏ, ƣa ghét đã kể trên.  

- THỨC ẤM: Là nhận thức.  hi đang thật hành 

hay đã thật hành thì lòng nhận biết việc đó thành  ại, tốt xấu 

và phân biệt của mình và của ngƣ i mà sanh ra lòng tranh 

đua ở chỗ hơn thua.  

Năm ấm kể trên đây  uôn  uôn dính  íu nhau, che m  

tâm tánh của chúng sanh, khiến có sự câu chấp sai lầm, gây 

nhiều tội ác. Sự liên lạc của năm ấm nhƣ thế nào; Là hễ có 

sắc thân tức có mắt, tai, mũi,  ƣỡi, thân và ý. Có mắt, tai, 

mũi,  ƣỡi, thân và ý tức có tiếp thọ sắc, thinh, hƣơng, vị, 

xúc, pháp, sanh ra tƣởng tƣợng ghi nhớ. Có những tƣởng 

tƣợng ghi nhớ tức có những hành động công tác. Có những 

hành động công tác tức có những nhận thức việc nên, hƣ, 

tốt, xấu của ngƣ i và của ta. Năm ấm nầy đối với chúng 

sanh ở cõi Ta bà, có thể nói hầu hết đều máng lấy, chỉ có cõi 

Tr i vô sắc giới không có sắc thân nên không có sắc ấm, 

nhƣng có: thọ, tƣởng, hành và thức ấm. Bây gi  muốn tiêu 

diệt đƣợc ngũ ấm có phƣơng pháp tối diệu là cần phải trừ 

diệt bản ngã, nghĩa  à diệt lòng chấp ta. Khi lòng chấp ta đã 

diệt, tất không còn quá tôn trọng xác chất của thân nữa. Khi 

không tôn trọng xác thân, thì chỗ mình: thấy, nghe, ngửi, 

nếm và đụng chạm đâu còn khởi  òng ƣa, ghét,  ấy bỏ. Lòng 

ƣa, ghét,  ấy bỏ vật nầy vật nọ đã không còn nữa, thì những 
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tƣởng tƣợng ghi nhớ việc oán, ân, ái, ố, thủ, xả cũng không 

còn. Việc ân, oán, thủ, xả, ái, ố mình đã không tƣởng tƣợng, 

không ghi nhớ thì những việc làm dầu đặng, dầu hơn, dầu 

thua cũng không  àm cho mình điên đảo hay buồn giận. 

Không buồn giận không điên đảo trong việc  àm đƣợc hay 

mất, hơn hay thua thì đâu còn sự phân biệt tham chấp của 

ngƣ i, của mình hay việc thắng thối giữa ta với ngƣ i khác 

nữa. Nói tóm lại, con ngƣ i vì tiếp nạp những vật nầy, tƣởng 

tƣợng vật khác, hành động sự nọ, nhận biết việc kia, giai do 

lo cho xác thân mà ra cả. Nên khi không còn quý trọng xác 

thân, cố chấp xác thân thì các điều ham hố khác cũng không 

còn, nhƣ cây: nhánh,  á,  ông, trái đều nh  gốc rể nếu gốc rể 

bị bứng thì  ông, trái,  á, nhánh cũng không còn sống đƣợc. 

Trong tâm kinh nói rằng: “chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ 

nhứt thiết khổ ách”. Nếu chúng sanh trở lại soi năm uẩn đều 

không: không chấp sắc, thọ, tƣởng, hành, thức, nghĩa  à năm 

uẩn rỗng không, không vƣớng mắc, không  ƣu trệ, tức nhiên 

vƣợt qua các khổ ách, luân chuyển nơi cõi Ta  à nầy vậy. 

Huống lại, nếu ngƣ i còn tham luyến giả thân, tất 

phải mất chơn thân, cũng nhƣ ƣa ở b  bên nầy tất phải mất 

b   ên kia, ƣa thích cõi trần tất mất cõi Phật, mến xác chất 

trọng trƣợc hẳn không đƣợc gần cõi khinh thanh; và càng 

mến giả thân lại càng phải hồ tƣ  oạn tƣởng, cào cấu tranh 

đua từ ngày nầy đến ngày khác làm cho tâm hồn trí não cứ 

 o hơn thua với ngƣ i đ i; ngụy biện nhiều điều mƣu mẹo 

lắm việc. Do đó mà tội ác sanh ra hết cái nầy đến cái khác 

chồng chất nhƣ rừng nhƣ núi, cứ mãi trôi  ăn chìm đắm 

trong các cõi khổ. 
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Tóm lại muốn trừ diệt đƣợc năm uẩn (tức năm ấm) đã 

kể trên thì cần phải dùng quán tƣởng chánh đáng, soi  ại coi 

năm uẩn nầy có thiệt không? Khi thấy thân nầy là ảo giả, tƣ 

tƣởng nầy là dối mị, những sự ham muốn cõi đ i hoàn toàn 

nhỏ nhen thấp thỏi, nƣớc bọt mây bèo thì phải định tâm diệt 

bỏ đi, để dùng tƣ tƣởng trí hóa suy nghiệm tìm kiếm những 

việc gì cao siêu mầu nhiệm: không luân chuyển, không tử 

sanh, không biếm hoại, không uế trƣợc, nghĩa  à tìm cõi an 

nhàn tịch tịnh của Niết Bàn, tìm đƣợc chơn tâm rất sáng, rất 

mầu ngang giáp mƣ i phƣơng không chỗ nào không thấy, 

không chỗ nào không biết. Đƣợc nhƣ thế mới đến chỗ chơn 

thật khỏi phải chịu sự tuần hƣ n biến chuyển ở cõi tục 

phàm.  
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LỤ   Ă  VỚI LỤC TRẦN 

 

   “Lo tu tỉnh mặc ai khinh ngạo, 

Diệt lục căn đừng nhiễm lục trần” 

Đoạn nầy mỹ ý của Đức Thầy muốn nói rằng: 

“Chúng sanh cứ lo bề tu tỉnh, chớ màng đến sự khinh chê 

ngạo báng của ngƣ i đ i, miễn lo cho mình trừ đƣợc lục 

căn, diệt đƣợc lục trần, căn trần đối nhau mà lòng không 

nhiễm ô tham đắm một mảy  à cao quý”. 

Trong  ài ngũ uẩn hôm qua có nói rằng: Hễ ngƣ i có 

xác thân tức có lục căn. Lục căn ấy, là mắt, tai, mũi,  ƣỡi, 

thân và ý. Mỗi căn đều có chỗ dùng riêng biệt nhau, nhƣ: 

mắt để thấy chớ không để nghe đƣợc, còn tai để nghe chớ 

không để thấy đƣợc, đến mũi,  ƣỡi, thân và ý cũng vậy. Đặc 

tánh công dụng của mỗi căn thông đồng nhau và chẳng bao 

gi  đổi ngƣợc chỗ công dụng của một căn nào đƣợc cả.  

Sáu căn thƣ ng dƣới quyền sử suất của cái tâm. 

Thảng nhƣ cái tâm ấy vọng đọng thì khiến cho sáu căn cũng 

phải vọng đọng theo, nhƣ: mắt hay nhiễm sắc đẹp, tai hay 

nhiễm tiếng hay, mũi hay ƣa mùi thơm,  ƣỡi hay ƣa vị ngon, 

thân hay thích sung sƣớng và ý thƣ ng hay mong cầu đƣợc 

chức trọng quyền cao. Do chỗ tham nhiễm ƣa muốn ấy, 

khiến trí huệ lu m , thân tâm mỗi ngày mỗi loạn động và 

nhơ trƣợc thêm. Nhân đó mới sanh ra lắm hành động tội ác, 



Trang                                                                              Chuù Nghóa   

 
310 

mà những tội ác và hành động nầy, nguyên do ở vọng tâm 

mà ra cả.  

Đối với vọng tâm, Đức Phật cho rằng đáng sợ. Vì nó 

độc hơn nọc rắn, dữ hơn ác thú, nó giết ngƣ i hơn kẻ giặc 

thù, nó có sức phá hoại chẳng thua gì đám hỏa hoạn (nghĩa 

là có sức tàn hại chẳng kém lửa đỏ) và nó cũng nguy hiểm 

chẳng khác nào ngƣ i  ƣng  át mật đầy cứ châm ngó vào đó 

lầm  ũi đi tới mà quên mình sắp sụp hầm sa hố. Lại nó cũng 

có sức hung hăng táo  ạo hơn thớt voi điên không xiềng 

chuồng và nó hay trèo leo nhẩy nhót chẳng khác loài khỉ 

vƣợn; thật là vọng tâm rất khó mà kềm chế đƣợc. Bởi không 

kềm chế đƣợc vọng tâm, nên có lắm ngƣ i làm những điều 

tồi tệ bạo ác, mặc dù họ vẫn biết xấu hổ, vẫn biết tù tội, 

nhƣng không thể sửa chữa đƣợc. 

Ngƣợc lại, nếu sáu căn ấy, dƣới quyền suất xử của 

tâm chơn thì thảy đều đƣợc chơn chánh và cũng đƣợc tốt 

 ành nhƣ nhau cả. Nhƣ mắt trông vào sắc đẹp, sắc xấu chẳng 

khởi  òng yêu hay ghét; tai nghe đến l i quấy, l i phải chẳng 

khởi  òng khen hay chê; mũi ngửi mùi thơm hoặc hôi chẳng 

khởi  òng ƣa hay chẳng ƣa;  ƣỡi nếm đến các vị ngon hay dở 

không khởi  òng thích hay không thích; thân đụng chạm 

những vật trơn hay nhám dày hay mỏng, lạnh hay ấm chẳng 

khởi lòng lấy hay bỏ; ý đối với các cảnh ngàn màu muôn 

sắc, việc ngƣ i việc ta, việc hơn việc thua cũng không khởi 

lòng phân biệt câu chấp, nghĩa  à sáu căn đối với sáu trần 

không nhiễm ô, không phân biệt, thƣ ng đƣợc thanh tịnh 

chơn chánh. Do đó hột giống trí huệ đƣợc nảy nở, thân tâm 
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đƣợc nhẹ nhàng trong sạch, ngàn muôn đức hạnh nh  thế lần 

hồi đƣợc lớn thêm rộng thêm cho đến số không tính  ƣ ng 

đƣợc.  

Theo l i của Đức Phật bảo thì đối với kẻ trí lúc nào 

cũng đủ cách để kềm chế đƣợc lục căn; sự đòi hỏi của lục 

căn một cách bất chánh thì thà chịu chết chớ không hề chiều 

theo. Gi  phút nào cũng canh chừng gìn giữ sáu căn nhƣ 

canh chừng kẻ thù địch, không để một mảy dật lạc phóng 

túng, nếu để nó phóng túng đƣợc cái nầy thì sẽ kéo đến cái 

khác, từ cái nhỏ đến cái lớn, hay từ cái lớn nầy đến cái lớn 

khác rất dễ dàng. 

Sự ham muốn không b  mé, không hạng nhỏ lớn, có 

khi từ cái nhỏ dắt đến cái lớn, hoặc từ cái lớn trở lại cái nhỏ, 

vì vậy nếu muốn kềm nó thì phải kềm cả việc nhỏ đến việc 

lớn. 

Vả lại, trong sự phóng túng dục lạc của con ngƣ i 

không đƣợc trƣ ng cửu, dù mỗi một căn đƣợc tiếp nạp cả 

muôn ngàn trần: mắt đƣợc thấy cả muôn ngàn sắc đẹp, tai 

đƣợc nghe cả muôn ngàn tiếng hay; mũi đƣợc ngửi cả muôn 

ngàn mùi thơm tho;  ƣỡi đƣợc nếm cả muôn ngàn vị ngon; 

thân đƣợc mặc cả ngàn màu tố sô, ngồi trên ngai vị cực cao 

cực quí; ý đƣợc thỏa mãn tất cả dục lạc cũng chỉ trong th i 

gian ngắn ngủi, khi xác thân nầy bỏ rồi, thì những sắc đẹp, 

tiếng hay, mùi thơm, món ngon, và đài các trƣớc kia cũng 

đều đi theo số phận tận diệt nhƣ xác thân cả. Nhƣ thế, dù có 

chiều theo sự ham muốn của lục căn cũng chỉ là một trò 
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chơi, một đứa trẻ giỡn bóng và vọc bọt mƣa chớ chẳng ích 

gì.  

Do đó, chúng sanh  úc nào cũng  ấy chơn tâm điều 

khiển lục căn cho đến khi nào lục căn đối với lục trần vẫn 

đƣợc thanh tịnh, gần sắc cũng nhƣ ở chỗ không, chẳng khởi 

tâm phân biệt, chẳng móng lòng ô nhiễm, chừng đó tự thấy 

mình đƣợc vô ngại và lòng ô nhiễm không còn tái phục 

đƣợc. Đƣợc nhƣ thế đạo quả Bồ đề sẽ thành tựu viên mãn. 

Nói tóm lại, sáu căn chẳng khác nào cái cửa, thƣ ng 

hay chiêu dụ sáu trần: mắt thì rƣớc sắc, tai rƣớc thinh, mũi 

rƣớc hƣơng, đến  ƣỡi, thân và ý mỗi mỗi đều tiếp rƣớc theo 

sở thích của nó cả. Bởi sáu căn hay nhiễm sáu trần, thành 

thử mới xúi giục chúng sanh khởi tâm kiếm tìm đào tạo 

những gì của nó đòi hỏi, ví dụ: nó đòi hỏi sắc đẹp phải tìm 

sắc đẹp cung cấp cho nó, chẳng đƣợc thì ƣu sầu mong ngóng 

mãi không thôi. Đối với các việc khác cũng thế, cứ theo cái 

đà tham nhiễm ấy mà đi tới mãi. Trong chúng sanh, sống 

trong khoảng rộng rãi mà dƣ ng nhƣ  ị giam cầm, vì mỗi 

ngày bị trói buộc rầy mắng, khiến sai của sáu căn, chẳng 

khác ngƣ i tù bị lính khảo đảo sai khiến. 

Sáu căn nguyên  ai vẫn đƣợc rỗng không sáng sủa, 

song vì bị ô nhiễm sáu trần thành thử m  ám rối loạn, chẳng 

còn thấy xa, nghe rộng, hiểu biết đến chỗ cùng tột của vạn 

vật đƣợc. Cứ thế mãn kiếp nầy đến kiếp khác quanh quẩn 

trong chỗ ái dục. Vì bởi ái dục cõi trần, nên phải luân hồi 

mãi trong cõi trần, cứ chạy theo và chung sống với khách 

trần. Trái lại ƣớc muốn đƣợc về cõi Phật tức sanh ở cõi Phật; 
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cũng nhƣ ƣa muốn cõi trần tức sanh ở cõi trần vậy. Nhƣng 

muốn sanh về cõi Phật, lẽ trƣớc hết là tuyệt nhiên không 

nhiễm trần, bằng cách dùng chơn tâm diệu minh kềm chế 

đƣợc sáu căn,  àm cho sáu căn đừng bị sự ô nhiễm sáu trần, 

nghĩa  à đừng để sáu trần ràng buộc tất đƣợc chứng quả Bồ 

đề. Theo l i của Đức Phật bảo: “ hi sáu căn của chúng sanh 

không còn dính mắc sáu trần thì tự trong thân tâm sẽ phát ra 

một màu sáng suốt vô cùng vô tận, phá tan tất cả màu sắc tối 

đen; những gì dối gạt mình từ trƣớc đến gi  đều trụ nguyên 

hình tất cả, chẳng khác nào đem nƣớc sôi đổ trên khối tuyết, 

tan ra một cách mau lẹ.  hi đƣợc nhƣ thế, sẽ chỉ trong một 

niệm hốt nhiên đƣợc tỏ ngộ, mà từ địa hạt phàm phu ngu 

độn bỗng hóa thành một bực có trí giác cùng tột, nghĩa  à 

đƣợc có sự hiểu biết không chỗ nào sót lọt đƣợc”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trang                                                                              Chuù Nghóa   

 
314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chuù Nghóa                                                                      Trang  

 
315 

TRỪ TÁ     Ơ    Ã 

                   

“Tâm trần tục còn phân nhơn ngã, 

                  Thì làm sao thoát khỏi luân hồi” 

Đoạn nầy, ý Đức Thầy muốn nói rằng: “Lòng của kẻ 

tục trần cứ mãi phân biệt nhơn ngã thấp cao, thì biết bao gi  

vƣợt khỏi sự đầu thai trong cõi trần thế đƣợc. Tại sao? Bởi 

nếu ngƣ i cứ phân biệt nhơn ngã thì có tánh tham  am câu 

chấp, mỗi món đều muốn vùa hốt về mình, mỗi việc đều 

muốn lấn trƣớc hơn ngƣ i thành thử chạm đến quyền lợi, 

chạm đến danh thể của kẻ khác, nhứt là càng chiêu thêm tội 

lỗi cho mình, vì thế có sự luân hồi để đền trả, là một lẽ cố 

nhiên”. 

Trong  ài đã cho  iết rằng: Lục căn thƣ ng hay tham 

đắm lục trần. Sở dĩ có sự tham đắm ấy, chẳng qua vọng tâm 

phân biệt mà ra. Song vọng tâm phân biệt ấy, việc phân biệt 

nhơn ngã trƣớc hết. 

Tánh phân biệt nhơn ngã ấy ra sao? Trả l i ngay 

rằng: Nó làm ranh giới giữa mình với ngƣ i và của mình với 

của ngƣ i trong những việc hơn thua, cao thấp mỗi ngày. 

Nhƣ: 

-   Ơ : Là trong  òng  úc nào cũng phân  iệt 

ngƣ i khác, mình khác, của ngƣ i là của ngƣ i, của mình là 

của mình, muốn ngƣ i khác phải đứng nép vào chỗ thấp hơn 
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mình và họ luôn luôn phải thua kém hơn mình mọi việc, 

nghĩa  à họ phải hoàn toàn chịu dƣới sự sai khiến và đứng 

sau mình luôn. 

- NGÃ: Là trong lòng lúc nào cũng phân  iệt ngƣ i 

khác không bằng mình, mình  úc nào cũng coi hơn ngƣ i, 

trong việc sanh cƣ thƣ ng đặt mình đứng trƣớc và chỉ xem 

mình đáng đƣợc sống còn hơn ngƣ i khác. Đồng th i những 

điều sung sƣớng quyền oai nào, mình cũng muốn chiếm trên 

hơn mọi ngƣ i và đƣợc thụ hƣởng các món sang trọng một 

cách đầy đủ hơn ai hết Nói rõ là chỉ biết xem mình quí trọng 

và đặt mình trên hết, mỗi việc gì tốt đẹp của ngƣ i khác phải 

nhƣ ng lại cho mình hƣởng tất cả. 

- CỦ    ƢỜI: Là trong  òng  úc nào cũng phân 

biệt của ngƣ i không phải của mình, thấy món chi của ngƣ i 

khác đƣợc có tốt đẹp quý  áu hơn mình, thì  òng tính toan 

đủ cách quyết lấy cho đƣợc để làm của mình, mặc dù trong 

cái muốn lấy ấy bất hợp pháp không đƣợc ngƣ i kia bằng 

 òng cũng thây kệ. Ngƣợc lại, nếu ngƣ i kia xấu xí hay là 

của họ kém hèn không sánh kịp mình thì mình lại tỏ ra khinh 

miệt ruồng bỏ, nếu kẻ ấy là kẻ thân bằng cố hữu từ lâu thì lại 

tìm cách xô đuổi và xa tránh họ.  

- CỦA TA:  Là trong  òng  úc nào cũng phân  iệt 

cho những gì của mình đã có đều hơn kẻ khác tất cả, rồi có 

đủ cách gìn giữ giấu đút chẳng r i. Lại chẳng muốn ai đƣợc 

có món ấy và không muốn ngƣ i nào r  mó hay dòm dõi 

đến món ấy. Rủi khi vật ấy mất đi thì chạy kiếm tở mở, đem 
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lòng nghi ng  đủ lẽ, nhiều khi lại nghi ng  những ngƣ i mà 

mình đã tin cậy, đã kính mến, nhứt  à ngƣ i ấy ở cấp trên 

trƣớc của mình nữa. Có đôi khi vì mất mát vật rất nhỏ hay 

có lớn đi nữa cũng không giá trị tuyệt đối lại nỡ mƣu sát 

mạng ngƣ i và khởi  òng độc ác dữ dằn, coi ngƣ i của mình 

nghi và ngƣ i mình đã  ắt đƣợc trong việc cƣớp phá ấy nhƣ 

tro mạt kiến bã.  

Cái lòng phân biệt ấy, tạo cho ngƣ i một tánh tham: 

tham tiền bạc, tham mèo mở, tham chức quyền, tham lợi 

lộc.v.v.Cái tham ấy, với mục đích để bồi bổ tẩm ƣớp xác 

thân. Do đó,  ao nhiêu tâm trí đem dồn nhốt vào một ý nghĩ 

tham lam. Tham hết vật này tới vật khác cuồng quấn trong 

chỗ đê hèn, khiến cho trí huệ càng lúc càng m  mịt tối tăm. 

Khi trí huệ đã trở thành tối tăm m  ám, lòng tham dục nổi 

lên tràn trề, thì những việc làm tội ác mới bắt đầu lan rộng ra 

một cách mạnh mẽ, cho đến tai nghe đầy tiếng ác, mắt xem 

đủ việc ác,  òng nghĩ vô số điều ác. Đến lúc mắt, tai và ý của 

ngƣ i tạo nên những nghiệp ác chập chồng là sắp dẫn nhơn 

loại vào trƣ ng tranh đấu thảm khốc mà những điều oán thù, 

giận tức là một việc rất thƣ ng xảy ra trong chỗ tranh đấu 

ấy. Nhứt là có một điều nó thƣ ng diễn đi diễn lại trƣớc mắt 

mọi ngƣ i là sự phân biệt giai cấp: giàu coi rẻ kẻ nghèo; 

quan xem khinh ngƣ i dân; trí chê ngạo kẻ ngu, đƣa đến chỗ 

giàu to coi hèn giàu nhỏ; chức cao xem khi chức thấp; quyền 

rộng ngạo nghễ quyền hẹp. Những điều nầy tạo thành xã hội 

có từng bực thấp cao, dƣ ng thể trên con đƣ ng đèo ải gồ 

ghề vậy. 
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Càng có sự chênh lệch nhiều, dĩ nhiên có sự đau khổ 

cách biệt giữa tình nhơn  oại nhiều. Giữa tình nhơn loại càng 

cách biệt nhiều chừng nào càng đƣa đến chỗ chia xẻ giết hại 

nhau nhiều chừng ấy, mà trên vũ đài tranh đấu thắng phụ 

ngã nhơn ấy, vào th i đại hiện gi  đang diễn ra nhan nhản 

trƣớc mắt mọi ngƣ i.  

Nhƣ đã thấy sự thâm độc của lòng phân biệt nhơn ngã 

dƣ ng nào, bây gi  chúng ta muốn tiêu diệt nó thì hãy nghe 

theo l i của Đức Phật đã  ảo nhƣ thế này: 

Ngài bảo rằng: “Thân do  ốn chất; đất, nƣớc, gió, lửa 

hợp lại làm thành. Mỗi chất mỗi có tên riêng biệt nhau, 

nghĩa  à hễ chất đất  à đất, nƣớc  à nƣớc, lửa là lửa, gió là 

gió, không thể nƣớc mà nói lửa, lửa mà nói nƣớc, đất mà nói 

gió, gió mà nói đất đƣợc. Mỗi chất đều đã có tên riêng  iệt 

của nó; mà lại toàn cả các chất ấy trong thân ngƣ i, đều là 

vật dơ dáy cả. Cái dơ dáy ấy, mỗi cái cũng có mỗi tên riêng 

nhƣ phẫn thì gọi là phẫn, nƣớc tiểu thì gọi  à nƣớc tiểu, gan, 

ruột, phổi, phèo, mỗi mỗi đều có tên riêng nhƣ vậy. Thế thì 

những món dơ dáy ấy đâu có thể nào xƣng ta đƣợc; không lẽ 

gọi phẫn là ta hay gọi nƣớc tiểu là ta, hay gọi gan ruột...là ta, 

vì mỗi chất có tên riêng của nó thì cái ta ấy ở chỗ nào? Còn 

nếu đem  ỏ phổi, phèo, ruột, gan mỗi cái riêng một nơi thì 

đâu còn thành con ngƣ i. Con ngƣ i đã không còn thì cái ta 

kia đâu có. Vì các món ấy kết hợp lại làm thành một hình 

thể thì tạm gọi là con ngƣ i, là xác thân. Khi thân xác tan rã 

thì máu me theo nƣớc, hơi ấm theo nắng, xƣơng thịt theo 

đất, hơi thở theo gió, tức không còn xác thân nữa.  
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Thân do cấu hợp nhiều bộ phận mà thành hình rồi 

thần thức nhập vào đó mới cử động, có hiểu biết đƣợc đặt 

tên là ngƣ i vậy thôi. Thế thì cái thân ấy, cái dơ dáy ấy 

không phải  à ta và cũng không thiệt là của ta, vì nếu thật 

của ta sao không giữ nó còn mãi, lại để cho nó già, bịnh chết 

chóc đến phải tan rã; vậy nó chỉ là một khối dơ  ẩn ch  

ngày tan rã thôi.  

Đã hiểu xác thân nhƣ thế, thì lòng phân biệt ta hơn 

ngƣ i và muốn của ngƣ i đem  àm của ta cũng chỉ là một 

việc làm giả dối, một việc  àm mơ mộng trong chốc lát hay 

một th i gian năm  ảy mƣơi năm rồi của ấy cũng giao  ại 

cho ngƣ i khác, thân xác ấy theo định luật thiên nhiên mà 

chịu sự tiêu diệt ra  ùn đất. Nghĩa  à đã hiểu cái khối thịt dơ 

bẩn nầy, nó không trƣ ng tồn, thì bây gi  dù có tham lam 

cho lung, phân biệt nhơn ngã cho  ắm cũng vô ích; càng dối 

mị nhiều chừng nào càng làm cho tâm trí tối tăm, hỗn loạn 

tinh thần chừng nấy. Chỉ nên lợi dụng xác chất nầy trong 

th i gian đƣơng tiền để làm những việc gì ích lợi cho thiên 

hạ: nếu giúp nƣớc thì nên làm theo Quốc Tuấn, Lê Lợi, Ngô 

Quyền đáng ghi tên trong sách sử; còn đứng trong cửa đạo 

thì phải làm theo việc làm của các bực: Văn Thù, Phổ Hiền, 

Mục Liên, Quan Âm, Thế Chí hay các vì đại sĩ khác trong 

chỗ phổ độ chúng sanh sẽ đƣợc đ i tôn sùng là vị cứu thế và 

mới đáng cho ngƣ i th  phụng tôn kính. 

Nói một cách gần hơn  à đã hiểu thân là giả dối, 

không nên quá tôn trọng nó, hãy tìm đƣ ng giải thoát. Con 

đƣ ng ấy là sớm  àm cho đƣợc tỏ ngộ đạo Bồ đề. Muốn tỏ 
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ngộ đạo Bồ đề chẳng gì tốt bằng mỗi ngày nên khởi tâm đại 

bi. Tỏ  òng đại bi bằng cách tùy tiện theo sức mình để đánh 

thức những ai còn mê muội có cơ tỉnh ngộ cùng tu hành, 

cùng tạo việc phƣớc lợi nhƣ mình và sẽ cùng hành một pháp 

môn thấy tánh thành Phật. Đƣợc nhƣ thế mới là việc làm cao 

quý, một công nghiệp không hƣ mất và biết dọn đƣ ng cho 

mình đến chỗ trƣ ng tồn vĩnh cữu. 

Khi chúng ta khởi  òng nhƣ trên thì vọng tâm phân 

biệt nhơn ngã không còn nữa, cho đến  òng mê đắm theo 

ngũ dục cũng diệt mất, chỉ thấy nơi mình y theo Phật pháp 

để thiệt hành một cách  ình đẳng và đƣợc  òng thƣơng yêu 

tất cả mọi ngƣ i để làm việc phổ tế cho ai cũng đƣợc hƣởng 

sự an vui phƣớc đức cả.  

Tóm lại, chúng ta đã quyết định trừ diệt lòng phân 

biệt nhơn ngã thì có một phƣơng pháp duy nhứt là hãy xem 

thân này không bền bỉ và của này không phải của mình, vì 

một ngày kia thân này đã mất rồi thì của ấy sẽ d i đến tay 

của kẻ khác. Huống lại, có thân này chẳng qua th i gian quá 

khứ mình đã khởi  òng thƣơng ghét phân  iệt nhơn ngã, tạo 

nhiều nghiệp bất lành, gây nhiều duyên trọng trƣợc, nên mới 

sanh vào cõi này để đền trả lại những gì của mình đã đào 

tạo, đã ham muốn ở kiếp trƣớc. Thế thì ngay kiếp này, mình 

chỉ nên lo trả lại những nợ nần đã vay tạo ở kiếp trƣớc, 

không nên gây dựng thêm, vay bợ thêm những nghiệp xấu 

xa. Khi hột giống nhơn ngã, ái, ố hiện kiếp đã  ị hƣ úng, thì 

ngày kia tức kiếp tới chắc khỏi sanh vào cõi này gặt lấy thân 
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trọng trƣợc, quả bất lành nữa. Nhƣ thế  à mình đã có  ài 

toán rất kỳ diệu, tính xong mối nợ ở thế gian. 
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PHÁ VÔ MINH 
                               

     “Bởi vô minh vọng tưởng vạy tà 

                       Nên quay lộn Ta bà cõi khổ” 

Theo đây, Đức Thầy đã xác nhận rằng: “cả chúng 

sanh cứ quay cuồng chuyển lộn trong cõi mê khổ này là bởi 

lòng vô minh vọng tƣởng những điều vạy vò tà khúc mà ra”. 

Có ngƣ i hỏi vô minh nhƣ thế nào? Thì trả l i một 

cách gọn ghẽ rằng: vô có nghĩa  à không, minh có nghĩa  à 

rõ, cả chúng sanh tâm trí mê m  không rõ biết đƣợc bản tâm 

chơn nhƣ thƣ ng trụ diệu minh của mình, trở lại lầm nhận 

các tƣ tƣởng, các vọng tâm biến diệt  àm chơn tâm chơn trí 

nên gọi là vô minh. 

Bởi màn lớp vô minh che phủ cả chơn trí của chúng 

sanh mới có sự câu chấp sai lầm; kẻ thì chấp về sự tƣớng bỏ 

 ý tánh, ngƣ i chấp về lý tánh bỏ sự tƣớng, cứ mãi nhận việc 

ngụy làm việc chơn đem điều giả dối cho  à chơn thiệt, nhân 

đó càng gây thêm nhiều nghiệp ác. Và bởi thấy biết không 

đúng sự thật nên mới lầm nhận giả thân này  à thiệt thân, giả 

cảnh này là thiệt cảnh, cho cõi khổ này là cõi vui và lầm 

nhận những của cải, sự nghiệp của mình đã tạo đây  à thiệt 

của mình, rồi cứ để  òng chăm ngó vào đó, nào  à giữ gìn, 

nào là khởi lòng yêu mến không r i.  
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Sự nhận lầm ấy, chẳng khác nào ngƣ i ngồi trên 

chiếc xe đang chạy, thấy cây chạy theo  ên xe; và cũng nhƣ 

ngƣ i chèo thuyền thấy trăng  ội theo sau thuyền. Đến khi 

xe ngừng thì kẻ ngồi trên xe trở lại thấy cây không chạy, chỉ 

vì chiếc xe chạy mà dƣ ng nhƣ cây chạy; còn thuyền đậu thì 

kẻ chèo thuyền thấy không phải trăng theo, chỉ vì thuyền đi 

mà dƣ ng nhƣ trăng  ội theo, chớ sự thật thì không phải thế. 

Do chỗ tƣởng lầm và nhận lầm ấy, cả chúng sanh lần lần đi 

xa chân  ý, đi xa sự thật, cứ quay theo bao nhiêu giả cảnh, 

giả thân, giả tình, giả thế, bị những nghiệp tạo của mình kết 

thành lực  ƣợng mạnh kéo lôi mãi trong cõi sanh tử, cũng 

nhƣ đứa nhỏ tự xoay tròn cái thân thành bị chóng mặt cháng 

váng, thấy nhà cửa đảo lộn ghê tởm vậy. 

Đã  ị lầm lạc và luân chuyển mãi trong cõi khổ, 

nhƣng cũng chƣa đƣợc bao nhiêu nhận rõ chỗ mình đã  ầm 

và cũng chƣa  iết cái lầm ấy, cái khổ ấy là nguyên lai vì vô 

minh vọng tƣởng tạo nên, thành thử không chịu nghiền 

ngẫm tìm tòi những phƣơng pháp kỳ diệu để đối phá lại cái 

vô minh, cái vọng tƣởng đang che phủ nơi mình. Vả chăng 

cái vô minh vọng tƣởng không trừ diệt đƣợc, không bình 

định đƣợc, dù cho có phép thần thông biến hóa cũng không 

tránh khỏi sự luân hồi. Chẳng khác nào con dơi có tài  ay 

nhƣng không thể tránh khỏi một ngày kia trở lại hóa chuột 

hay thành chồn, vì lẽ chƣa  iến đổi đƣợc cốt chất. 

Để tìm phƣơng pháp đối phá bức màn vô minh vọng 

tƣởng ấy. 
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Thuở xƣa trong khi Đức Phật thuyết kinh Hoa 

Nghiêm có đoạn Ngài nói đại ý nhƣ vầy: “Theo Phật Ngài 

đã thấy thì toàn cả chúng sanh ai cũng đều có đủ trí huệ và 

luôn cả tƣớng công đức nhƣ Đức Nhƣ Lai, song vì họ cứ 

đem cái tâm phiền não vọng tƣởng tham đắm mọi cảnh 

trƣớc mắt, vì thế nên chƣa chứng đƣợc trí huệ và đức tƣớng 

ấy. Nếu có một chúng sanh nào sớm biết xa  ìa đƣợc phiền 

não và vọng tƣởng tham chấp đã kể trƣớc, tức thì cái trí hiểu 

biết tất cả và cái trí không học mà tự thông minh tất cả, tự 

nhiên hiện rõ nơi tâm của mình vậy. Đó chẳng khác nào 

nƣớc đục mình đem đựng vào bồn để yên lặng một lúc sau, 

bùn cát lần  ƣợt lóng xuống, tức nhiên màu nƣớc trong hiện 

ra, đó  à đã  ắt đầu trừ đƣợc tâm phiền não và vọng tƣởng 

rồi. Tuy thế mà bùn và cát còn nằm dƣới đáy  ồn, một khi 

khuấy động  ên thì nó đục lại nhƣ cũ, thế nên muốn nƣớc đó 

đừng trở lại đục, thì hãy gạn bỏ những bùn cặn còn nằm 

dƣới đáy  ồn đi, chỉ còn thuần nƣớc trong từ trên mặt tới 

dƣới đáy, nhƣ thế đã đoạn diệt đƣợc cội gốc vô minh vậy. 

Khi làn sóng gió vọng tƣởng vô minh đã  ình định 

xong, tức thì đèn trí huệ sáng tỏ, ánh nhựt quang minh hiện 

ra rõ ràng, tự mình đƣợc thấy mọi cảnh giàu sang sung 

sƣớng, chè rƣợu điếm đàng, đ n ca xƣớng hát, mọi cuộc 

thích thú và lợi danh, tình mà mình đã tham đắm từ trƣớc tới 

nay chỉ là một việc làm giả dối, một việc làm lầm lạc chẳng 

khác nào bấm mí mắt ngó thấy hai mặt trăng, tức mặt trăng 

thứ hai là mặt trăng giả, nhƣ nhận lầm con ngƣ i của nhà 

thuật sĩ hóa ra tƣởng  à ngƣ i thiệt, rồi đem  òng  uyến ái, 

chẳng ng  đó  à ngƣ i giả do phép thuật hóa ra sẽ biến mất. 
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Lại cũng nhƣ đám mây trắng ở  ƣng tr i, đứng tƣởng tƣợng 

lâu thấy ngƣ i đi, thú chạy: Tƣởng tƣợng con chó thì thấy 

con chó, tƣởng tƣợng con ngƣ i thì thấy ngƣ i, mà sự thật 

thì đó chỉ  à mây, do hơi nƣớc bốc lên cấu thành, vì mình 

vọng tƣởng mà thấy hình con ngƣ i hay con vật chớ không 

phải thật. 

Mình đƣợc nhận đúng,  iết rõ nhƣ thế, là nh  ngọn 

đèn trí huệ soi chiếu, cũng nhƣ nh  ánh mặt tr i mọc lên 

làm sáng cả vạn vật, mà đêm rồi mình nhìn lầm bụi cây là 

ngƣ i đứng, bây gi  mới thấy rõ lại đó chẳng phải ngƣ i. 

Thế thì cái mình nhận lầm đêm rồi đã mất hết. Cái trí huệ 

của mình cũng thế, khi nó đã hiện ra thì những điều mình đã 

hiểu lầm trƣớc kia, bây gi  sẽ đƣợc giải quyết tất cả.  hi đó 

mình tự thấy rằng: những sự giàu sang phú quý, danh lợi, ái 

tình từ trƣớc tới nay chỉ là những cảnh trong giấc mộng chớ 

không phải sự thật; tham đắm nó chỉ phải luân hồi vào ra cõi 

khổ, máng lấy mọi điều tai ách chớ không phƣớc lạc gì.  

Còn Đức Thầy chỉ phƣơng pháp diệt trừ vô minh là 

phải  àm nhƣ thế này: “Đối với ngƣ i đã chuyên tâm tu học 

đạo đức, muốn cho trí huệ mình đƣợc mở mang sáng tỏ ra, 

trƣớc hết cần phải tìm đƣợc phƣơng pháp diệt trừ vô minh. 

Nhƣng muốn diệt trừ vô minh thì nên tuần tự, nên cố gắng 

nhiều ngày. Việc  àm trƣớc hết là phải giồi mài nung nấu 

khối tinh thần của mình đƣợc mạnh mẽ cứng rắn. Nó cứng 

rắn cho đến đỗi chặt đứt những gì trở ngại trên đƣ ng đi của 

mình. Và nó đƣợc mạnh mẽ thắng phục tất cả những vật 

muốn lôi cuốn mình trở lại tục lụy. Lúc nào cũng tự đào tạo 
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cho mình có một con đƣ ng quyết định duy nhất. Con 

đƣ ng ấy, phải đƣợc rõ ràng và phù hợp với ý nguyện của 

mình đang tu học. Và lấy lòng quyết định duy nhất ấy, làm 

giềng mối cho mình trừ khử đƣợc những lòng cố chấp, thấy 

sai lầm nhƣ: trừ đƣợc thói quen theo việc làm quấy, trừ đƣợc 

lòng chần ch  trƣớc việc phải, trừ đƣợc lòng ham muốn việc 

bất chánh, trừ đƣợc tánh ngạo nghễ tự phụ, trừ đƣợc lòng 

ghét ganh, gièm siểm nịnh bợ; và cũng trừ luôn lòng hay lo 

lợi riêng, hay nghĩ điều riêng, hay gây gổ kích bác, hay say 

sƣa mê đắm theo việc ân tình dục lạc, và trừ đƣợc lòng 

phiền não tức: tham lam, sân nộ, mê si, vì chúng nó hay làm 

náo loạn nhiễu nhƣơng tâm trí mình  ị m  ám rối ren. Nếu 

những điều ấy mình đã trừ diệt xong, tất nhiên tâm trí đƣợc 

trở lại thanh tịnh, mà tâm trí đƣợc thanh tịnh thì trí huệ hiện 

ra, làm cho sự nghe thấy và nghĩ ngợi của mình bắt đầu từ 

đó hoàn toàn sáng suốt trong sạch vậy. 

Để kết luận câu chuyện này, chúng ta muốn tìm đƣợc 

phƣơng pháp diệt trừ vô minh, thì có một phƣơng pháp đồng 

với hai phƣơng pháp của Đức Phật và Đức Thầy mà chúng 

ta đã trƣng dẫn vừa qua, trong kinh có câu: “Nếu tâm sanh 

tất cả việc gì cũng sanh, khi tâm dứt tất cả việc gì cũng dứt”, 

ví dụ: ông thợ mộc muốn cất cái nhà thì liền nghĩ đến cột, 

kèo, vách phên, bàn ghế và các bộ phận trong nhà. Thế là do 

tâm ông sanh nên cái nhà và cả việc trong ấy mới sanh. 

Nhƣợc bằng ông thợ không nghĩ đến việc cất nhà thì những 

bàn ghế hay vách phên kia đâu có sanh ra. Đó  à tâm ông dứt 

nên cái nhà và cả việc trong ấy dứt.  
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 hi tâm mình đã dứt hết vọng động thì muôn việc gì 

cũng đều dứt hết, tâm mình vọng động mãi thì tất cả việc gì 

cũng sanh ra. Thế nên có thể tóm vào một câu là hễ vọng 

tâm chúng sanh đƣợc lặng thì các tƣớng vô minh phiền não 

đều dứt lặng theo, chỉ còn một bản tâm thƣ ng trụ bất biến 

và sáng suốt vô cùng vô tận, tâm ấy tức Phật tâm vậy.  
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LUẬT   Ơ  QUẢ 

               

   “Luật nhơn quả thật là cao viễn, 

                   Suốt cổ kim chẳng lọt một ai” 

Theo Đức Thầy, nhận cho luật nhân quả thật rất cao 

rất xa mà từ xƣa đến nay không một nhơn vật nào khỏi phải 

bị đứng trong luật ấy, và cũng không hề lọt khỏi sự trả lại 

của nó.  

Nhơn quả ấy nhƣ thế nào? Nhơn  à hột giống. Quả là 

trái bông. Hễ mình gieo rắm hột giống gì thì lên trái bông 

nấy, mà hễ mình càng gieo thì nó càng lên, dù gieo cả trăm 

ngàn lần thì nó cũng  ên cả trăm ngàn  ần, chớ không sai 

chạy một mảy. Nhƣ thế gọi là nhân quả. Luật nhơn quả rất 

kín nhiệm và khéo mầu, bất luận lúc nào nếu ngƣ i còn tạo 

nghiệp nhân tức là có kết quả mà kết quả ấy, đƣợc tốt hay 

xấu, về Thiên đƣ ng hay xuống Địa ngục, đƣợc đ i tôn kính 

hay khinh chê giai do ở chỗ tạo nhơn của mình mà ra cả.  

Hầu hết vạn vật chúng sanh trong sáu cõi phàm đều 

do nhân quả kết hiện: những kẻ giàu sang phú quí kiếp này 

là do làm việc chẩn bần, bố thí ở đ i trƣớc; ngƣ i nghèo khổ 

túng thiếu hiện nay  à do  òng tham  am  ỏn xẻn ở kiếp qua; 

và mọi vấn đề vui hoặc khổ.v.v... trên đ i này cũng đều do 

tạo nhân trƣớc cả. Đó chẳng khác nào ngƣ i đƣợc biết chữ 

do ở lúc nhỏ có học, kẻ không học lớn lên phải dốt. Thêm 

một ví dụ nữa: Sự phản ứng của luật nhân quả không xê dịch 
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cũng nhƣ mình  ấy tai đánh mặt trống thì tiếng trống dội lại 

vào tai mình nghe trƣớc, nếu mình đánh mƣ i cái dội lại 

mƣ i cái, đánh trăm cái dội lại trăm cái không sai một. Xem 

thế đủ hiểu việc gì của mình  àm , trƣớc sau gì nó cũng trả 

lại cho mình hết. Nhân đó mới nói luật nhân quả rất cao xa 

mầu nhiệm, dù vua, quan, dân dã cũng không tài nào thoát 

khỏi luật ấy. 

Vẫn biết luật nhân quả rất cao xa và mầu nhiệm, song 

sự kết quả, nghĩa  à sự thành hình của nó có chậm có mau. 

Sự chậm mau ấy tóm  ƣợc:  

- Lẽ thứ nhứt nhân quả trong một đ i: là mình tạo 

nhân lành ở kiếp này đƣợc hƣởng quả lành ngay kiếp này; 

tạo nhân dữ ở kiếp này, chịu quả dữ ngay kiếp này, chớ 

không kéo đến kiếp tới. 

- Lẽ thứ hai nhân quả trong hai đ i: Là mình tạo 

nhân lành ở kiếp này phải ch  kiếp tới mới hƣởng đƣợc quả 

lành; tạo nhân dữ ở kiếp này, phải đợi kiếp tới mới chịu kết 

quả dữ, chớ không trả liền ở kiếp này. 

- Lẽ thứ ba nhân quả trong nhiều đ i: Là mình tạo 

nhân lành ở kiếp này, ch  năm  a kiếp sau hay cả năm  ảy 

chục, một trăm kiếp sau nữa mới đƣợc hƣởng quả lành; tạo 

nhân dữ ch  năm  a kiếp sau hay năm  ảy chục, một trăm 

kiếp sau nữa mới trả lại quả dữ, chớ không trả ngay ở kiếp 

hiện tại. 
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Nguyên lai của nhân quả có chậm có mau chẳng qua 

vì tạo nghiệp của ngƣ i mạnh hay yếu; hễ tạo nghiệp mạnh 

thì kết quả mau, tạo nghiệp yếu thì kết quả chậm. Chẳng 

khác nào hột giống cái ngòi nó mạnh thì nức mầm sớm, cái 

ngòi nó yếu thì nức mầm muộn vậy. Do thế ấy, chúng ta 

từng thấy trên đ i có kẻ làm hung dữ mà đƣợc giàu sang, 

còn ngƣ i hiền lành phải nghèo khổ; thì những ngƣ i hung 

dữ mà đƣợc giàu sang ấy, chẳng qua kiếp trƣớc họ tạo nhân 

lành, biết bố thí nên sanh lên kiếp này, nh  cái dƣ phƣớc ấy 

mà đƣợc giàu sang. Song kiếp này họ không lo tạo phƣớc 

thêm, thì kiếp tới họ sẽ trở lại nghèo khổ khốn nàn. Còn 

những ngƣ i hiện gi  làm hiền lành mà nghèo khổ, chẳng 

qua kiếp trƣớc họ tạo nghiệp bất thiện, tham lam hoặc vay 

thiếu ngƣ i không trả nên kiếp này chịu nghèo khổ; nhƣợc 

bằng kiếp này  àm phƣớc lành thì kiếp tới đƣợc hƣởng đầy 

đủ sung sƣớng.  

Hiểu nhƣ thế thì chúng ta giải quyết xong những nỗi 

lòng thắc mắc và không cho việc ấy là bất công nữa. 

Tóm lại, luật nhân quả nó trả lại y hệch việc mình đã 

tạo tác, sự tạo tác nhƣ thế nào nó trả lại nhƣ thế nấy, trƣớc 

sau không thể d i đổi khác hơn nữa đƣợc. Nó chi phối hầu 

hết mọi loài, loài nào sanh trong cõi nầy đều đi trên con 

đƣ ng nhân quả cả. Về mọi cái thọ hƣởng vui, sƣớng hay 

cực khổ cũng đều do sự trả lại của luật nhân quả mà ra. 

Nhân quả ấy, nó vi tế, nó kín nhiệm đến đỗi chợp con mắt, 

lảng lỗ tai cũng đều do luật ấy trả cho.  
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Luật nhân quả không riêng vị một ngƣ i nào, ngay 

nhƣ Đức Phật Thích Ca, thuở xƣa trong  úc thuyết pháp, 

Ngài còn bị một bà già lại đòi tiền. Bởi kiếp trƣớc Ngài bảo 

lãnh số nợ của ngƣ i khác, mà ngƣ i ấy không trả nên Ngài 

phải trả, mặc dù kiếp đó Ngài đã chứng quả Nhƣ Lai.  

Bây gi , chúng ta muốn khỏi vƣớng mắc nhân quả ở 

kiếp tới thì ngay bây gi  chúng ta hãy nỗ lực tạo tác nhân 

lành, dù nhiều gian lao trở ngại, nhiều sự hy sinh cũng phải 

rán làm việc lành ấy cho đến khi nào đƣợc tròn đủ thì chừng 

đó chúng ta tự tin rằng: Bao nhiêu kiếp tới nữa không hề có 

cái ác quả nào trả lại cho mình đƣợc. Vì sao? Vì mình không 

tạo nghiệp ác, cố nhiên không có quả khổ trả lại.  
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LÝ LUÂN HỒI 

 

“Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, 

                        Thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi” 

Theo đoạn nầy, mỹ ý của Đức Thầy dạy rằng: “Nếu 

có một chúng sanh nào thật lòng tin theo sự niệm Phật và 

phụng hành đúng theo giới luật, thì chỉ trong một kiếp đƣợc 

sanh về cõi Tây phƣơng an dƣỡng. Đƣợc về cõi ấy, thoát 

khỏi đƣ ng mê, dứt xong cuộc luân hồi sanh tử” 

Thế nào gọi là luân hồi? Luân có nghĩa  à  ánh xe. 

Hồi có nghĩa  à quây tròn. Cả chúng sanh từ vô  ƣợng kiếp 

trở lại đây, hết kiếp nầy đầu thai kiếp khác,hết kiếp khác đầu 

thai kiếp khác nữa cứ chìm nổi xuống lên mãi trong sáu cõi 

phàm phu, đã  ỏ vô  ƣợng cái xác thân, đầu thai vào vô 

 ƣợng cha mẹ,đào tạo vô  ƣợng gia đình mà vẫn còn đào tạo 

nhƣ thế mãi, chƣa đƣợc  ao nhiêu ngƣ i dừng lại đặng, cũng 

nhƣ  ánh xe cứ quay tròn mãi, không biết đâu  à đầu, đâu  à 

cuối, cứ lên lên, xuống xuống, luân luân, chuyển chuyển nhƣ 

thế, nên gọi đó  à  uân hồi. 

Nguyên lai, chúng sanh luân hồi ấy, đều do tạo 

nghiệp của xác thân, của lỗ miệng, của ý mà gây ra cả. Tạo 

nghiệp của thân thì hay sát sanh hại mạng, trộm cƣớp giựt 

giành, tà dâm hoa nguyệt; tạo nghiệp của miệng thì hay 

nguyền rủa thề thốt, chửi mắng tục tằn, đâm thọc bài xích, 

thêu dệt những chuyện hoang đƣ ng làm hại lòng tốt của kẻ 
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khác, hay  ày điều đặt chuyện lừa gạt ngƣ i đ i; tạo nghiệp 

của ý thì hay tham lam danh lợi của tiền  àm điều bất chánh 

giận h n nóng nảy, ích kỷ tổn nhơn và câu chấp nhơn ngã 

gây sự m  ám trí huệ. Những nghiệp ác ấy, cứ chuyền nối 

nhau gây thành một lực  ƣợng mạnh mẽ lôi kéo chúng sanh 

vào cõi khổ để đền trả những nghiệp tạo của mình vừa qua. 

Cứ thế mà hết đầu thai kiếp nầy thì đầu thai kiếp khác, khi 

thì bỏ thân ngƣ i mang thân thú, khi thì ra cửa ngạ quỉ vào 

đƣ ng Địa ngục: lúc khổ, lúc vui, lúc làm dân, lúc làm quan, 

lúc mạnh lành, lúc bịnh tật kể thôi vô số. Ngoài cách đầu 

thai vì nghiệp nhân đã tạo kiếp trƣớc, còn có một lý do nữa 

là lòng khát ái, lòng tham luyến cõi trần nên phải đầu thai để 

đƣợc thỏa mãn dục vọng. Tóm lại sự luân chuyển của cả 

chúng sanh cứ quay cuồng, cứ tiếp nối cuộc đầu thai mãi 

không ngừng, không dứt, nhƣ thế gọi là cuộc luân hồi rất 

thống khổ. 

Sự đầu thai có bốn cách:  

- Lẽ thứ nhứt, là do nghiệp tạo của ngƣ i đã chất 

chứa từ  âu, đợi khi có cơ hội khiêu gợi đến kích thích đến 

tức thì cái nghiệp lực ấy nó phát mạnh lên lôi kéo thần thức 

đi đầu thai. 

- Lẽ thứ hai; là do nghiệp tạo của ngƣ i ở hiện tại 

nó kết thành thói quen,  úc nào  òng cũng mơ màng tƣởng 

nhớ đến việc đó, vì thế mà cái nghiệp lực ấy nó phát mạnh 

lên dẫn dắt thần thức đi đầu thai. 

- Lẽ thứ ba; Là do nghiệp tạo của ngƣ i quá đỗi 

thậm trọng nó đến một sức mạnh vô song, vì thế mà mỗi khi 
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tâm vừa tƣởng niệm đến việc đó  à nghiệp lực ấy, nó phát 

mạnh lên dẫn dắt thần thức đi đầu thai, 

- Lẽ thứ tƣ; Là do những nghiệp tạo trong lúc sắp 

chết,  úc đó khởi  òng thƣơng vợ con, mến tiền của, tức giận 

kẻ thù, hay buồn thảm việc chi chẳng hạn, nó quá mạnh mẽ 

đến cực độ, nên khi chết rồi nghiệp lực ấy liền phát mạnh 

lên dẫn dắt thần thức đi đầu thai trở lại. 

Sự đầu thai của cả chúng sanh đều tùy theo nghiệp 

tạo của mỗi ngƣ i mà sanh vào chỗ vui hay chỗ khổ không 

giống nhau. Và tuy cũng đồng mày ngang mũi dọc mà tƣớng 

mạo hình dáng có xấu có tốt không ai giống ai cả. Theo 

trong Cu Xá Luận cho rằng: “Những ngƣ i lúc sanh bình 

quá say đắm sự dâm dục, quá nghĩ việc dâm dục, thì kiếp 

sau sanh làm chim bồ câu, chim se sẻ, chim oan ƣơng những 

loại đó thƣ ng luyến tình, thích giao cấu; những kẻ quá ôm 

lòng giận giũi h n trách, thì kiếp sau thƣ ng sanh vào loại 

rắn rít, loại lấy thƣ ng ôm nọc độc nơi mình; kẻ ngu muội si 

mê quá, không biết phân biệt phải trái, cứ làm càn làm 

 ƣớng, nghe thấy lộn xộn, không nghĩ suy, không tìm hiểu 

đƣợc sự thật, thì kiếp sau thƣ ng đầu thai vào loài heo, dê, 

trai, hến, loài ấy rất ngu đần biếng nhác; kẻ kiêu căng tự đắc 

quá, chỉ biết mình hơn hết, chẳng biết nhƣợng trẻ kính già, 

thì kiếp sau thƣ ng sanh vào loài hùm,  eo, sƣ tử loại ấy 

hung dữ coi mình mạnh hơn và  ớn hơn hết các thú khác; kẻ 

hay chế giễu, bỡn cợt, hay nói đùa hay chọc ghẹo ngƣ i, thì 

kiếp sau thƣ ng sanh làm loài khỉ vƣợn, giống ấy hay nhăn 

nhƣớng, hay leo chuyền nhảy nhót, còn kẻ rít bón quá, tham 
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lam quá, chỉ muốn thâu vô, không muốn xuất ra một đồng 

một cắc cho ai, lại thƣ ng hay ôm  òng ganh ghét ngƣ i có 

của hơn mình, kẻ ăn mặc tốt hay sung sƣớng hơn mình, thì 

kiếp sau thƣ ng đầu thai vào loài chó chịu sự đói khát. 

Những điều ấy, toàn là ác nghiệp của ngƣ i gây ra. 

Nhƣợc bằng hành thiện nghiệp thì kẻ hành đƣợc 

mƣ i điều lành, thì kiếp tới sanh vào cõi Tr i hƣởng lấy 

khoái lạc, kẻ hành đƣợc năm điều lành thì kiếp tới sẽ sanh 

vào  oài ngƣ i có khổ có vui; kẻ  àm đƣợc mƣ i điều lành 

mà còn ôm lòng nóng giận, ganh ghét, phân biệt ngã nhân, 

thì kiếp sau hay sanh vào cõi Thần A Tu La cũng hƣởng 

đƣợc phần thong thả, nhƣng thƣ ng hay chiến đấu với các vị 

chƣ Thiên. 

Mọi cách đầu thai ấy, hoặc vui hoặc khổ, mỗi mỗi 

đều khác nhau, nhƣng dầu có vui đi nữa cũng còn trong sáu 

cõi phàm, tức là còn nằm trong bánh xe luân hồi chƣa thoát 

khỏi đƣợc; chỉ từ bực La Hán trở lên sẽ hoàn toàn chận đứng 

bánh xe luân hồi, không trở lại trong vòng lục đạo. 

Nói tóm lại, việc luân hồi là việc khổ lớn  ao, đối với 

kẻ đã từng khảo nghiệm Phật pháp, cũng nhƣ thƣ ng để tâm 

suy xét đến sự giả dối cõi đ i, thì không khỏi phải ngậm 

ngùi thống trách mình chƣa đƣợc tự giác sớm, chƣa ăn năn 

sớm, nên mới kéo dài sự đầu thai, sự chết chóc nhiều kiếp. 

Bây gi  mình đã hiểu rõ sự ấy, thì chẳng còn chần ch  chậm 

trễ nữa, cần phải cƣơng quyết hy sinh cả tài sản tánh mạng 

nầy để tìm lấy con đƣ ng giải thoát. Con đƣ ng giải thoát ấy 
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muốn đƣợc trọn vẹn, thì gi  phút nào mình cũng  ấy chơn trí 

giác để đánh phá đƣợc lòng mê muội, tham đắm. Và luôn 

 uôn nơi  òng mình thƣ ng tập trung cái tƣ tƣởng  ành, để 

đối phá những tƣ tƣởng ác, đến khi nào trong tâm trí của 

mình ròng rã một thứ lành, khỏi giữ gìn  o nghĩ mà nó vẫn 

hiền lành tốt đẹp, lẽ cố nhiên bánh xe luân hồi đối với mình 

không quay nữa đƣợc, mình sẽ đƣợc tự do đi đến cõi Niết 

Bàn tịch tịnh. Nhƣ thế gọi là giải thoát hay thành đạo vậy. 
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BỐN PHÁP NHIẾP HÓA 

 

“Tùy phong hóa dân sanh phù hạp,  

                         Chấp bút thần tả ít bổn kinh” 

Theo đoạn nầy, Đức Thầy cho biết rằng: “Trong việc 

hóa độ, Đức Thầy tùy theo phong hóa, trình độ và căn cơ 

của chúng sanh mà dùng thần bút viết ra những l i kinh, 

tiếng kệ cho đƣợc phù hợp, khiến mỗi ngƣ i dễ nghe, dễ 

hiểu và dễ hành. Nếu nghe đƣợc, hiểu đƣợc thì mới có thể 

hành đạo đúng đƣợc. Nhƣợc bằng dùng phƣơng pháp không 

thích hợp trình độ, không phù hòa tâm trạng và phong hóa 

của mỗi xứ và mỗi chúng sanh thì không khiến cho ngƣ i 

nhận đƣợc chân  ý và cũng không thể theo đúng đƣợc l i 

của mình chỉ bảo”. 

Bởi thế cho nên, ngƣ i tín đồ muốn noi theo chí 

hƣớng của Đức Thầy thì cũng cần phải tùy nghi theo mỗi 

trƣ ng hợp để làm việc đạo  ý y nhƣ Đức Thầy đã  àm đó 

vậy. Nghĩa  à ngƣ i tu học Phật pháp, ngoài việc cứu độ cho 

mình khỏi tội lỗi, hết mê muội, lại cần phải độ cho kẻ khác, 

hết tội lỗi, hết mê muội nhƣ mình. Song muốn độ đƣợc kẻ 

khác, điều cần yếu hơn hết là phải hiểu tâm lý và hoàn cảnh 

của họ: ngƣ i nghèo thì phải dùng phƣơng pháp gì để độ họ 

tu hành; kẻ giàu thì phải dùng phƣơng pháp gì để độ họ tỉnh 

ngộ; trong hàng dân dã làm sao cho họ niệm Phật; trong 

hàng quan trƣ ng làm sao cho họ thanh liêm, mỗi mỗi đều 

phải có những phƣơng pháp gì cho thích ứng cho vừa vặn sự 
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hiểu biết và thực hành của mỗi ngƣ i, mới có thể làm cho họ 

chịu tu và hành theo l i của mình giảng giải. Những cách độ 

rỗi ấy, ngày xƣa có  ắm nhà Đại đức thƣ ng dùng bốn 

phƣơng pháp nhiếp hóa. Bốn pháp nhiếp hóa nầy, l i lẽ tuy 

ít oi nhƣng nó có năng  ực rất thần bí sẽ làm cho các giới 

chúng sanh quay trở lại con đƣ ng đạo đức, khiến từ chỗ mê 

muội trở nên tỏ ngộ Phật Pháp. 

Bốn pháp nhiếp hóa là : 

1. – Bố thí nhiếp hóa,  

2. – Ái ngữ nhiếp hóa, 

3. – Lợi hành nhiếp hóa, 

4. – Đồng sự nhiếp hóa, 

BỐ THÍ NHIẾP HÓA: có nghĩa dùng đủ cách bố thí 

để gieo rắc lòng kính mến với mọi ngƣ i, hầu khiến họ nghe 

theo l i đạo lý của mình chỉ bảo và vui làm theo những việc 

 àm chơn chánh nhƣ mình đã treo gƣơng. 

Đƣợc thế, mình sẽ tiện bề dẫn dắt họ trở lại biết tu 

hành đạo đức rất quí báu tốt đẹp, có những tƣ cách  ịch sự và 

biết lễ phép với kẻ trong nhà đến ngƣ i ngoài. 

Bố thí có ba cách:  

- Cách thứ nhứt là Tài thí, khi muốn độ hạng ngƣ i 

nào mà chúng ta thấy rằng: không thể đem   i nói hay sức 

lực giúp họ đƣợc, vì họ là kẻ nghèo. Thế thì chúng ta chỉ 
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nên: hễ thấy họ có bịnh thì giúp cho họ thuốc men để điều 

trị; thấy họ rách rƣới thì đem vải bô cho họ may mặc lành lẽ; 

thấy họ đói kém hãy đem  úa gạo cấp phát cho họ đƣợc no 

 òng, đến nhƣ nhà cửa hay ruộng đất cũng sẵn sàng giúp đỡ 

họ, và làm cho họ nhận rõ lòng mình biết thƣơng yêu họ: 

trong lúc họ nghèo đói chẳng những mình không ghét bỏ, 

không rẻ khinh lại còn tận tâm cứu giúp họ, tức nhiên họ sẽ 

nặng lòng cảm mến tâm đức của mình vậy. Nhân đó mình có 

thể lần  ƣợt đem câu đạo lý chỉ bảo họ, vạch cho họ hiểu tại 

sao đ i họ phải nhiều sự nghèo khổ? Để họ đƣợc biết rằng 

sự khổ của họ ngày nay là do nghiệp tạo bất lành vừa qua, 

khiến họ đem  òng kiên sợ luật nhơn quả và chán ngán sự 

thống khổ của đ i mà quay lại con đƣ ng Phật pháp. Từ đó 

mình bắt tay với họ để dìu dắt nhau đến chỗ toàn thiện. 

- Cách thứ hai là Pháp thí, chúng ta muốn độ đƣợc 

kẻ giàu có, thì không thể đem tiền của, gạo lúa, thuốc men 

giúp họ đƣợc, vì họ đã có dƣ rồi. Chỉ có điều là dùng giáo 

pháp của Phật giảng giải cho họ hiểu rõ việc giàu có của họ 

ngày nay là do việc  àm phƣớc của họ ngày trƣớc, nếu bây 

gi  họ cứ  o say đắm rƣợu chè, mê man tiền của, ỷ trọng vào 

của tiền nhiều, thế lực mạnh quên việc tu hành phƣớc đức, 

thì đến ngày kia không tránh khỏi phải trở lại làm một ngƣ i 

nghèo khổ để đền trả nghiệp tội xa xí trong lúc giàu có, nếu 

nghiệp ấy nhẹ; còn nghiệp nặng sẽ khổ nữa. Và cũng kể luôn 

cho họ hiểu đ i là tạm giả dù của cải muôn xe, ruộng đất cò 

bay thẳng cánh, có quyền thế to tát nhƣ đế vƣơng, kẻ hầu 

ngƣ i hạ cả muôn ngƣ i đi nữa, đến khi chết rồi cũng chỉ 

nằm trơ trọi dƣới ba tấc đất, bao nhiêu của cải đã có  úc sanh 
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 ình đều để lại cho ngƣ i khác xài, ruộng đất rộng lớn trƣớc 

kia phú mặc cho vợ con, cho ngƣ i dƣng kẻ lạ chia nhau xâu 

xé, mình đâu còn giữ mãi đƣợc sao! Chỉ có cõi Cực Lạc 

rộng không thể  ƣ ng, ngƣ i đông không số đếm, đất thì đất 

ngọc, ngƣ i thì ngƣ i vàng, vật thực khỏi sắm sanh mà vẫn 

có ăn có mặc, không ai giành giựt với ai, nên cầu sanh qua 

đó đƣợc hƣởng trƣ ng cửu hơn hết. 

Mình tùy tiện bày kể nhƣ thế, khiến ngƣ i ấy thấy 

của cải nầy không bền bỉ, không giá đáng, nên vui vẻ bố thí 

tu hành theo Phật Pháp. Từ đó trở đi giữa mình cùng họ 

thƣ ng khuyến khích chỉ bảo cho nhau tiến mạnh trên việc 

 àm có nghĩa siêu mầu giải thoát đƣợc. 

- Cách thứ  a  à Vô úy thí, có nghĩa đối với ngƣ i 

dù giàu hay nghèo, dân hay quan, nếu họ lâm trong tình 

cảnh sợ sệt hay gặp phải lúc khốn đốn thì mình nên hy sinh 

tài sản quyền lực và có thể đem cả thân mạng của mình để 

đỡ ngăn  inh vực họ khỏi nguy hại thƣơng tổn đến tinh thần 

hay thể chất. Ví dụ: nếu họ chìm thuyền thì mình lội ngay ra 

vớt họ mà chẳng sợ nguy hiểm tánh mạng; họ cháy nhà 

mình xách gào đến chữa tiếp mà không nệ cháy da phỏng 

trán; hoặc giả trong lúc họ bị ngƣ i khác dùng sức mạnh áp 

chế thì mình đứng ra can thiệp cho họ khỏi sự bức bách của 

ngƣ i kia v.v... Ngoài ra, những việc khác cũng nhƣ thế, 

mình làm sao họ hết sợ sệt đƣợc trở lại an vui, để gây tình 

thân cảm với họ. Sau khi họ yêu mến mình và kính nể mình, 

thì từ đó mình chỉ bảo cho họ nghe theo việc làm lành làm 
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phải đúng đạo  ý. Đƣa họ đến con đƣ ng Phật Pháp. Nhƣ 

thế, mình đã cứu họ khỏi đau khổ cả xác chất lẫn linh hồn. 

ÁI NGỮ NHIẾP HÓA: Có nghĩa dùng tất cả l i lẽ 

vừa dịu dàng, vừa nhơn đức nói ra cho ngƣ i khác nghe, 

khiến lòng họ thấy vui thích trong câu chuyện rất đúng  ý 

mà đem  òng yêu kính nể nang ở l i nói của mình. Nhân đó 

mình dẫn họ từ câu chuyện thế gian đến câu chuyện Phật 

pháp, làm cho họ nhìn nhận l i ấy hữu lý, tất nhiên họ 

không ngần ngại sẽ qui Phật tu hiền. 

Ái ngữ có bốn cách:  

- Cách thứ nhứt là Thành thật ngữ, lúc nào mình 

cũng dùng   i thành thật để nói với ngƣ i, khiến ngƣ i đem 

 òng tin tƣởng ở l i của mình đã nói, từ câu chuyện nầy đến 

câu chuyện khác vẫn đƣợc đúng đắn không sai chạy, không 

điêu ngoa, không hề dối gạt họ để thủ lợi, làm hại đến sanh 

mạng tài sản của họ. Nhƣ thế, từ đó trở đi mình có thể dùng 

l i Phật Pháp nói với họ, họ sẽ đủ  òng tin tƣởng và vui vẻ 

đặt chơn trên đƣ ng đạo đức lo việc tu hành nhƣ mình.  

- Cách thứ hai là Hòa thích ngữ,  úc nào mình cũng 

dùng l i lẽ hòa nhã thích hợp tâm trạng, hoàn cảnh của 

ngƣ i mình muốn độ, khiến họ vui nghe câu chuyện của 

mình nói và hăng hái  àm những điều của mình khuyên. 

Đƣợc thế sẽ làm cho l i của mình nói  ao nhiêu cũng không 

 àm cho ngƣ i nghe chán nản và từ đó trở đi họ sẽ nắm tay 

với mình làm việc đạo đức đúng theo giáo điều của Phật 

pháp. 
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- Các thứ ba là Thông minh ngữ, mình muốn giải 

bày một câu chuyện nào cũng cần đƣợc rành mạch và đầy ý 

nghĩa  áu quí trong ấy. Từ việc nầy đến việc khác, về sự 

cũng nhƣ về  ý, phân tách đâu đó đúng đắn phù hợp, khiến 

ngƣ i nghe nhận rõ điều phải điều quấy, đâu  à có nghĩa, 

đâu  à không nghĩa,  àm cho họ để ý. Sau đó mình sẽ nhấn 

mạnh những chỗ nên  àm chơn chánh ích  ợi cho mọi ngƣ i, 

khiến họ thấy việc ấy rất cần thiết không phải chuyện huyễn 

để vui theo và làm theo. 

- Cách thứ tƣ  à Tỷ dụ ngữ; Trong lúc nói chuyện 

với ngƣ i khác thấy rằng không thể dùng lấy câu chuyện 

suôn sẻ cảm hóa họ đƣợc, thì mình nên tìm đủ cách ví dụ, 

hoặc đem ngƣ i làm ví dụ, hoặc đem vật làm ví dụ cốt làm 

sao ngƣ i ấy thấy rõ việc lợi hại, nên hƣ rất có nhiều bằng 

chứng mà ngƣ i khác đã máng  ấy rồi, khiến họ không còn 

ngần ngại để theo những việc làm của mình đã chỉ bảo. Bắt 

đầu từ đó mình đã thêm đƣợc một ngƣ i đồng môn, một 

ngƣ i thiện hữu trên con đƣ ng Phật Pháp.  

LỢI HÀNH NHIẾP HÓA: Có nghĩa chúng ta nên 

dùng tất cả những lợi ích cho mọi ngƣ i về mặt tinh thần 

hay vật chất. Việc làm ấy có mục đích  àm cho ngƣ i cảm 

mến lòng tốt của chúng ta, khiến cho họ thấy rõ chúng ta lúc 

nào cũng chú tâm đến đ i sống, đến trí não của họ, hầu đặt 

cho họ một đức tin rất tốt đối với chúng ta. Bắt đầu từ đó 

chúng ta sẽ lần  ƣợt đem   i đạo lý chỉ bảo họ, khuyến tấn 

họ bỏ đƣợc điều dữ,  àm đƣợc điều lành, và những hành 

động tội lỗi của họ, họ tự biết hổ thẹn để cải sửa.  
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Lợi hành có ba cách:  

- Cách thứ nhứt là thân tác lợi: Mình đích thân  àm 

đƣợc những lợi ích cho ngƣ i, không phải nh  tay ngƣ i 

khác  àm thay, để cho ngƣ i của mình muốn cứu giúp, thấy 

rõ lòng mình thành thật giúp đỡ họ, giúp một cách tận tụy, 

giúp một cách trực tiếp, khiến họ càng thấy mình thành thật 

giúp đỡ họ chừng nào họ lại càng đem  òng cảm mến mình 

chừng nấy. Chẳng những lòng họ cảm mến với nghĩa cử quá 

tốt đẹp của mình, lại họ còn tin tƣởng mạnh mẽ ở việc làm 

của mình nữa.Nếu họ tin tƣởng việc làm của mình chính 

đáng tốt đẹp, đó  à một cơ hội quí  áu để mình tiến tới 

khuyên nhủ họ trở lại con đƣ ng tu hành đạo đức. 

- Cách thứ hai  à phƣơng pháp  ợi, Thấy rằng chúng 

ta không thể đích thân đi  àm thay cho ngƣ i việc ấy đƣợc, 

vì không phƣơng tiện; thì chúng ta hãy chỉ họ những phƣơng 

pháp vừa với hoàn cảnh và có đủ phƣơng tiện cho họ thực 

hiện đƣợc việc lợi ích. Lợi ích ấy, hoặc chữa sửa trí óc của 

họ từ chỗ dốt nát trở nên thông hiểu, hoặc bảo trợ đ i sống 

của họ từ chỗ nghèo ngặt trở nên nở nang. Những điều khác 

cũng nhƣ thế, khi ngƣ i ấy nhận đƣợc phƣơng pháp quí 

đáng của chúng ta, họ đem thật hành có kết quả, cố nhiên họ 

không quên ơn chúng ta, mặc dù chúng ta không nhắc nhở 

hay nghĩ đến ơn ấy. Khi họ nhận mình là vị ân nhân của họ, 

 úc đó mình có thể nói cho họ nghe, bảo cho họ làm những 

điều đạo đức chơn chánh, nhứt là cần giúp họ hiểu luật nhơn 

quả báo ứng. Từ đó, mình mới có cơ hóa độ họ và làm cho 

họ tự biết sửa chữa cái lầm lỗi ở mỗi ngày. 
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- Cách thứ ba là Tấn đức lợi, Đối với ngƣ i đã hiểu 

biết đạo đức, hoặc sâu, hoặc cạn, hoặc lâu, hoặc mau, hoặc 

đã nhiều ngày hay mới đầu hôm sớm mai chẳng hạn, chúng 

ta cảm thấy cần phải  àm cho đức trí của họ đƣợc mở mang 

sáng tỏ, thì nên gần gũi họ, hoặc chỉ họ những yếu pháp để 

tự trao luyện cho mau tỏ ngộ; và những điều nào có thể làm 

lớn công đức, sáng trí não mà chúng ta đã  àm rồi, thấy có 

thực nghiệm nên chỉ dạy ngay cho họ, chớ nên ích kỷ để 

riêng mình  àm, nghĩa  à nên đem chỉ cho ngƣ i khác những 

bí quyết của mình đã thấy rõ hiểu rõ. Bởi sự tu của mình 

không những tự độ lấy thân mà còn độ đƣợc kẻ khác, cố 

nhiên phải chỉ bảo kẻ khác cách nào cho họ chóng tỏ đạo 

tâm, đến giải thoát.  

Đƣợc nhƣ thế, chúng ta tự thấy trong một ngày gần 

đây sẽ đƣợc thêm một ngọn đuốc thứ hai trong việc phổ hóa 

chúng sanh. Ngọn đuốc ấy,  à ngƣ i mà chúng ta vừa chỉ 

cho bí quyết đó.  

 ỒNG SỰ NHIẾP HÓA: Có nghĩa khi chúng ta 

muốn hóa độ một ngƣ i nào mà chúng ta thấy rằng không 

thể đứng xa để độ họ đƣợc, thì chúng ta cứ hy sinh vào ở 

chung với họ, ngày nầy tháng nọ luôn luôn treo một mảnh 

gƣơng trong sáng tốt lành cho họ soi vào để tự sửa chữa 

những vết đen đúa trong thân tâm. Hoặc giả trong lúc gần 

gũi họ, chúng ta sẽ giúp đỡ họ những gì còn thiếu kém và an 

ủi họ những khi gặp phải đau khổ, khiến cho họ nhận thấy 

đạo đức của chúng ta rất xứng đáng và tinh thần rất siêu việt, 

nghĩa  à có một tinh thần cao cả hơn ngƣ i thƣ ng tục, thế là 
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họ tự cảm thấy: nếu họ cứ  ăn xả, trong trƣ ng đ i, chỉ 

chuốc lấy những điều tội lỗi và đứng mãi chốn bùn trịn hôi 

tanh cho đến chết cũng chẳng ra gì, chi bằng qui đầu theo 

Phật pháp lo việc tu hành, sẽ hƣởng đƣợc khoái lạc ở ngày 

mai hậu. Nhƣ thế  à chúng ta đã cứu độ đƣợc một linh hồn 

rồi vậy. 

Đồng sự có bốn cách:  

- Cách thứ nhứt  à Sĩ đồng sự, Sau khi mình dùng 

đạo nhãn thấy rằng: cần phải độ đƣợc giới quan trƣ ng, 

nghĩa  à hạng ngƣ i đang  àm việc trong các cơ quan hành 

chánh hay quân sự thì mình nên vào ngay trong cơ sở ấy để 

làm chung với họ. Trong khi gần gũi họ mình sẽ đem hết lý 

lẽ siêu mầu của Phật pháp, biểu lộ tƣ cách con ngƣ i hữu 

đạo, để họ thấy mình là bực mô phạm và chơn  ý của đạo 

Phật là tuyệt đối, hơn nữa nó có một ý nghĩa đặc tôn, chủ 

trƣơng  ẽ từ bi hỉ xả trên hết tất cả chủ nghĩa. Chủ trƣơng ấy 

rất  ình đẳng không những với  oài ngƣ i mà luôn cả loài 

vật, không còn thành kiến nhơn ngã, sắc màu, chỉ đặt vào 

một tình từ bi bác ái. Khi họ nhận thấy nhƣ thế, tức nhiên họ 

phải quay lại con đƣ ng đạo đức nhƣ mình và chắc chắn họ 

sẽ thân mật kính mến mình, sẽ cùng chen vai thích cánh với 

mình trên đƣ ng tu hành đạo đức:  

- Cách thứ hai  à Nông đồng sự, Cảm thấy cần phải 

hóa độ kẻ ruộng rẫy tơ tằm, mà chúng ta thấy rằng không thể 

đứng xa để độ họ đƣợc, thì nên vào làm việc ruộng rẫy tơ 

tằm nhƣ họ. Trong  úc đó nếu mình đủ sức thì cung cấp cho 

họ vốn liếng, giống má, canh cụ, hoặc ruộng đất để giúp cho 
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họ trong sự gặt hái nông thóc đƣợc nhiều, đ i sống đƣợc no 

cơm ấm áo, cả gia đình đƣợc vui vẻ sống còn. Thế thì bắt 

đầu từ đó họ tự thấy lòng họ nặng ơn đối với mình, tức thì 

mình đã có cơ hội chỉ bảo họ những l i đạo đức, mà mình 

tin rằng họ không thể từ chối. Hơn nữa, họ đã quá tin tƣởng 

mình và nhận l i mình vừa phát biểu với họ là một việc lợi 

ích cho họ, tức nhiên họ nhận làm ngay. Thế  à mình đã xui 

họ vào con đƣ ng đạo đức rồi.  

- Cách thứ  a  à Công đồng sự; Khi mình muốn hóa 

độ kẻ làm công thợ, nếu phƣơng tiện thì hãy nên vào ngay 

trong xƣởng, ngay trong sở, ngay trong chỗ của họ đang  àm 

để ngày nầy tháng nọ cùng đi  àm với họ, từ câu chuyện thân 

mật lần  ƣợt dẫn đến câu chuyện đạo đức, vì đã hiểu nhau 

nhiều và có cảm tình lẽ cố nhiên câu chuyện của chúng ta 

đƣa ra họ sẽ nhận lấy. Khi họ nhận lấy câu chuyện đạo đức 

của mình  à đúng đắn, thì họ sẽ thật hành theo từ chỗ tin 

tƣởng yếu ớt lần hồi họ đến chỗ tu tỉnh mạnh mẽ, sau rốt họ 

sẽ trở nên một ngƣ i tín đồ hoàn toàn tốt đẹp nhƣ chúng ta.  

- Cách thứ tƣ  à Thƣơng đồng sự: Thấy cần phải 

hóa độ đƣợc hạng ngƣ i buôn bán,thì mình phải phƣơng tiện 

vào làm việc  uôn  án để đi  ại giao hàng đặt hàng, và đàm 

luận những điều hay lẽ phải với họ nhiều lần, để gây cho họ 

một mối cảm tình và sự hiểu biết đối với mình; rồi lần lần 

giải bày cho họ hiểu đƣợc đạo lý, khiến họ biết việc làm nào 

tội, việc  àm nào phƣớc. Tội phải nhƣ thế nào? Phƣớc phải 

nhƣ thế nào? Làm cho họ biết sợ nể luật nhân quả, và rất 

chán ngán sự luân hồi.  hi đó chúng ta sẽ nói mạnh thêm 
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vấn đề Phật pháp, làm họ cảm nhiễm mà hăng hái tu hành, 

đồng th i họ sẽ chỉ lại cho ngƣ i trong nhà họ cùng lo tu 

hành hết cả. 

Để kết luận, bốn pháp nhiếp hóa nầy, căn cứ trên tấm 

lòng từ bi hỉ xả, vì muốn hóa độ thảy các giới chúng sanh 

mà phải phƣơng tiện, hoặc đem của cải giúp đỡ ngƣ i trƣớc, 

rồi sau lần hồi độ họ; hoặc dùng l i lẽ hiền hòa dịu ngọt tiếp 

đãi họ hằng ngày cho họ cảm mến trƣớc, rồi sau phƣơng tiện 

độ họ; hoặc tự làm cho họ đƣợc lợi ích, để gây cho họ một 

tin tƣởng trƣớc, rồi sau phƣơng tiện hóa độ họ; hoặc giả vào 

ngay chỗ họ đang  àm, để làm chung với họ, để trong lúc 

gần gũi thƣ ng ngày đặng thuyết hóa họ theo con đƣ ng tu 

hành đạo đức. Những việc làm nầy không phải theo thói 

thƣ ng, mà là cần phải hy sinh đ i mình để dám chết vì việc 

nghĩa, hay hủy bỏ đ i mình vì Phật pháp và nhận lấy l i cay 

tiếng đắng, nhận lấy sự thử thách của đ i, mới có thể độ 

đƣợc ngƣ i đ i. Có độ đƣợc ngƣ i mới giúp cho cả thế hệ, 

cả xã hội ấy đƣợc thêm ánh sáng tốt  ành. Đó  à một điều lợi 

ích, mà cả Phật tử không một ngƣ i nào từ khƣớc cả.  
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SỰ TÍ    ỨC PHẬT   DI    

Toàn cả trong đạo chúng ta đều tu Pháp môn Tịnh độ. 

Pháp môn nầy, chủ vào sự niệm danh hiệu Đức Phật A Di 

Đà để cầu vãng sanh về cõi Cực Lạc. Đã niệm Phật A Di Đà 

lẽ cố nhiên phải biết sự tích của Ngài nhƣ thế nào? Khi hiểu 

đƣợc sự tích của Đức Phật A Di Đà, mới hiểu đƣợc đại 

nguyện của Ngài ra sao? Từ đó mình mới có một đức tin 

mạnh mẽ đối với sự niệm Phật mà mình quả quyết rằng ngày 

kia sẽ đƣợc Đức Phật rƣớc về cảnh giới của Ngài, hƣởng lấy 

sự an vui. 

Thân thế  ức Phật   Di  à 

Vào th i quá khứ có một thế giới tên San Đề Lam. 

Thế giới ấy có Đức vua Chuyển  uân Thánh Vƣơng tên Vô 

Tránh Niệm cầm quyền cả thảy các vua chúa, các chƣ hầu 

trong th i đó. Đức vua có một vị đại thần tên Bảo Hải. Vị 

đại thần ấy có một ngƣ i con trai tên Bảo Tạng. Ông Bảo 

Tạng có tƣớng mạo tốt đẹp hơn ngƣ i và nghiêm nghị rất 

mực. Với tuổi trẻ mà lòng ông chẳng luyến ái việc đ i, chỉ 

một lòng xuất gia tu hành đƣợc đắc quả hiệu là Bảo Tạng 

Nhƣ Lai.  

Sau khi đắc đạo, Đức Bảo Tạng Nhƣ Lai  ần  ƣợt đi 

thuyết pháp nhiều nơi. Một hôm nọ ông thuyết pháp gần 

thành vua Chuyển  uân Vƣơng. Vì Bảo Hải Đại thần tâu vua 

nên giá ngự đến chỗ Phật để nghe thuyết pháp. Khi nghe 

Phật Bảo Tạng thuyết pháp, vua lấy làm hoan hỉ liền phát 

tâm cúng dƣ ng những món trân hào y cụ cho Đức Phật và 
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các đệ tử của Ngài trọn  a tháng. Nghĩa  à trong  a tháng ấy, 

Đức Phật cũng nhƣ các đệ tử của Ngài khỏi đi hành khất các 

nơi, chỉ yên ở trong tịnh xá dùng cơm của vua cúng dƣ ng;  

Bổn nguyện của  ức Phật   Di  à: 

Vị Bảo Hải đại thần thấy vua chú tâm đem thực phẩm 

cúng dƣ ng Đức Phật để cầu hƣởng phƣớc báo chớ lòng vua 

chƣa có sở nguyện nào lớn, nên ông liền khuyên vua chớ 

ham phƣớc  áo cõi ngƣ i hay cõi Tr i, vì phƣớc ấy, dù có to 

lớn gấp muôn lần cái núi thì cũng có ngày hƣởng hết. Khi 

hƣởng hết cũng trở lại phàm phu tục tử. Chi bằng vua nên 

phát tâm cầu đạo Vô thƣợng Bồ đề đƣợc giải thoát khổ báo, 

sẽ hƣởng những phƣớc trí, công đức vô cùng vô tận, chẳng 

bao gi  trở lại cõi phàm chịu sự luân hồi sanh tử.  

Khi nghe xong, vua lấy làm vui mừng và quyết tâm 

làm theo l i của vị Đại thần Bảo Hải vừa tâu, vua liền thân 

hành đến trƣớc mặt Đức Bảo Tạng Nhƣ Lai phát ra  ốn 

mƣơi tám   i thệ nguyện: 

- Nguyện thứ nhứt của Đức Phật, Ngài nguyện khi 

thành Phật, thì trong cõi của Ngài tuyệt nhiên không hề có 

cảnh Địa ngục, giới ma quỉ hay loài súc sanh cho đến các 

loài côn trùng nhỏ nhít cũng không có. 

- Nguyện thứ hai của Đức Phật, Ngài nguyện khi 

thành Phật, thì trong cõi của Ngài không hề có phụ nữ, bất 

luận  oài ngƣ i, loài vật, dĩ chí những loài côn trùng nhỏ 

nhen ở thế giới khác, nếu sanh về cõi Ngài đều từ trong hoa 
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sen nơi ao thất bảo tại cõi của Ngài sanh ra, khỏi phải sanh 

đẻ nhƣ cõi phàm phu.  

-  Nguyện thứ ba của Đức Phật, Ngài nguyện khi 

thành Phật, thì trong cõi của Ngài đến bữa ăn khỏi phải nấu 

nƣớng, khỏi sắm sửa, các thức ăn tự nhiên hóa hiện đến 

trƣớc mặt. Các thức ăn ấy, đựng trong mâm, bát làm bằng 

bảy món báu (vàng, bạc,  ƣu  y, xa cừ, trân châu, mã não, hổ 

phách) thơm ngon dị thƣ ng.  hi ăn xong thì cả mâm, bát, 

đũa, muỗng, đến những thức ăn còn dƣ  ại tự nhiên biến mất, 

đến bữa khác cũng vậy đều hiện đủ theo ý của mình muốn. 

- Nguyện thứ tƣ của Đức Phật, Ngài nguyện khi 

thành Phật, thì trong cõi của Ngài nếu muốn mặc thì tự 

nhiên lụa là, gấm nhiễu hiện đến khỏi phải ƣơm dệt, may vá. 

Ví dụ đang mặc y phục đen nhƣ thế nầy, lòng mình muốn 

đổi y phục trắng, thì tự nhiên hóa thành y phục trắng khỏi 

phải đi thay; còn mặc y phục trắng muốn đổi y phục vàng, 

thì nó hóa y phục vàng tức khắc. 

- Nguyện thứ năm của Đức Phật, Ngài nguyện khi 

thành Phật, thì toàn cả trong nƣớc của Ngài đều có những 

cung điện, lầu các, ao hồ, cây cỏ toàn bằng vàng, bạc,  ƣu  y, 

xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, với vô  ƣợng báu vật và 

trăm ngàn mùi thơm kết thành. Vì thế các thứ ấy, có vẻ đẹp 

phi thƣ ng, màu sắc tốt tƣơi cực diệu và mùi thơm ngào 

ngạt bay khắp trong nƣớc, đến cả mƣ i phƣơng, nếu một 

chúng sanh nào ngửi đến thì lòng liền phơi phới tu hành theo 

hạnh đức của chƣ Phật.  
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- Nguyện thứ sáu của Đức Phật, Ngài nguyện khi 

thành Phật, thì cả thảy mọi ngƣ i ở cõi của Ngài đều một 

lòng biết thƣơng yêu nhau, cung kính nhau suốt năm nầy 

tháng nọ cho đến vô  ƣợng vô biên kiếp không hề có một 

mảy ganh ghét nhau.  

- Nguyện thứ bảy của Đức Phật, Ngài nguyện khi 

thành Phật, thì tất cả mọi ngƣ i ở cõi của Ngài, tuyệt nhiên 

không hề khởi lòng dâm dật và cũng không có sự giận giũi 

hay câu chấp tà kiến. 

- Nguyện thứ tám của Đức Phật, Ngài nguyện khi 

thành Phật, thì tất cả mọi ngƣ i trong cõi của Ngài đều đồng 

nhứt tâm lành, mỗi khi đàm đạo, ngƣ i kia muốn nói việc 

chi, ngƣ i nọ đã  iết trƣớc, nh  thế nên không có sự hiểu 

lầm nhau.  

- Nguyện thứ chín của Đức Phật, Ngài nguyện khi 

thành Phật, thì tất cả mọi ngƣ i trong cõi của Ngài suốt cả 

năm nầy tháng nọ cho đến vô  ƣợng kiếp không hề nghe 

thấy một tiếng ác của địa ngục, ngạ quỉ hay súc sanh, huống 

là có thật việc ấy. 

- Nguyện thứ mƣ i của Đức Phật, Ngài nguyện khi 

thành Phật, thì tất cả mọi ngƣ i trong cõi của Ngài đều hiểu 

xác thân là giả dối, mặc dù nó toàn  à kim cƣơng,  à châu 

 áu, nhƣng cũng không hề khởi lòng tham chấp. 

- Nguyện thứ mƣ i một của Đức Phật, Ngài nguyện 

khi thành Phật, thì trong cõi của Ngài tuy cũng có các hạng 

ngƣ i, hạng Tr i, nhƣng mà hình dung cũng đồng một sắc 
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vàng chói nhƣ nhau hết và diện mạo đều đƣợc đoan chính 

thùy mỹ cả.  

- Nguyện thứ mƣ i hai của Đức Phật, Ngài nguyện 

khi thành Phật, thì mọi ngƣ i trong cõi của Ngài dù đã 

chứng bực Thinh Văn hay Duyên Giác cũng không thể nào 

hiểu biết đƣợc tuổi sống của Ngài là bao nhiêu ngàn muôn 

ức kiếp. 

- Nguyện thứ mƣ i ba của Đức Phật, Ngài nguyện 

khi thành Phật, ví dù cả mƣ i phƣơng muôn ức thế giới 

ngƣ i, Tr i hay bực Thinh Văn, Duyên Giác có đủ thần 

thông hiệp nhau lại cộng kể cũng không thể nào biết đƣợc số 

ngƣ i trong cõi của Ngài  à  ao nhiêu, nghĩa  à con số ngƣ i 

ở cõi của Ngài đông cho đến đỗi bực Thinh Văn Duyên Giác 

cũng không  iết hết đƣợc. 

- Nguyện thứ mƣ i bốn của Đức Phật, Ngài nguyện 

khi thành Phật, thì mọi ngƣ i trong cõi của Ngài thảy đều 

đƣợc hƣởng tuổi sống vô  ƣợng kiếp, không nhƣ cái sống 

ngắn ngủi ở cõi Ta bà.  

- Nguyện thứ mƣ i  ăm của Đức Phật, Ngài nguyện 

khi thành Phật, thì mọi ngƣ i trong cõi của Ngài thảy đều 

hƣởng sự khoái lạc nhƣ  à một vị Tỳ  hƣu đã chứng đến 

quả lậu tận, nghĩa  à chứng đến quả rốt sạch hết những 

nghiệp hoặc mê si. Bởi một vị Tỳ  hƣu tu chứng đến quả 

lậu tận thì thân tâm khoái lạc vô cùng vô tận không còn một 

mảy bợn nhơ, chẳng một việc nhỏ khổ não, nói rõ  à đến chỗ 

cùng tột an vui.  
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- Nguyện thứ mƣ i sáu của Đức Phật, Ngài nguyện 

khi thành Phật, thì mọi ngƣ i trong cõi của Ngài đều an trụ 

vào bực chánh tín, nghĩa  à  òng  uôn  uôn tin tƣởng chơn 

chánh, xa lìa tất cả vọng tƣởng xằng xiên trái ngƣợc và sạch 

hết những tánh phân biệt nhơn ngã, ái ố cho đến cả sáu căn 

cũng đều đƣợc trong sạch lặng lẽ hết cả. 

- Nguyện thứ mƣ i bảy của Đức Phật, Ngài nguyện 

khi thành Phật, thì sự nói pháp cho đến việc hành đạo của 

Ngài đều hơn các Phật mƣ i phƣơng  ội phần.  

- Nguyện thứ mƣ i tám của Đức Phật, Ngài nguyện 

khi thành Phật, thì mọi ngƣ i trong cõi của Ngài thảy đều có 

túc mạng thông, đƣợc biết cả trăm ngàn ức triệu kiếp của 

mình vừa qua, nghĩa  à đƣợc biết cả trăm ngàn ức triệu kiếp 

trƣớc của mình không sót một mảy.  

- Nguyện thứ mƣ i chín của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì mọi ngƣ i trong cõi của Ngài 

thảy đều có thiên nhãn thông đƣợc thấy suốt qua cả trăm 

ngàn ức triệu thế giới khác, nghĩa  à chẳng cần đi đến các 

thế giới khác, chỉ ngồi một chỗ mà thấy rõ hết các việc ở nơi 

ấy. 

- Nguyện thứ hai mƣơi của Đức Phật, Ngài nguyện 

khi thành Phật, thì mọi ngƣ i trong cõi của Ngài thảy đều 

thiên nhĩ thông, nghe cả trăm ngàn ức Đức Phật ở mƣ i 

phƣơng thuyết pháp lòng rất vui vẻ vâng giữ theo.  

- Nguyện thứ hai mƣơi mốt của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì mọi ngƣ i trong cõi của Ngài 
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thảy đều có tha tâm thông, đƣợc biết tâm niệm của chúng 

sanh ở trăm ngàn ức triệu thế giới khác, nghĩa  à những 

chúng sanh ở các thế giới khác khởi một ý niệm gì  à ngƣ i 

trong cõi của Ngài thảy đều biết rõ cả. 

- Nguyện thứ hai mƣơi hai của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì mọi ngƣ i trong cõi của Ngài 

thảy đều có thần túc thông, chỉ trong chốc  át đã đi đến cả 

ngàn muôn ức thế giới khác, nghĩa  à ngƣ i trong cõi của 

Ngài khi muốn đi chỉ trong một vài giây đồng hồ  à đã đi 

qua cả ngàn muôn ức thế giới khác, chớ không phải chậm 

chạp và không nh  đến thuyền tàu, xe cộ nhƣ cõi thế gian.  

- Nguyện thứ hai mƣơi  a của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì cả mƣ i phƣơng thế giới đều 

nghe danh Ngài, các Phật thảy ngợi khen công đức của 

Ngài, dĩ chí cõi ngƣ i hay cõi Tr i đến các loài côn trùng 

nhỏ nhít, khi nghe danh hiệu của Ngài lòng bèn vui mừng 

cung kính, thì cũng đều đƣợc sanh về cõi của Ngài hƣởng 

lấy cảnh an vui.  

- Nguyện thứ hai mƣơi  ốn của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì trên đỉnh đầu của Ngài phóng ra 

ánh hào quang sáng hơn trăm ngàn  ần mặt Tr i, mặt Trăng. 

Song ánh hào quang ấy vẫn đƣợc mát mẻ chớ không hầm 

nóng nhƣ ánh mặt Tr i hay ánh sáng của lửa đỏ.  

- Nguyện thứ hai mƣơi  ăm của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì hào quang của Ngài soi khắp cả 

cõi Tr i, cõi ngƣ i đến các loài khác; các loài khác thấy 
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đƣợc hào quang ấy liền khởi  òng  ành đều sẽ đƣợc trở sanh 

về cõi Ngài. 

- Nguyện thứ hai mƣơi sáu của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì cả chúng sanh ở các thế giới khác 

nh  hào quang của Ngài chạm đến thân họ, nhiều hơn các 

cõi ngƣ i và cõi Tr i.  

- Nguyện thứ hai mƣơi  ảy của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì cả cõi ngƣ i và cõi Tr i ở mƣ i 

phƣơng, nếu đã phát  òng Bồ đề gìn giữ trai giới, tu theo 

hạnh: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và trí 

huệ mà muốn sanh về cõi của Ngài, thì Ngài hiện thân đến 

tiếp dẫn về cõi Ngài sẽ chứng bực Bồ Tát bất thối chuyển.  

- Nguyện thứ hai mƣơi tám của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì cả thế giới ngƣ i và Tr i ở trong 

mƣ i phƣơng khi nghe đến danh hiệu của Ngài,  èn đem 

dâng hƣơng, rải hoa cúng dƣ ng Phật Ngài, hoặc đem những 

món y thực cung cấp cho những vị sa môn, hoặc xây dựng 

chùa tháp, hằng giữ giới trì trai một cách trong sạch và một 

 òng tƣởng niệm danh hiệu của Ngài chỉ trong một ngày một 

đêm không ngừng dứt xao lảng thì cũng đƣợc sanh về cõi 

của Ngài. 

- Nguyện thứ hai mƣơi chín của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì các thế giới ngƣ i, Tr i ở khắp 

mƣ i phƣơng nếu thành  òng tin tƣởng vui mừng nguyện 

cầu cho đƣợc vãng sanh về cõi của Ngài, chỉ nhứt tâm niệm 

danh hiệu của Ngài mƣ i tiếng, nghĩa  à một lòng niệm 
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mƣ i tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ắt đƣợc sanh qua cõi của 

Ngài thỏa  òng mong ƣớc. Chỉ trừ những hạng ngƣ i đã 

phạm tội ngũ nghịch: giết cha, giết mẹ, giết La Hán, làm 

chơn Phật ra máu, phá hòa tăng chúng,  ại còn chê bai ngạo 

báng chánh pháp của Phật thì không đặng vãng sanh.  

- Nguyện thứ  a mƣơi của Đức Phật, Ngài nguyện 

khi thành Phật, thì cả chúng sanh ở mƣ i phƣơng thế giới, 

mặc dù  ao nhiêu đ i trƣớc họ làm những điều hung ác, mà 

bây gi  nghe đến danh hiệu của Ngài liền sanh  òng ăn năn, 

sám hối, lo làm những điều phƣớc thiện, vâng giữ kinh kệ 

luật giới, thì đến ngày  âm chung cũng đƣợc sanh về cõi của 

Ngài, không còn sa đọa trong  a đƣ ng ác: địa ngục, ngạ 

quỉ, súc sanh. 

- Nguyện thứ  a mƣơi mốt của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì các giới ngƣ i, Tr i ở khắp mƣ i 

phƣơng nghe đến danh hiệu của Ngài liền cúi mình lễ bái và 

trong lòng rất hoan hỉ tin tƣởng đến Ngài mà lo tu hành theo 

phẩm hạnh của bực Bồ Tát, thì ngƣ i ấy sẽ đƣợc các giới ở 

cõi ngƣ i và cõi Tr i đem  òng tôn kính trọng nể. 

- Nguyện thứ  a mƣơi hai của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì có vô số vô biên phụ nữ trong 

mƣ i phƣơng thế giới kia nghe đến danh hiệu của Ngài lòng 

vui mừng và hết sức tin tƣởng, liền phát tâm cầu đạo giác, 

lại chán ghét thân gái, thì ngƣ i ấy sau khi mạng chung 

đƣợc khỏi sanh trở lại làm thân gái nữa. 
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- Nguyện thứ  a mƣơi  a của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, nếu có những bực Bồ Tát đã sanh về 

cõi của Ngài, thì tất cả đều vào bực nhứt sanh bổ xứ, nghĩa 

là sẽ còn một kiếp nữa chứng đến bực Nhƣ Lai. Nhƣợc bằng 

các vị ấy, có bản nguyện muốn qua các cõi khác để phƣơng 

tiện hóa độ các giới chúng sanh, thì Ngài sẽ dùng oai thần 

giúp cho mỗi vị đều đƣợc tròn xong tâm hạnh và bản nguyện 

của mình. 

- Nguyện thứ  a mƣơi  ốn của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì mọi ngƣ i trong cõi của ngài, nếu 

muốn sanh qua cõi Phật khác, tức nhiên đƣợc sanh đúng nhƣ 

 òng đã muốn, không hề bị rớt trong  a đƣ ng ác đạo.  

- Nguyện thứ  a mƣơi  ăm của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì các bực Bồ tát trong cõi của Ngài 

muốn dùng những hoa thơm hay phƣớn báu, lọng báu, ngọc 

tốt, chuỗi tốt hay các món phẩm vật khác đem cúng dƣ ng 

vô  ƣợng thế giới chƣ Phật ở mƣ i phƣơng, thì các món ấy 

chỉ trong khoảnh khắc đã đem đến chỗ các Phật ấy. 

- Nguyện thứ  a mƣơi sáu của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì các bực Bồ tát trong cõi của Ngài 

khi muốn đem cả ngàn muôn thứ nhu dụng để cúng dƣ ng 

cho vô  ƣợng Đức Phật ở mƣ i phƣơng, hoặc cho những 

chúng sanh ở thế giới khác, thì các món ấy đều tự nhiên hóa 

hiện ra đủ thứ nhƣ  òng của vị ấy muốn, khỏi phải mua sắm 

nhƣ cõi thế gian.  
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- Nguyện thứ  a mƣơi  ảy của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì các bực Bồ tát trong cõi của Ngài 

cả thảy đều vâng giữ kinh pháp của các Phật đã thuyết và 

mỗi vị đều có tài hùng biện và trí huệ cả. 

- Nguyện thứ  a mƣơi tám của Đức Phật,Ngài 

nguyện khi thành Phật,thì các bực Bồ Tát trong cõi của Ngài 

cả thảy mỗi vị đều tài biện luận và trí huệ rộng lớn không 

thể  ƣ ng đƣợc. 

- Nguyện thứ  a mƣơi chín của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì các bực Bồ tát trong cõi của Ngài 

thảy đều có đƣợc xác thân bằng thứ kim cƣơng na  a diên 

nhƣ Ngài, chói ánh vàng tía, gồm đủ cả  a mƣơi hai tƣớng 

chánh và tám chục tƣớng phụ rất trang nghiêm tốt đẹp.  

- Nguyện thứ bốn mƣơi của Đức Phật, Ngài nguyện 

khi thành Phật, thì toàn cả trong nƣớc của Ngài thảy đều 

hoàn toàn yên tịnh, nhƣ các  ực Bồ tát muốn trông thấy 

đƣợc vô  ƣợng thế giới khác hay đƣợc thấy tất cả cõi Phật, 

tức th i các cõi ấy đều hiện ngay trong thân cây báu (chẳng 

khác nào mình đem cuốn phim chiếu rõ những vật ở nƣớc 

khác, nghĩa  à trong thân của mỗi cây báu ở nƣớc Cực Lạc, 

khi các vị Bồ tát muốn thấy thế giới nào, thì thế giới ấy liền 

hiện ngay trong cây ấy rõ nhƣ soi mặt trong gƣơng). 

- Nguyện thứ bốn mƣơi mốt của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì các bực Bồ tát trong cõi của 

Ngài, mặc dù công đức còn kém nhƣng cả thảy đều thấy rõ 

trƣ ng thuyết pháp khai đạo ở các thế giới Phật khác, hiện 
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rõ ra nơi cây  áu ở cõi của Ngài. Ví dụ: Vị Bồ tát muốn 

nghe thấy Phật Lƣu Ly Quang phƣơng đông thuyết pháp, thì 

trong cây báu hiện rõ Phật Lƣu Ly Quang đang ngồi thuyết 

pháp; còn muốn thấy Đức Phật ở phƣơng tây thuyết pháp, 

thì trong cây báu hiện rõ Đức Phật phƣơng tây thuyết pháp. 

Với các cõi khác cũng vậy đều tự nhiên hiện rõ thần diệu 

gấp ngàn máy vô tuyến truyền thanh, truyền hình của th i 

nầy.  

- Nguyện thứ bốn mƣơi hai của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì tất cả vạn vật; nào ao hồ cây cỏ, 

đất cát, lầu đài, châu ngọc trong cõi của Ngài mỗi món đều 

có vẻ tốt đẹp trang nghiêm và có những hình sắc đặc biệt, dù 

cho một vị nào đƣợc có thiên nhãn đi nữa cũng không thể 

phân biệt nổi từ số, từ tên của các màu, các sắc, các vật 

trong cõi của Ngài đƣợc. 

- Nguyện thứ bốn mƣơi  a của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì cả thảy muôn ngƣ i trong cõi của 

Ngài muốn nghe pháp  úc nào đều có lúc ấy. Ví dụ: Muốn 

nghe pháp ở trong cây báu tức th i trong cây báu nói ra; 

muốn nghe pháp trong loài chim tức th i các loài chim nói 

ra;muốn nghe pháp trong hồ nƣớc tức th i trong hồ nƣớc nói 

ra; muốn nghe pháp trong tiếng gió, tiếng sáo, tiếng rèm tức 

th i trong đó nói ra. Những pháp ấy, tùy theo ý nguyện của 

mỗi ngƣ i muốn đƣợc nghe pháp chi, thì trong mỗi món ấy 

đều phát ra pháp ấy. 
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- Nguyện thứ bốn mƣơi  ốn của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì tất cả các bực Bồ tát, Thinh văn 

trong cõi của Ngài trên đỉnh đầu mỗi vị thảy đều có hào 

quang và mỗi vị nói pháp, hành đạo không khác gì các Đức 

Phật.  

- Nguyện thứ bốn mƣơi  ăm của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì các Bồ tát mới phát tâm ở trong 

cõi khác khi nghe đến danh hiệu của Ngài thì lòng qui y tinh 

tấn thêm, cả thảy đều đƣợc vào chánh định thanh tịnh và giải 

thoát.  

Và các vị ấy đã từng cúng dƣ ng các Đức Phật ở 

mƣ i phƣơng vô số vô biên không thể nghĩ  àn  ƣ ng tính 

đƣợc. 

- Nguyện thứ bốn mƣơi sáu của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì các bực Bồ tát mới phát tâm ở cõi 

khác càng qui y tinh tấn thêm, cả thảy đều đƣợc các phép 

tam muội cả. 

- Nguyện thứ bốn mƣơi  ảy của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì các bực Bồ tát mới phát tâm ở cõi 

khác càng qui y tinh tấn cả thảy đều đƣợc chứng đến bực bất 

thối chuyển, nghĩa  à không còn  ui sụt lại cõi phàm phu 

nữa. 

- Nguyện thứ bốn mƣơi tám của Đức Phật, Ngài 

nguyện khi thành Phật, thì các bực Bồ tát mới phát tâm ở cõi 

khác, khi nghe đến danh hiệu của Ngài liền qui y tinh tấn tu 
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hành chứng vào bực nhẫn thứ nhứt, thứ nhì, thứ  a đúng 

theo pháp của các Phật, vẫn không bao gi  lui sụt trở lại 

cảnh giới lục đạo.  

Sau khi Vua Vô Tránh Niệm phát bốn mƣơi tám   i thệ 

nguyện trƣớc mặt Đức Bảo Tạng Nhƣ Lai thì quả đất đều 

rung động, các vị chƣ Thiên rải hoa cúng dƣ ng và trổi nhạc 

chúc tụng ngợi khen công đức của Vua. Khi ấy, Phật Bảo 

Tạng liền thọ ký cho vua sau nầy đƣợc thành Phật hiệu A Di 

Đà  àm giáo chủ tại thế giới Cực Lạc.  
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GẤP NI M PHẬT 
 

“Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối, 

                        Ghi vào lòng sáu chữ Di Đà” 

Về sự niệm Phật, Đức Thầy dạy chúng ta chẳng đợi 

sớm đợi chiều mà  úc nào cũng cần phải niệm danh hiệu 

Phật luôn luôn ấn vào tâm khảm của mình, lòng mình niệm 

Phật một cách thành kính, mỗi một niệm đều từ trong đáy 

lòng của mình phát ra, chớ không nhƣ  ao nhiêu cái niệm 

của ngƣ i khác chỉ ở đầu môi chót  ƣỡi. Đƣợc nhƣ thế, sự 

niệm Phật mới có ấn chứng mau lẹ.  

Vừa rồi chúng ta đã hiểu bốn mƣơi tám   i đại 

nguyện của Đức Phật A Di Đà mỗi ngƣ i nhận ngay rằng l i 

nguyện ấy lớn lao thành thật, nếu chúng ta hành đạo và tin 

tƣởng Đức Phật một cách chí thành, hẳn Đức Phật y theo l i 

nguyện của Ngài sẽ không bao gi  bỏ chúng ta. Nói rõ hơn, 

chúng ta đã tin tƣởng bản nguyện rất lớn của Đức Phật, nên 

toàn cả chúng ta đều chuyên tâm niệm Phật. Nhƣng sự niệm 

Phật cần phải sớm đƣợc chừng nào hay chừng nấy. Vì cái 

chết không hẹn ngày, hẹn gi  và nó không từ một ai cả, nếu 

chúng ta trễ biếng gặp phải lúc bất trắc, thử hỏi còn đủ thì 

gi  để niệm Phật không? Có bảo cái sống nán lại để niệm 

Phật đƣợc không? Hẳn không. Nếu không bảo cái sống nán 

lại đƣợc và không chận đứng sự tai nạn trong  úc đƣa  ại bất 

ng  đƣợc, thì trong  úc thì trong  úc yên tĩnh vô sự cần phải 

nhứt tâm gấp rút niệm Phật, chừng ngày kia có sự biến đổi 
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nhƣ thế nào, mình cũng đã giao cảm với Đức Phật bằng tâm 

niệm từ lâu, tức  à mình đã dự bị sẵn công đức rồi, dù có 

chết linh hồn cũng đƣợc Đức Phật tiếp độ cho. 

Song, muốn cho niệm Phật mau có chứng nghiệm thì 

mỗi ngƣ i cần phải có sự nhận định rõ ràng. Theo Ngài Huệ 

Viễn Pháp sƣ  à Tổ thứ nhứt về môn tịnh độ ở Trung hoa. 

Ngài có khuyên ngƣ i đ i: “Chớ tham đắm tiền bạc, vì nó là 

một vật ô uế, thƣ ng  àm cho  òng ngƣ i trở nên dơ  ẩn xấu 

xa; chớ cầu cạnh tƣớc lộc quyền oai, vì nó chẳng khác nào 

xiềng xích, gông cùm, thƣ ng trói trăng giam hãm thân xác 

con ngƣ i; chớ say mê sắc đẹp, vì nó có sức  én thép nhƣ 

dao búa, kẻ nào r  mó đến khó tránh khỏi đứt tay, có khi 

phải hại đến tánh mạng nữa”. Chính sắc đẹp thƣ ng giết 

nhiều ngƣ i rồi, kẻ có danh vọng nhứt là Vua Trụ, Kiệt, U, 

Lệ, Tề cũng vì say mê sắc đẹp, nên bị sắc đẹp giết chết cả 

sanh mạng đến danh thể của các ông một cách nhục nhã. 

Còn những mớ khăn áo đẹp, thức ăn uống ngon, đám ruộng 

 éo, vƣ n xinh, nhà to cửa rộng mỗi mỗi đều là cạm bẫy, 

 ƣới rập, thƣ ng phỉnh gạt ngƣ i đ i sa vào đó,  ị treo hầu 

thắt cổ hoặc bị chà sát bầm giập thể thống thân danh, nhứt là 

thƣ ng bị nó  àm cho ngƣ i phải đọa đày trong  a cõi: Dục 

giới, Sắc giới, Vô sắc giới chịu lắm thống khổ. 

Thế thì những việc đã kể trên không đáng nhiễm một 

điều nào cả, chỉ có một điều cao quí hơn, siêu v i hơn  à mỗi 

ngƣ i cần phải cƣơng quyết rứt bỏ lòng tham luyến cõi Ta 

 à ngũ trƣợc, quyết cầu vãng sanh về cõi Cực Lạc. Khi về 

Cực Lạc đƣợc thân bằng hoa sen, cảnh toàn làm bằng bảy 
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báu, bạn lữ quyến thuộc là các vị thƣợng thiện nhân, ấy mới 

đƣợc còn mãi và an vui hơn hết. Và một khi chúng ta thành 

tâm cầu sanh về cõi Tịnh độ, dĩ nhiên  à chúng ta nhận ngay 

cõi ấy trang nghiêm thanh tịnh hơn cõi Tà  à uế trƣợc nầy. 

Mà việc cầu sanh về cõi Tịnh độ không ngoài pháp niệm 

Phật, vì một tiếng niệm Phật chẳng khác nào một nhịp cầu, 

càng nhiều tiếng niệm Phật, càng nhiều nhịp cầu nối liền 

nhau từ b  mê cõi Ta bà qua bến giác cõi Cực Lạc, đƣa 

chúng ta đến chỗ thỏa lòng mong ƣớc. Đƣợc hiểu thế, nên sự 

niệm Phật đối với chúng ta không còn do dự chần ch  nữa, 

phải cố gắng niệm, cái niệm nầy nối liền cái niệm tới không 

để gián đoạn. Vì nếu để tiếng niệm Phật hở cách sẽ là có 

một dịp cho tiếng niệm phàm phu xen vào, nghĩa  à tâm 

niệm Phật lảng quên, tức là tâm niệm phàm phu sanh ra 

khuấy rối; nhƣ thế có bao gi  thành tựu trong cuộc vãng 

sanh về Tịnh độ đƣợc.  

Huống chi, nếu mình còn ng  vực, còn lần lựa không 

chịu gấp rút niệm Phật, không chịu quyết tâm cầu sanh Tịnh 

độ, cứ mãi quay cuồng theo tánh phàm, theo việc thế, thì 

ngày mạng chung thƣ ng có mƣ i điều khiến mình không 

còn thì gi  chuẩn bị để niệm Phật đƣợc. 

Mƣ i điều ấy là:  

- Lẽ thứ nhứt, trong lúc hấp hối rủi chẳng gặp 

ngƣ i lành khuyên cho niệm Phật, thì không làm sao nhớ để 

niệm đƣợc. 
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- Lẽ thứ hai, trong lúc gần mạng chung bao nhiêu 

cảnh giới ác, do nghiệp tạo bất chánh của mình trong lúc 

khỏe mạnh gây ra đã hiện rõ trƣớc mắt mình thấy, tai mình 

nghe và trong ngƣ i bứt rứt không hề rảnh giây phút nào, thì 

đâu có thế gì niệm Phật đƣợc. 

- Lẽ thứ ba, rủi phải mang lấy chứng bịnh bất ng  

trầm trọng, khô hầu tắt tiếng,  úc đó thấy mình kinh hồn sợ 

sệt đâu còn nhớ đến sự niệm Phật, mà dầu muốn niệm Phật 

cũng không  àm sao niệm cho ra tiếng đƣợc. 

- Lẽ thứ tƣ, rủi phải thứ bịnh cuồng tâm loạn óc, thì 

đâu còn tự chủ đƣợc mình nữa, thành một ngƣ i điên dại thì 

đâu thế nào niệm Phật đƣợc.  

- Lẽ thứ năm, rủi bị té sông, biển, ao, hồ mà chết, 

hoặc bị hỏa hoạn hay núi lửa khạc lửa mà chết, chết cách 

cấp tốc, chết cách bất ng  hốt hoảng, đâu còn đƣợc thì gi  

để niệm Phật. 

- Lẽ thứ sáu, rủi phải bị loài ác thú: cọp, hùm, beo, 

gấu vồ bắt, lại lúc ấy không ngƣ i tiếp cứu nhắc nhở cho 

niệm Phật, thế thì làm sao nhớ niệm Phật đƣợc.  

- Lẽ thứ bảy, nếu chần ch  chẳng may gặp những 

ngƣ i bạn hung ác, chỉ biết  àm điều tội lỗi, không tin Tr i 

Phật, không tin luật nhơn quả, họ khuyên làm những điều 

ma mị, rồi mình đem  òng tin theo, thì có  ao gi  biết và 

nhớ đến sự niệm Phật đƣợc. 
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- Lẽ thứ tám, chẳng may vì trúng thực quá nặng, 

hay vì trong giấc ngủ mê mang rồi chết  uôn, thì đâu đƣợc 

hay biết trƣớc để niệm Phật. 

- Lẽ thứ chín, khi ra trận rủi phải bị tên đạn của kẻ 

địch xuyên qua chỗ nghiệt của cơ thể chết một cách mau lẹ, 

thì đâu kịp nhớ để niệm Phật, nói rõ hơn  à không còn sống 

phút nào để niệm Phật. 

- Lẽ thứ mƣ i, rủi phải từ núi cao té xuống hay rớt 

vào vực thẳm, hoặc lọt xuống giếng sâu chết một cách hốt 

hoảng, chết một cách bất đắc, thì đâu còn  ình tĩnh để niệm 

Phật đƣợc. 

Trong lúc lành mạnh yên ổn không chịu chuyên tâm 

niệm Phật, đợi khi gặp phải mƣ i trƣ ng hợp bất trắc xảy ra 

trong lúc mạng chung nhƣ đã kể trên, thì không tài nào bình 

tĩnh hay đƣợc nhớ Đức Phật để mà tƣởng niệm đƣợc. Vả lại 

nếu  úc sanh  ình đã  àm đầy dẫy tội ác, ngày mạng chung 

lại chẳng niệm đƣợc một tiếng Phật, thì cái tội lỗi kia đâu 

đƣợc giảm bớt chút nào, tất nhiên không tránh khỏi sa đọa 

vào các đƣ ng luân chuyển. Mà cái điều dễ làm cho con 

ngƣ i mau luân chuyển hơn hết, là nếu không niệm Phật thì 

phải niệm phàm, mà hễ niệm phàm thì toàn là những niệm 

tội lỗi. Gần dứt hơi, những nghiệp tạo, những vọng tƣởng 

lúc khỏe mạnh đã tạo, gây đó, đều hiện rõ ra hết, hoặc thấy 

viên đá  ớn trên không rớt đè, hoặc thấy ngƣ i cầm cƣa, 

ngƣ i cầm kéo, ngƣ i chế dầu, kẻ xách đèn thiêu đốt, cƣa 

xẻ, đánh đập, đủ thứ làm cho hốt hoảng la lớn lên, bò càn bò 
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niểng, làm cho dễ dứt hơi và dễ làm cho thần thức theo 

nghiệp lực dẫn đi  uân hồi rất mau lẹ.  

Nhƣợc bằng trong lúc ấy ngƣ i biết niệm Phật, niệm 

Phật ấy đƣợc thành tâm, dầu niệm một tiếng đi nữa, cảnh 

giới hung ác cũng tiêu mất không c  òn hiện ra dữ dằn táo bạo 

đƣợc. Đó  à nh  Đức Phật gia hộ. 

Để kết luận bài gấp niệm Phật, khi chúng ta muốn 

cầu sanh về cõi Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà để khỏi chịu 

vào sanh ra tử, đổi xác thay hình trong cõi hồng trần nầy 

nữa, thì có một điều thích ứng và cần biết hơn hết là phải 

nhứt tâm tƣởng niệm Đức Phật A Di Đà. Sự niệm Phật ấy 

sớm cũng nhƣ chiều, ngày cũng nhƣ đêm, gi  nầy đến gi  

khác luôn luôn không xao lảng; và trong lúc niệm Phật 

chúng ta có một đức tin mạnh mẽ rằng những tội ác gì của 

mình đã làm từ lâu, bây gi  nh  sự niệm Phật mà các điều 

ấy đƣợc diệt mất hết và  ao nhiêu công đức phƣớc huệ nơi 

mình sẽ lần  ƣợt sanh ra, thần trí của mình sớm muộn gì 

cũng đƣợc mở mang; nhứt là nh  sự niệm Phật mà các Phật 

mƣ i phƣơng hộ trì gia bị cho mình thêm phần tinh tấn để 

đƣợc mau chóng vãng sanh về Cực Lạc. Kỳ dƣ, nh  công 

đức niệm Phật của mình mà Tổ tiên cha mẹ của mình cũng 

đều đƣợc siêu hóa về Tịnh độ. 

Có sự tin tƣởng mạnh mẽ nhƣ vậy, mới khiến cho sự 

niệm Phật của mình không bị lảng xao thối đọa và chắc 

đƣợc vãng sanh.  
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P ƢƠ   P ÁP  I M PHẬT 

“Gìn giới cấm sửa tâm ô tạp, 

Niệm Phật thì phải dẹp lòng tà” 

Theo Đức Thầy dạy, ngƣ i niệm Phật trƣớc hết phải 

dứt bỏ đƣợc tà tâm, giữ gìn đúng theo giới luật và sửa trị 

lòng dạ của mình không còn xấu xa nhiễm loạn những điều 

trần tục nữa. Vì ngƣ i niệm Phật mà không chừa tâm tà, 

không gìn giữ luật giới, chỉ niệm cho lấy có chớ không 

thành tâm thì chẳng khác nào kẻ nấu cát muốn thành cơm; 

để ruộng không mà muốn có lúa thì chẳng khi nào có đƣợc. 

Dùng pháp niệm Phật, một  à để cầu sanh về cõi Cực 

Lạc, một  à mƣợn câu niệm Phật để tiêu diệt vọng tâm, nếu 

vọng tâm không trừ đƣợc thì không khi nào đƣợc chánh 

niệm. Chánh niệm không có thì bao gi  đƣợc vãng sanh Cực 

Lạc; thế nên đồng th i với sự niệm Phật cần kềm chế vọng 

tâm đừng cho phạm giới cấm mới có hiệu lực. 

Những ngƣ i tu pháp môn Tịnh độ thì chủ yếu ở chỗ 

niệm Phật để cầu sanh về cõi Cực Lạc,mà đƣợc vãng sanh 

hay không giai do ở sự niệm Phật ấy thành tâm hay không 

thành tâm vậy thôi.  

Vì  lý do ấy, chúng ta muốn cho sự niệm Phật của 

mình mau đến kết quả hiển diệu, nghĩa  à đƣợc có hiệu 

nghiệm thật sự, thì trong lúc niệm Phật cần phải gồm đủ 

những điều dƣới đây:  
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- Lẽ thứ nhứt, trƣớc khi khởi đầu niệm Phật, hãy 

ngồi lại ngay ngắn đừng dựa vào vách, phải ngồi thẳng  ƣng 

đừng để cong cúi, ngồi bán già hay ngồi kiết già tùy ý; song 

với ngƣ i tại gia cƣ sĩ nên ngồi bán già tốt hơn. Bán già  à 

chơn mặt gác lên vế chơn trái; còn kiết già thì chơn mặt gác 

lên vế chơn trái, chơn trái gác  ên vế chơn mặt, cặp mắt ngó 

ngay chót mũi,  ấy chót mũi  àm ni, không ngó qua ngó  ại, 

thong thả thở độ mƣ i hơi để cho cơ thể điều hòa, vì vừa 

mới làm công chuyện, khi ngồi lại cơ thể chƣa điều hòa, nên 

phải ngồi thở chừng mƣ i hơi rồi sẽ bắt đầu niệm cho đƣợc 

 ình tĩnh hơn.  

- Lẽ thứ hai, khi bắt đầu niệm Phật, cần phải gom 

hết  òng tin tƣởng Đức Phật hiểu mình đƣơng ngồi niệm 

Phật. Mình tin Đức Phật hiểu mình đƣơng ngồi niệm danh 

hiệu của Ngài, thì mình mới không phóng tâm nghĩ những 

điều quấy. Cũng nhƣ  iết cha mẹ mình thấy rõ việc làm của 

mình, nên mình không dám làm càn. 

- Lẽ thứ ba, tuy mình ngồi trong phòng kín hay 

ngồi nơi vắng, mình vẫn tƣởng rằng Đức Phật Di Đà đang ở 

trƣớc mặt mình và xung quanh mình đều có chƣ Phật mƣ i 

phƣơng đƣa mắt ngó vào mình, lòng mình rất vui mừng cho 

sự trì niệm của mình có Đức Phật Di Đà chứng minh và có 

các Phật mƣ i phƣơng chứng kiến, không dám có cử chỉ nào 

vô lễ đối với các Ngài. Nhƣ ở thế gian đối với ông quan hay 

ông vua mình còn không dám vô lễ, huống gì đối với Đức 

Phật  à đấng tối cao tối thƣợng, sánh cao ngàn muôn lần hơn 

vua quan ở thế gian, mình há dám khinh l n sao? Nghĩ thế 
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mới khiến thêm sức kềm chế tâm mình trong lúc ngồi niệm 

Phật cho đƣợc đoan nghiêm.  

- Lẽ thứ tƣ, vừa để  òng tƣởng có Đức Phật Di Đà 

trƣớc mặt và có các Phật mƣ i phƣơng xoay chung quanh 

mình, đồng th i cần phải chận đứng tất cả niệm tƣởng xằng 

bậy, giữ tâm trí mình chỉ còn một niệm Phật, không một 

niệm nào khác. Tâm niệm ấy, phải đƣợc tha thiết van  ơn 

cầu khẩn Đức Phật mở lòng từ bi gia hộ cho mình đƣợc trừ 

xong các nghiệp chƣớng, chẳng khác ngƣ i ăn xin van cầu 

vị trƣởng giả giúp họ cơm nƣớc vậy. Nói rõ hơn, nhƣ ngƣ i 

đói sắp chết cầu khẩn ngƣ i khác giúp đỡ cơm vậy.  

- Lẽ thứ năm, trong  úc niệm Phật rán gìn cho hơi 

thở và tiếng niệm đƣợc song phẳng nhau, nghĩa  à cho điều 

hòa ăn nhịp giữa tiếng niệm với hơi thở, đừng thở mau niệm 

chậm, hay thở chậm niệm mau làm hai cái sai trệ nhau, mất 

thăng  ằng trở nên điên đảo tâm trí xen nhớ tƣởng những 

việc khác. 

- Lẽ thứ sáu, trong lúc niệm Phật chẳng những niệm 

bằng tâm mà luôn cả mắt, tai, mũi,  ƣỡi, thân của mình cũng 

đều tập trung vào chỗ niệm, nghĩa  à trong  úc đó mắt không 

vọng xem sắc đẹp, tai không vọng nghe tiếng hay, mũi,  ƣỡi, 

thân và ý cũng không vọng động việc khác, chỉ thuần một 

niệm Phật trong lòng. 

- Lẽ thứ bảy, trong lúc niệm Phật cần phải câu niệm 

rồi kế tiếp câu niệm tới, cái niệm tới kế tiếp cái niệm tới 

nữa, nó cứ dính liền nhau nhƣ sợi dây xích, khoen nầy liền 



Trang                                                                              Chuù Nghóa   

 
374 

khoen nọ, khoen nọ liền với khoen kia không để hở cách 

một khoản nào, khiến cho các vọng tƣởng phàm phu không 

có nhân chỗ nào trống mà chen vào đƣợc, nghĩa  à những 

vọng niệm ham tiền bạc, tƣởng sắc đẹp, tham danh lợi, 

không thừa chỗ nào hƣ để chen vào phá rối cõi lòng. 

Tâm niệm Phật của mình cứ theo mực đó mà niệm 

tới, lần  ƣợt chỉ còn ròng rã một lòng niệm Phật, không xem 

vào các loạn tƣởng nào khác, dầu cho  úc đi, đứng, nằm, 

ngồi, ngủ, thức, nói, nín vẫn nghe trong lòng mình có tiếng 

niệm Phật luôn, chẳng khác hơi thở lúc mình ngủ thức gì 

cũng thở tự nhiên, nghĩa  à  òng mình vẫn nhớ niệm Phật 

khỏi phải kềm chế, không cần phải bắt buộc kềm chế nữa. 

Đƣợc nhƣ thế, nếu túc căn của mình có nhiều, nghĩa  à hột 

giống niệm Phật của mình ở kiếp trƣớc đã có gieo thì nó hợp 

lại với sự niệm Phật của kiếp nầy, trở nên sức mạnh, tung 

cái vỏ mê si, nảy sanh trí huệ rất mau lẹ. Nhƣợc bằng, kiếp 

trƣớc của mình ít niệm Phật ít tu hành, hột giống trí huệ còn 

kém, chỉ mới niệm Phật kiếp nầy thì tuy nó chƣa mở trí huệ 

ngay đƣợc, nhƣng đến ngày mạng chung Đức Phật cũng 

hiện thân đến rƣớc thần thức về cõi Cực Lạc. 

Tuy nhiên, chẳng phải cứ ngồi đó chủ vào sự niệm 

Phật một cách rỗng không nhƣ thế đó mà đủ điều kiện chứng 

quả đƣợc, theo Đức Phật Thích Ca dạy: “Nếu ngƣ i muốn 

cho mình vãng sanh về cõi Cực Lạc, đồng th i với sự niệm 

Phật cần phải làm ba việc phƣớc”. 
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- Lẽ thứ nhứt, đối với cha mẹ luôn luôn phải có 

hiếu, nuôi cha mẹ đƣợc no ấm, lúc bịnh loạn lo thuốc men, 

lúc mạng chung lo tống táng và cầu cho đƣợc siêu rỗi linh 

hồn. Đối với Thầy dạy chữ hay dạy đạo cho mình cũng vậy, 

đều phải hết lòng vâng giữ l i dạy bảo và cung cấp những 

nhu cầu cần thiết cho Thầy. Kế đó cần phải khởi lòng lành 

đối với ngƣ i xung quanh, vì mọi ngƣ i xung quanh rất có 

nhiều kẻ thiếu thốn việc nầy hay việc khác về vật chất hay 

tinh thần, mình nên giúp họ đƣợc phần nào thì cứ giúp. Lẽ 

chót hết là rán tránh sao cho khỏi việc sát hại. Song muốn 

tránh đƣợc nó cần phải nhớ  àm mƣ i điều  ành. Mƣ i điều 

lành ấy, khi làm xong sẽ tránh đƣợc nghiệp sát hại, tham 

lam, trộm cƣớp v.v... 

- Lẽ thứ hai, cần phải giữ đúng tam qui: đối với 

Phật phải noi theo chí đức từ bi của Ngài, đối với giáo pháp 

phải chuyên đọc để tìm hiểu yếu  ý để thực hành cho đúng; 

đối với các Thánh Tăng  uôn  uôn soi gƣơng sáng suốt của 

Ngài trong việc hành đạo và gìn giữ chánh pháp dạy bảo kẻ 

mê muội. Sau đó phải ít nhứt  à gìn đƣợc năm giới: không 

sát sanh, đạo tặc, tà dâm, ẩm tửu, vọng ngữ.  

- Lẽ thứ  a, để giúp cho sự niệm Phật mau tiến đến 

chỗ thành tâm, mỗi ngƣ i cần phải phát tâm Bồ đề, cầu đạo 

giải thoát. Tin tƣởng mạnh mẽ luật nhân quả báo ứng không 

sai chạy, dù kẻ mƣu thần chƣớc quỉ cũng không lọt ngoài 

vòng phân định của nó. Và đối với Phật Pháp rộng nhƣ  iển, 

không phải biết một ít giới răn, một ít câu chuyện mà gọi là 

đủ đƣợc, cần xem kinh Đại thừa của Đức Phật giảng dạy 
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pháp tu giải thoát hơn việc hƣởng phƣớc báu cõi phàm. Kinh 

Đại thừa ấy nhƣ: Lăng Nghiêm,  im Cang, Di Đà v.v...   i 

Phật nói trong ấy rất mầu rất diệu. Song khi mình đọc đến 

mà cứ cầm giữ đó không truyền ra thì chẳng ích lợi gì cho 

ai, nên cần đem ra dạy lại cho ngƣ i khác đƣợc hiểu, khi 

hiểu họ mới tiến đến chỗ hành đạo nhƣ mình. Nhƣ thế gọi là 

pháp thí. 

Nếu đã niệm Phật lại còn biết làm thêm ba việc 

phƣớc nhƣ đã kể qua, gọi  à ngƣ i tu tịnh nghiệp; mà cách tu 

ấy các Phật ở th i quá khứ hiện tại, vị  ai thƣ ng dùng nó 

làm nguyên nhân chính của việc giải thoát. 

Đến phiên Đức Thầy dạy: Đối với phƣơng pháp niệm 

Phật lẽ trƣớc tiên  à để chế trừ đƣợc vọng niệm của chúng 

sanh, vì trong tâm của mỗi chúng sanh thƣ ng có những 

vọng niệm sai lầm nầy, kế vọng niệm sai lầm khác cứ 

chuyền nối nhau chƣa hề dứt. Bởi vậy mới đắm đuối các 

việc trần thế khiến cho cõi  òng chúng sanh thƣ ng thấy 

phiền não rối loạn, sợ sệt, lo buồn không đƣợc an lặng vui 

vẻ. Nếu mãi nhƣ thế thì cái tâm ấy càng m  lu rối rít có bao 

gi  trở nên sáng sủa thấy biết đúng đắn đƣợc. Bây gi  chúng 

ta nên thành tâm niệm Phật thì mỗi khi khởi lên một tiếng 

niệm Phật thì diệt trừ đƣợc một tiếng niệm phàm phu, càng 

nhiều tiếng niệm Phật càng diệt đƣợc nhiều tiếng niệm phàm 

phu. Trái lại ngƣng một tiếng niệm Phật thì sẽ khởi lên một 

tiếng niệm phàm phu; cái nầy lui, cái kia tới, cái kia tới, cái 

nầy lui; giữa cái niệm phàm với cái niệm Phật thƣ ng tranh 

đua nhau, nếu cái lực  ƣợng niệm Phật mạnh thì thắng đƣợc 
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lực  ƣợng niệm phàm; còn nhƣ  ực  ƣợng niệm phàm mạnh 

thì thắng đƣợc  ƣợc  ƣợng niệm Phật, nên mỗi ngƣ i cần 

phải tăng gia  ực  ƣợng niệm Phật cho mạnh mẽ để lấn áp 

cái niệm phàm phu. Khi lấn đƣợc cái niệm phàm phu rồi, thì 

những việc ham muốn, các cảnh dục tình rồi không còn nảy 

nở ra đƣợc. 

Nói một cách rõ hơn, mình niệm Phật là niệm cái bản 

lai thanh tịnh của Phật để nƣơng theo  ản lai thanh tịnh ấy, 

gƣơng siêu mầu ấy để lòng mình trở nên thanh tịnh. Hễ lòng 

mình đƣợc thanh tịnh y nhƣ tâm thanh tịnh của Đức Phật, thì 

những điều trƣợc nhiễm trần ai không còn. Nhƣng trƣớc khi 

đến mức hiền  ƣơng, thanh tịnh, mỗi ngƣ i cần  àm mƣ i 

điều thiện đặng hộ trợ cho sự niệm ấy, vừa có công đức, vừa 

có phƣớc lợi cho đ i, khiến sự vãng sanh của mình mau đến 

chỗ thành tựu. 

Nói tóm lại, thể theo l i của Đức Phật và Đức Thầy 

đã dạy bảo trên, thì mỗi ngƣ i của chúng ta muốn cầu sanh 

về cõi Tịnh độ, đồng th i với sự niệm Phật cần phải đền 

xong nợ tứ ân, thật hành đƣợc thập thiện, vâng giữ pháp tam 

qui, gìn xong năm giới cấm, lại phát tâm Bồ đề cầu đạo giải 

thoát, chót hết là mở  òng thƣơng xót mọi ngƣ i để tìm 

phƣơng cứu giúp họ ở phƣơng diện nầy hay phƣơng diện 

khác, khiến họ đƣợc sự lợi ích. Đƣợc nhƣ thế, sự niệm Phật 

của mình sớm muộn gì cũng đƣợc toại lòng nguyện ƣớc, 

nghĩa  à đƣợc vãng sanh về cõi Phật.  
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LỢI ÍCH CỦA NI M PHẬT 
 

“Chữ lục tự trì tâm bất viễn, 

Thì lâm nguy có kẻ cứu mình”. 

Đức Thầy bảo: mọi ngƣ i hãy giữ chặt sáu chữ “Nam 

Mô A Di Đà Phật” trong  òng đừng để phút nào xao lảng, thì 

sau nầy dù gặp phải nạn ách đƣa  ại cũng đƣợc ơn trên hiện 

thân đến cứu giúp hoặc khiến ngƣ i khác cứu giúp cho khỏi 

sự nguy hại. Câu nầy giống câu: “Nhứt cú Di Đà vô  iệt 

niệm, bất  ao đàn chỉ đáo Tây phƣơng”. Chỉ tƣởng một câu 

Di Đà chớ không tƣởng điều gì khác, thì khỏi phải nhọc 

khảy móng tay  à đã đƣợc vãng sanh về cõi Phật. 

Tuy nói dễ song chẳng phải dễ, bởi sự niệm Phật mà 

đƣợc cầm chặt trong  òng, không  úc nào để quên, thì đâu 

phải là chuyện dễ làm. Huống lại chúng sanh thƣ ng giao 

tiếp với mọi cảnh, thành thói quen nhớ, quen tƣởng đến các 

cảnh ấy nhiều hơn nhớ Đức Phật, hễ  òng hơi xao  ảng một 

chút là nó liền xen vô rồi. Nên nói giữ một niệm Phật không 

r i  à điều khó lắm. Nhƣợc bằng lòng không xa tiếng niệm 

Phật thì chẳng nhọc khảy móng tay đã đến Tây phƣơng  à  ẽ 

cố nhiên. 

L i đó chẳng phải l i ngoa, vì chúng sanh khởi niệm 

một cái  à đã ngang giáp mƣ i phƣơng, trải qua  a đ i, bởi 

nó vô hình vô ảnh, không vật nào ngăn cản đƣợc. Cho nên 
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nó đi mau không có cái gì mau  ằng. Cái niệm nhƣ thế thì 

việc đáo Tây phƣơng cũng nhƣ thế. 

Hễ lòng khởi một niệm Phật  à đã dứt đƣợc một niệm 

chúng sanh, càng khởi nhiều niệm Phật càng dứt đƣợc nhiều 

niệm chúng sanh, cho đến tâm cứ niệm Phật mãi thì các 

niệm chúng sanh đều dứt hết.  hi đó, trong tâm chỉ tồn một 

niệm Phật chớ chẳng còn một niệm chúng sanh nào xen vào 

nữa. Nhƣ thế gọi là tâm Phật. Đƣợc tâm Phật thì có vô  ƣợng 

công đức, vô lƣợng quang minh, vô  ƣợng thọ mạng giống 

nhƣ Đức Phật. Đƣợc công đức vô  ƣợng  à đƣợc có lòng từ 

bi rộng lớn không ngằn; đƣợc quang minh vô  ƣợng  à đƣợc 

sáng suốt gấp ngàn muôn lần của ánh sáng nhựt nguyệt và 

thông hiểu hết cả vạn vật không một điều nào che khuất 

đƣợc; đƣợc vô  ƣợng thọ mạng là tuổi sống không số  ƣ ng 

nổi. Đó  à  a đức lớn của Đức Phật A Di Đà. 

Cũng vì tâm thuần niệm Phật tức là tâm Phật nên 

ngƣ i niệm Phật thƣ ng đƣợc mƣ i việc lợi ích:  

- Lợi ích thứ nhứt, ngƣ i niệm Phật thƣ ng đƣợc 

các vị đại lực Thần tƣớng ở các cõi Tr i ngày đêm thƣ ng 

ẩn mình ủng hộ, khiến các loài quỉ mị, ác thần không xâm 

phạm đƣợc. 

- Lợi ích thứ hai, ngƣ i niệm Phật thƣ ng đƣợc 

Đức Quan Thế Âm và các vị Bồ Tát ở mƣ i phƣơng giúp 

đỡ, khiến tâm niệm ấy càng tinh tấn trừ xong đƣợc phiền 

não nơi  òng, đƣợc đến chỗ nhứt tâm bất loạn, thanh tịnh 

giải thoát.  
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- Lợi ích thứ  a, ngƣ i niệm Phật tức niệm bản lai 

thanh tịnh của Đức Phật, nhứt là sở cầu vãng sanh về cõi cực 

lạc, nên thƣ ng đƣợc Đức Phật A Di Đà dùng hào quang soi 

chiếu vào thân và nhiếp độ cho ngày kia đƣợc vãng sanh. 

- Lợi ích thứ tƣ, ngƣ i niệm Phật nh  sự mầu 

nhiệm của Đức Phật và nh  nơi  òng đã diệt xong những ác 

duyên, vì thế mà những loài quỉ mị dữ dằn chẳng hề nhiễu 

hại đƣợc, rắn độc cũng không va chạm đƣợc, cho đến thuốc 

độc cũng không  àm hại tánh mạng.  

- Lợi ích thứ năm, ngƣ i niệm Phật thƣ ng đƣợc 

các vị đại lực thần tƣớng, Đức Quan Âm, các vị Bồ tát và 

ánh từ quang của Đức Phật soi nhiếp mỗi ngày, dầu gặp phải 

nạn nƣớc, lửa, đao  inh cũng khỏi và không mang lấy những 

cái chết bất đắc kỳ tử hay tù đày. 

- Lợi ích thứ sáu, ngƣ i niệm Phật mặc dù trƣớc kia 

đã tạo nhiều tội oan, nhiều ác báo, mà bây gi  đã quyết tâm 

cầu sanh về Tịnh độ, nơi  òng  uôn niệm Đức Phật, không 

vọng tƣởng điều ác, thành thử những tội oan, những ác báo 

ấy, không nhân vào đâu mà đòi nài đƣợc. Đó chẳng khác 

nào đốt ngọn đèn trong hang tối ngàn muôn năm, thảy đều 

trở lại sáng tỏ hết.  

- Lợi ích thứ bảy, ngƣ i niệm Phật tâm thƣ ng nhớ 

tƣởng Đức Phật, khao khát đƣợc vãng sanh về cõi Phật, vì 

thế cái vọng tƣởng ác độc xấu xa đã dứt, nên trong giấc ngủ 

không thấy điềm mộng dữ dằn, chỉ thấy những cảnh tốt lành 

quí  áu chƣa từng có, nhứt là có khi thấy Đức Phật hiện thân 

vàng chói đến an ủi khuyến tấn.  
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- Lợi ích thứ tám, ngƣ i niệm Phật đƣợc ảnh hƣởng 

bản tâm từ bi của Đức Phật, hơn nữa đƣợc trừ diệt những ác 

tƣởng nơi  òng, mà mình tin rằng chẳng có việc ác nào trả 

lại, nên cõi  òng thƣ ng thấy vui vẻ và những việc làm lớn 

nhỏ trong lẽ đạo ở mỗi ngày thƣ ng đƣợc thành quả tốt đẹp. 

- Lợi ích thứ chín, ngƣ i niệm Phật tức tâm kia đã 

hết còn niệm phàm, nên thƣ ng đƣợc công đức, đƣợc quang 

minh, đƣợc ảnh hƣởng oai lực của Đức Phật, khiến cho cả 

nhơn dân xa gần đem  òng cung kính và nếu ngƣ i ấy ở 

trong phạm vi xuất gia hay độc thân cƣ sĩ  ề sanh hoạt có 

thiếu thốn sẽ đƣợc mọi ngƣ i đem  òng cúng dƣ ng những 

món y thực.  

- Lợi ích thứ mƣ i, ngƣ i niệm Phật nh  lúc bình 

thƣ ng vẫn chú tâm tƣởng niệm đến danh hiệu của Đức 

Phật, nên đƣợc Đức Phật phóng hào quang nhuần gội, các vị 

Quan Âm Bồ tát và chƣ vị thần tƣớng ở các cõi Tr i thƣ ng 

ẩn thân ủng hộ, nên ngƣ i ấy lúc lâm chung không bị những 

cảnh hung ác hiện đến hay loài ma quỉ hóa hình nhiễu hại, 

khiến  òng đƣợc an vui không sợ sệt, lại còn đƣợc  ình tĩnh 

niệm Phật hoặc niệm ra tiếng hay niệm trong tâm một cách 

rõ ràng. Nh  thế, mà tự họ đƣợc thấy Đức Phật và các vị 

Quan Âm. Thế Chí hiện thân đến, hoặc phóng hào quang 

tiếp dẫn cho vãng sanh về cõi Cực Lạc, ngồi trên tòa sen 

 áu, hƣởng quả bất thối. 

Ngoài mƣ i việc lợi ích vừa kể trên còn những lợi ích 

khác nữa, nhƣ niệm Phật sẽ có hiệu lực trừ đƣợc vọng tâm, 
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hễ mỗi khi tâm mình khởi vọng tƣởng bất lành thì nhớ niệm 

Phật ngay, tức khắc trừ đƣợc vọng tƣởng ấy. Những vọng 

tƣởng tà khúc đƣợc dứt sạch, thì tâm mình trở lại thanh tịnh, 

ngọn đèn trí huệ sáng lên, khiến cho sự thấy biết của mình 

không còn bị mê lòng sai suyển, khỏi phải đắm vào những 

tội lỗi nữa. Kế đó  à khi hột giống niệm Phật của mình đƣợc 

muồi mẫn, chẳng những phần  nh đƣợc siêu hóa về Tịnh 

độ, lại c  n đƣợc cứu vớt Tổ tiên cha mẹ bảy đ i thoát khỏi 

cảnh đọa lạc hồng trần, đƣợc vãng sanh Cực Lạc nhƣ mình 

vậy.  

Bởi niệm Phật có công đức, phƣớc lợi vô  ƣợng vô 

 iên nhƣ thế, nên trong kinh có nói: “Sanh tử hải trung, niệm 

Phật đệ nhứt”: trong  iển sanh tử chỉ có pháp niệm Phật là 

trên hết. Lại trong kinh còn nói: “Nhƣ môn học đạo nhƣ 

nghị tử đăng ƣ cao sơn, niệm Phật vãng sanh nhƣ phong 

phàm nhu thuận thủy”: Học các pháp môn khác, chẳng khác 

nào con kiến bò từ chơn núi đến chót, còn tu pháp môn niệm 

Phật cầu vãng sanh về Cực Lạc, chẳng khác nào thuyền đi 

nƣớc xuôi, buồm gặp gió thuận, đƣa thuyền đi mau đến nơi 

đến chốn.  

Tóm lại, lợi ích của niệm Phật không thể kể hết, 

ngoài kết quả có công đức trí huệ vô  ƣợng vô biên, còn 

đƣợc các Phật mƣ i phƣơng hết l i khen ngợi, các vị Quan 

Âm, Thế Chí, chƣ Bồ tát, chƣ Thiên thần ở các cõi, ngày 

đêm ẩn mình ủng hộ, dù gặp tai nạn to lớn cũng đƣợc khỏi. 

Và dù cho ngƣ i căn cơ có ngu độn cách mấy mà biết thành 

tâm niệm Phật cũng đƣợc chứng đắc đạo quả, nhứt  à đƣợc 
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vãng sanh Cực Lạc. Tổ tiên cha mẹ quyến thuộc bảy đ i số 

đông không  ƣ ng cũng đƣợc ảnh hƣởng vào công đức niệm 

Phật của mình mà đồng đƣợc sanh qua cõi Tịnh độ. Vì lý do 

ấy, toàn cả trong đạo chúng ta ngày cũng nhƣ đêm, gi  trƣớc 

nhƣ gi  sau, năm nầy nhƣ năm khác nơi  òng  uôn  uôn cố 

gắng niệm Phật. 
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B   ƢƠI BẢY PHẨM TRỢ   O 
 

Đối với kẻ tu hành, trƣớc nhứt cần phải bảo trọng 

lòng ham mộ đạo lý của mình đừng để lầm lạc vào đƣ ng tà 

mị. Kế đó trong  úc thiệt thi đạo lý cần đầy đủ tinh thần hăng 

hái để chận đứng đƣợc những tƣ tƣởng bất  ành, phát dƣơng 

đƣợc những lý lẽ cao siêu để giúp mình chống đến mức giải 

thoát rốt ráo. Song muốn đến kết quả toàn mỹ thì phải hiểu 

rành  a mƣơi  ảy phẩm trợ đạo.  

Sao gọi là trợ đạo? Bởi những pháp ấy có năng  ực 

trợ giúp những kẻ tu hành đến bực diệu quả Bồ đề. Vả lại 

chữ trợ đối với chữ Chánh, nhƣ: mình khởi tâm Bồ đề cầu 

đạo giải thoát đó  à Chánh; những phƣơng pháp để giúp cho 

mình thành tựu đƣợc đạo Bồ đề giải thoát đó  à trợ. Kẻ 

muốn đƣa mình đến chỗ hành đạo và quả đức viên mãn, 

không thể lấy Chánh bỏ trợ, hay lấy trợ bỏ Chánh, mà là hai 

phần trợ và Chánh phải giúp lẫn nhau mới thành đạo và hóa 

đạo đƣợc.  

Theo Ngài Duy Ma Cật đã  ảo: “Các giới chúng sanh 

quyết tâm đoạn đƣợc tất cả nghiệp hoặc phiền não, chƣớng 

ngại ngăn che và những điều xúi mình làm những điều dữ 

dằn, tội lỗi, nên phải thật hành  a mƣơi  ảy phẩm trợ đạo để 

giúp mình trên lẽ thật hành Phật pháp mau mở tỏ trí huệ và 

tiến đến diệu quả.  

Ba mƣơi  ảy phẩm sắp kể tới đây: Từ trƣớc tới nay 

các vị cổ đức, các nhà hóa chúng không hề r i nó; các Ngài 



Trang                                                                              Chuù Nghóa   

 
386 

luôn luôn lấy nó để trợ giúp cho công cuộc cứu đ i của các 

Ngài mau đƣợc thành tựu. Và trƣớc đó, pháp ấy đã giúp cho 

các Ngài trên lẽ tu hành đƣợc khỏi sự rù quến phỉnh gạt của 

kẻ tà sƣ ngoại giáo,  lại cũng tránh đƣợc sự che m  của giả 

thân huyễn thức, vì trong  a mƣơi  ảy phẩm trợ đạo chỉ rõ 

sự nhận xét nơi mình, nơi mọi vật bên ngoài và chỉ cho mình 

những phƣơng tiện để tiến đạo.  

Đối với các vị cổ đức, chúng ta nhận thấy ở các Ngài 

có một đức hạnh đầy đủ, công nghiệp cứu đ i rộng lớn, trí 

huệ sáng tỏ gấp mấy ngọn đuốc thế gian, các Ngài từng dẫn 

dắt ngƣ i lầm đƣ ng lạc lối, ra khỏi rừng độn  ƣới mê mà 

các Ngài còn dùng  a mƣơi  ảy phẩm trợ đạo làm món trợ 

duyên cho sự hành đạo và việc tự độ, độ tha. Huống chi 

chúng ta là kẻ sơ cơ hậu học há chẳng dùng những phẩm ấy 

để giúp cho từ việc cứu mình lần  ƣợt đến chỗ cứu ngƣ i 

sao?  

Ba mƣơi  ảy phẩm trợ đạo gồm có:  

- Bốn pháp Niệm xứ, 

- Bốn pháp Chánh cần, 

- Bốn pháp Nhƣ ý túc, 

- Năm căn, 

- Năm  ực, 

- Bảy pháp Giác chi, 

- Tám pháp Đạo phần. 
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BỐN PHÁP NI M XỨ 
 

- Pháp thứ nhứt quán Thân bất tịnh: là hãy xem lại 

cái thân xác của mình, để thấy rõ nó thanh trƣợc nhƣ thế 

nào? Nó chỉ hãnh diện với đ i bằng lớp da bao bọc đẹp đẽ 

bên ngoài, chớ bên trong của nó chứa đầy những chất hôi 

hám khó ngửi. Đã thấy đƣợc sự dơ  ẩn bên trong xác thân 

thì  òng mình đâu còn tƣởng xác thân  à đẹp đẽ nữa và 

không có  ý do gì để mến tríu nó, chỉ nên lợi dụng nó làm 

một con ngựa để cho ông đại tƣớng chơn tâm của mình cỡi, 

để khắc phục đƣợc sáu giặc trần, hầu suôn đƣ ng bén lối 

cho mình đi thẳng đến ngôi giải thoát và đạt thành bản 

nguyện cứu vớt quần sanh. Kỳ dƣ, chẳng nên vì nó trau 

chuốc món ăn thức mặc, nỡ tạo những điều tội lỗi.  

- Pháp thứ hai quán Thọ thị khổ: là hãy xem lại 

huyễn thân nó không những dơ  ẩn, giả dối lại còn làm 

nguyên nhân cho mọi nỗi già yếu, ốm đau; cả mắt, tai, mũi, 

 ƣỡi, thân mỗi ngày đều có tiếp xúc với ngoại cảnh hoặc 

thuận, hoặc nghịch, gây thành mối vui buồn, thƣơng, ghét... 

Khiến mình cảm thấy nơi thân cứ nặng nề rứt rả mãi, thật là 

một nỗi khổ không ngần. Khi hiểu xác thân là nguyên nhân 

cho các sự khổ già, bịnh, thƣơng, ghét, thì mình chỉ xem nó 

là thứ thƣ ng làm hang ổ cho vô minh, sào huyệt cho ma 

quỷ làm cho chúng sanh vì nó chịu sự thống khổ trên đ i, 

đến khi mạng chung còn đầu thai trở lên tiếp tục chịu mọi 

nỗi khổ ấy nữa. Cứ thế mà nối liền nhau mãi, ngàn đ i muôn 

kiếp chƣa xong, thế thì lấy chỗ nào để gọi thân nầy là sung 
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sƣớng, cõi đ i nầy  à an vui đƣợc ƣ? Hãy nhận ngay xác 

thân là khổ, sở dĩ mang nó  à do mình đã tạo nghiệp trƣớc 

kia, mà bây gi  phải trở lại để đền trả rồi biến hoại chớ 

không giữ nó còn mãi đƣợc, thì đâu nên tƣng tiu cƣng dƣỡng 

nó trong việc làm tội ác cho phải luân hồi. Chỉ nên hy sinh 

nó làm những việc gì ích nƣớc lợi dân, để tạo cuộc thanh 

 ình chung cho đồng  ào nhơn  oại là một điều quý  áu hơn 

hết.  

- Phần thứ ba quán Tâm vô thường: Là đã xem xét 

rõ cái thân chẳng những nó giả dối dơ  ẩn, mà cái tâm cũng 

không đƣợc thƣ ng tồn. Bởi sao? Bởi nó là vọng tâm. Vì 

vọng tâm nên gi  trƣớc nó vui, gi  sau nó buồn, bữa trƣớc 

nó thƣơng ngƣ i, bữa sau nó ghét ngƣ i; gi  nầy nó tính tha 

ngƣ i, gi  tới nó định hại ngƣ i, thật là nó bất thƣ ng, 

không trụ chánh ở việc nào, nó cứ theo ngoại trần mà thay 

đổi mãi không ngừng. Thấy rõ con ngƣ i  dƣ ng nhƣ  ị 

ngoại cảnh chỉ huy hơn  à tự mình chỉ huy, nếu ngoại cảnh 

đƣa  ại thuận thì vui, còn ngoại cảnh đƣa  ại nghịch thì buồn. 

Những cái vui buồn, cái thƣơng ghét ấy, do vọng tâm chạy 

theo ngoại cảnh, ngoại cảnh chi phối nó, sai khiến nó, mới 

sanh ra. Thật nó là giả tâm chớ không phải thật tâm. Chúng 

ta thấy sự khổ của thân biết đƣợc cái giả dối của vọng tâm, 

liền định tĩnh cõi  òng, xét rõ ràng mọi việc rồi sẽ phán 

đoán, thế là một phƣơng tiện cho mình khỏi bị ám ảnh của 

vọng tâm, khỏi sự dẫn dắt ngoại cảnh. 

- Pháp thứ tư Quán pháp vô ngã: Là đã xem xét kỹ 

cái thân dơ  ẩn, và có cái thân mới chịu mọi sự khổ. Còn cái 
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tâm thì hay hƣớng theo ngoại vật mà đổi d i tráo trở mãi. 

Cho đến những ngoại vật hay những vật của mình sắm sanh 

cấu tạo cũng toàn  à thứ giả dối, nhƣ các cảnh trong giấc 

mộng, không một vật nào còn mãi, dù nhà vôi vách gạch của 

ngƣ i lắm công đào tạo thật chắc cũng chỉ trong một th i 

gian là sụp đổ; mặt đất dù đóng cừ xây đá cũng trong th i 

gian rồi hóa ra sông biển; đến đỗi mớ áo quần, tiền bạc cũng 

toàn là thứ giả dối, hãy vào nƣớc thì rã, vào lửa thì cháy, 

không khi nào giữ còn mãi đƣợc. Nhƣ thế có gì gọi là của 

ta? Sắm sanh nó chỉ dành cho kẻ khác, sau nầy xài chớ mình 

đâu sống mãi với vật ấy. Nó chỉ là vật  ƣu truyền, chuyền từ 

tay ngƣ i nầy dến tay ngƣ i khác, không khi nào ngừng. 

Nghĩ vậy, còn chấp cái gì nữa. Chỉ để làm truy cứu cho thấy 

rõ chỗ nhiệm mầu Phật pháp, hầu làm sao về cảnh giới Tịnh 

độ bất diệt mới gọi  à trƣ ng cửu, vì cảnh vật ở cõi đó không 

già, không bịnh, không chết chóc nhƣ cõi nầy. 

Nói tóm lại, bốn pháp niệm xứ nầy để đối trị lòng 

tham chấp tập nhiễm, nhƣ: quán thấy cái thân nhơ nhớp thì 

không còn mến tríu xác thân, chỉ lợi dụng xác thân  àm điều 

từ bi bác ái lợi ích quần sanh. Quán thấy cái thân  à đãy da 

thúi chẳng những nó nhơ nhớp mà còn làm nguyên nhân cho 

sự ốm đau chết chóc, thƣơng ghét, mừng giận thì dù ngũ 

quan xét soi tiếp xúc cả vạn vật cũng không đắm nhiễm, chỉ 

nhƣ  à một ánh nắng giúp thế gian thấy đƣ ng lối và ấm áp 

vậy thôi, tới chừng lặn thì lặn, đến khi mọc thì mọc, chẳng 

bị cảnh vật nào trói buộc mình đƣợc. Quán thấy vọng tâm 

bất thƣ ng khi vui buồn, khi mừng giận, khi thƣơng ghét, 

toàn là vì ngoại cảnh đƣa  ại gây thành những điều vui, 
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buồn, mừng, giận ấy. Ví dụ: khi gặp cảnh thuận lợi thì lòng 

sanh mừng, gặp cảnh trái nghịch thì lòng sanh giận, mừng 

giận giai do vọng tâm sở chấp ngoại cảnh mà ra, chớ ngoại 

cảnh không can gì đến mình cả: nhƣ ngƣ i cho tiền là trọng 

mới đem  òng tham mến nó, rồi làm cho nó chạy đƣợc đi 

đƣợc, nói năng đƣợc, thay thế chơn tay, mắt mũi do ngƣ i, 

ngƣ i biến nó thành ông thần sống chết của nhơn gian, chớ 

thật nó là vật vô tri vô giác có biết gì đâu! Nhƣ thế thì vọng 

tâm ấy giả dối, hiện tƣợng của mê si, chúng ta đã thấy biết 

rõ ràng nhƣ vậy thì chẳng còn chiều theo nó nữa, nên tìm lại 

nguồn cội thanh tịnh chơn nhƣ của bản tâm. Còn quán thấy 

vạn vật chung quanh, hoa kiểng có ngày tàn, trâu bò có ngày 

chết, nhà cửa có ngày sập, bàn ghế có ngày mọt mối ăn, cả 

thảy vạn vật trên đ i cũng có ngày  iến hoại ra  ùn đất, 

nƣớc, lửa, điều nào mình mua sắm thì tạm gọi là của mình, 

chớ thật ra thì nó không lệ thuộc của ai. Ví dụ: chiếc xe của 

mình đi, nếu đƣa kẻ khác đi cũng đƣợc, chớ chiếc xe ấy 

không nói nó thuộc của chủ nó. Chỉ vì ngƣ i ích kỷ tƣ tâm, 

việc của mình sắm là cho rằng có của mình, rồi bắt đầu giữ 

gìn giành giựt vậy thôi. Hiểu nhƣ thế, chúng ta thấy các vật 

không phải của ta và nó  à món  ƣu chuyển thì chỉ nên đem 

nó  àm món giúp cho ngƣ i đƣợc nh   à hay hơn hết, nhƣ có 

tiền thì giúp tiền, có thóc thì giúp thóc, khiến ngƣ i khỏi 

phải thiếu hụt v.v .. đƣợc nhƣ thế, là mình chỉ huy sự vật, 

chớ sự vật không chỉ huy mình đƣợc. Nếu mình chỉ huy vạn 

vật thì mình tự do muốn ở cõi trần thì ở, muốn về cõi Phật 

thì về cõi Phật chừng nào cũng đƣợc. 
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BỐN PHÁP CHÁNH CẦN 
 

- Lẽ thứ nhứt, ngƣ i tu hành việc  àm đầu tiên là 

những việc của mình đã  àm tội lỗi độc ác vừa qua, thì hãy 

gấp rút trừ bỏ, đừng để tái phạm. Vì nếu mình tu hành mà 

còn tiếp tục làm chuyện ác nhƣ  úc chƣa tu, thì cái tu hành 

ấy ai nhìn nhận cho và có bao gi  thành đƣợc ông Phật ông 

Tiên gì! 

- Lẽ thứ hai, những việc làm tội lỗi độc ác của mình 

vừa qua, mình cƣơng quyết diệt trừ đƣợc, thì mình cũng nên 

chận tiêu những việc ác sắp tới đừng cho sanh ra. Phải trừ 

diệt nó hồi còn trong trứng,  àm cho nó khô hƣ ngòi mộng, 

thì những việc ác vừa qua mình trừ xong, mà việc ác sắp tới 

nó cũng không còn sanh nở nữa đƣợc.  

- Lẽ thứ ba, sau khi trừ bỏ đƣợc những việc ác đã 

làm vừa qua, chận tiêu đƣợc việc ác sắp làm tới, đồng th i 

mình hãy đổi lại những việc  àm  ành để trám đầy những chỗ 

làm ác, khiến cho các việc ác không có chỗ trống để trở lại 

mình lần thứ hai. Và khi việc  ành đƣa đến mình hãy chụp 

làm ngay. Ví dụ: ngƣ i đến xin cơm, có cơm hãy giúp  iền, 

ngƣ i đến xin tiền, có tiền thì cho ngay, nghĩa  à những việc 

 ành đƣa  ại mình không bỏ, dầu việc lớn nhỏ gì cũng vậy.  

- Lẽ thứ tƣ, mình đã  àm những việc lành thì hãy 

cần tiếp tục làm lan rộng ra, nhƣ trƣớc là một tới mƣ i, rồi 

mƣ i tới trăm, từ trăm  àm tới ngàn muôn cho đến khi nào 
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mình thấy không còn sơ sót, không còn khinh rẻ điều lành 

nào, thì việc lành của mình sẽ đƣợc toàn thiện toàn mỹ.  

Nói rõ, bốn pháp Chánh cần có năng  ực giúp cho 

ngƣ i trừ những việc ác đã  àm vừa qua ngăn chặn những 

việc ác sắp tới, đồng th i nó cũng giúp cho con ngƣ i chƣa 

 àm đƣợc những việc lành trở lại làm những việc  ành, đã 

làm những việc lành sẽ lần  ƣợt làm lớn thêm, từ  àm ít đến 

làm nhiều, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ một nhóm nhỏ đến 

nhóm lớn, việc  ành nào mình cũng  àm đƣợc đầy đủ thì mới 

tin rằng: Những ác báo không khi nào trả lại cho mình đƣợc. 
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BỐ  P ÁP   Ƣ Ý T   
 

- Pháp thứ nhứt, Dục như ý túc:  à nhƣ khi muốn 

làm những việc lành thì hãy làm cho việc lành ấy đƣợc thực 

hiện đúng nhƣ  òng của mình muốn. Hoặc giả nhƣ  òng 

muốn cho hột giống trí huệ của mình sớm đƣợc nảy nở, nảy 

nở một cách nhiệm mầu, thì mình hãy cố gắng  àm đúng 

theo giáo pháp của Phật, để cho hột giống ấy sớm đƣợc nảy 

nở. Nói rõ hơn, những điều lành của mình đã muốn thì hãy 

làm cho kết quả đúng theo ý của mình, nhƣ thế là Dục nhƣ ý 

túc.  

- Pháp thứ hai, Niệm như ý túc: Là khi  òng tƣởng 

nguyện việc lợi ích cho quần sanh hoặc siêu thoát cho đ i 

mình, thì mình hãy  àm cho cái tƣởng nguyện ấy đƣợc thành 

hình đầy đủ, nghĩa  à đƣợc kết quả rõ ràng đúng theo  òng 

của mình đã nguyện tƣởng. Ví dụ: Lòng mình nguyện vãng 

sanh về cõi Cực Lạc thì hãy chuyên tâm niệm Phật Di Đà 

cho đến khi đƣợc vãng sanh về Cực Lạc một cách viên mãn, 

nhƣ thế gọi là Niệm nhƣ ý túc.  

- Pháp thứ ba, Tinh tấn như ý túc: là trên cái 

nguyện chánh, trên việc  àm  ành, mình hãy hăng hái  ƣớt tới 

để làm cho thành tựu. Lòng hăng hái ấy đƣợc đầy đủ mạnh 

mẽ luôn, không khi nào lui sụt, kh n mẽ. Nói rõ hơn, việc 

nào của mình muốn làm phải đủ tinh thần hăng hái để làm 

cho đƣợc thành tựu việc ấy một cách mầu nhiệm đúng theo 

 òng hăng hái của mình, nhƣ thế là tinh tấn nhƣ ý túc.  
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- Pháp thứ tư, Tư duy như ý túc: Là tƣ tƣởng của 

mình, mình hãy giữ cho thanh cao, chỉ tƣởng nghĩ những 

điều từ  i  ác ái. Cái tƣ tƣởng ấy, không phải để trong đầu 

óc, mà phải đem thực hiện đầy đủ theo  òng mình đã nghĩ, 

nhƣ thế gọi  à Tƣ duy nhƣ ý túc. 

Bốn pháp nầy, ngƣ i quyết tâm hành đúng thì nó có 

một năng  ực dũng mãnh và mầu nhiệm, khiến cho ngƣ i 

mở đƣợc đạo nhãn thấy suốt khắp cả vạn vật; trí hiểu suốt từ 

cội gốc đến ngọn ngành của việc nầy đến việc khác không 

lầm; tai nghe suốt khắp cả tiếng của muôn loài, không hề có 

một tiếng lầm lẫn sót lọt; thân nhẹ nhàng muốn đi đâu đều 

đƣợc đến đó cả, đến một cách mầu nhiệm lẹ  àng hơn điễn 

chớp và biết đƣợc lòng của cả chúng sanh, khi họ muốn 

những gì đều đã hiểu ngay để tùy theo sở cầu của họ mà 

giúp đỡ cho đƣợc toại nguyện. 
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 Ă  P ÁP  Ă  
 

- Pháp thứ nhứt, Tín căn: Là  úc nào cũng  ấy lòng 

tin tƣởng nơi chánh đạo của Phật làm cội gốc. Với lòng tin 

ấy, đƣợc tuyệt đối, không còn tin một tôn phái nào khác, cứ 

lấy  òng tin theo chánh đạo một cách chắc chắn, nhƣ thế mới 

có thể bảo đảm việc tu hành của mình đƣợc thành tựu đầy 

đủ.  

- Pháp thứ hai, Nguyện căn: Là đã tin nơi chánh 

đạo của Phật, rồi thệ nguyện theo dõi. Lấy lòng thệ nguyện 

ấy làm cội gốc cho sự theo đuổi của mình cho đến khi đƣợc 

kết quả.  

- Pháp thứ ba, Niệm căn: Là lấy lòng niệm tƣởng 

chánh đạo của Phật làm cội gốc, ngoài ra không để cho trí óc 

tƣởng niệm việc tà mị tội ác nào khác. Chỗ tƣởng niệm nầy, 

còn có nghĩa ghi nhớ. Lúc nào cũng ghi nhớ Đức Phật, 

mong cầu cuộc vãng sanh. 

- Pháp thứ tư, Định căn: Là khi lòng đã tin, đã 

nguyện, đã niệm tƣởng chánh đạo của Phật, thì hãy lấy chủ 

định làm cội gốc, nghĩa  à mình nhứt định theo chánh đạo 

không hề theo tà đạo. Có nhứt định chắc chắn nhƣ vậy, mới 

có thể đƣa mình từ th i gian nầy đến th i gian khác vẫn giữ 

một lòng chánh đạo, không hề thay vào tà đạo.  

- Pháp thứ năm, Huệ căn: Là mặc dù đã tin, đã 

nguyện, đã niệm tƣởng, đã chủ định theo chánh đạo, song 
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phải luôn luôn lấy trí huệ sáng suốt của mình tìm học chơn 

 ý trong đạo Phật nhƣ thế nào, hầu chọn lấy cái tinh vi, cái 

siêu thắng  àm căn  ản. Nói rõ hơn nên  ấy trí huệ làm cội 

gốc cho việc tu tấn của mình để tránh sự lạc lầm.  

Năm pháp nầy, mỗi ngƣ i thật hành đƣợc đúng đắn 

thì nó sẽ có công năng siêu mầu giúp đỡ cho ngƣ i thêm 

lòng tin chắc chắn, ý nguyện thành thật, tâm niệm chơn 

chánh, ý định vững vàng và có cái trí huệ sáng tỏ giúp sự 

hành đạo của ngƣ i đi ngay chánh  ý của đạo Phật đã vạch 

sẵn: và đƣợc giữ còn tâm đức của mình đã phát nguyện, đã 

tin tƣởng, đã ghi nhớ về sự tu hành cầu đạo giải thoát.  
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 Ă  P ÁP  ỰC 

- Pháp thứ nhứt, Tín lực: là trong các việc mình chỉ 

tin tƣởng chánh đạo của Phật là mạnh mẽ hơn hết, nó có sức 

lực thắng qua các  òng tin tƣởng khác để đạt thành ý nguyện.  

- Pháp thứ hai, Nguyện lực: là trong các việc mình 

chỉ mong muốn chánh đạo của Phật là mạnh mẽ hơn hết, nó 

có sức lực thắng qua các mong muốn khác để đạt thành chỗ 

mình đã ghi nhớ niệm tƣởng.  

- Pháp thứ ba, Niệm lực: Trong các việc mình chỉ 

ghi nhớ chánh đạo của Phật là mạnh mẽ hơn hết, nó có sức 

lực xua đuổi các ghi nhớ khác để đạt thành chỗ mình đã nhứt 

định.  

- Pháp thứ tư, Định lực: Trong các việc mình chỉ 

quyết định theo chánh đạo của Phật, là mạnh mẽ hơn hết, nó 

có sức lực thắng qua các quyết định khác, để đạt trí huệ và 

quả mầu. 

- Pháp thứ năm, Huệ lực: Là trong các việc mình 

chỉ nhận xét về chánh đạo của Phật là mạnh mẽ hơn hết, nó 

có sức lực đối phá tánh mê si, tìm hiểu rõ ràng đứng đắn hơn 

các nhận xét khác, để đạt thành đạo giải thoát.  

Năm pháp này, khi thật hành đƣợc sẽ có năng  ực 

giúp cho lòng tin, ý nguyện, tâm niệm, chủ định và trí huệ 

của ngƣ i đƣợc mạnh mẽ lấn hơn các sức mạnh để theo đuổi 

đƣợc chánh đạo và mục đích của mình đến chỗ giải thoát 

viên mãn.  
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BẢY PHÁP GIÁC CHI 
 

- Thứ nhứt, Trạch pháp giác chi: Tự hiểu mình đã 

chọn đƣợc đạo pháp chánh, nhƣng không hề khởi một ý 

niệm khinh khi, ngạo báng những đạo pháp tà, đến những 

ngƣ i ở trong đạo pháp ấy mình cũng vẫn lấy lẽ khiêm tốn 

lễ độ đối với họ, tránh những l i có thể làm họ hiểu lầm 

mình xiên xỏ họ, chỉ nên tìm cách khéo léo làm cho họ tự 

thấy đang ở trong đạo pháp bất chính để quay theo đạo pháp 

chơn chính nhƣ mình. Đạo pháp không chơn chính tức đạo 

pháp đi sai chơn  ý của Đức Phật đã vạch sẵn, nói rõ hơn  à 

nó không đƣa ngƣ i đến mức cứu cánh giải thoát. 

- Thứ hai, Tinh tấn giác chi: Tự biết mình trong 

chỗ tu hành rất tinh tấn nhƣng không hề khởi một ý niệm 

câu chấp theo pháp tu khổ hạnh: không ăn uống, không nói 

năng, nằm hoài, ngồi hoài, chôn nửa thân dƣới đất, hoặc 

phơi nắng ngoài tr i.v.v... Chỉ nên làm theo chánh pháp của 

Phật, không chấp nê những hình tƣớng bên ngoài, chỉ cần 

trau sửa tâm hạnh, trừ mê si đổi lại trí huệ, trừ hung tàn đổi 

lại hiền  ƣơng, trừ ý nghĩ phàm phu đổi lại tâm niệm thánh 

đức, thế mới đạt thành kỳ nguyện siêu suất tam đồ lục giới.  

- Thứ ba, Hỷ giác chi: Tự biết mình đƣợc tỏ ngộ, 

đƣợc chứng đắc đạo pháp, nhƣng không  ấy đó  àm vui 

mừng thái quá, chỉ để  òng khi đắc pháp cũng nhƣ  úc chƣa 

đắc pháp vẫn thản nhiên, thế là cái pháp ấy mới đƣợc viên 

mãn. Vì rằng nếu mình đƣợc tỏ ngộ mà lòng cứ nơm nốp vui 

mừng làm cho thần trí điên đảo, thì không khỏi lạc vào tà 
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kiến. Vả lại khi đắc pháp lòng mình còn háo danh tự phụ, 

khoe khoang tự đắc, thì dù có thần thông trí huệ cũng không 

bao lâu sẽ trở lại mê si, nhƣ  úc chƣa đắc pháp. Chỉ nên khởi 

lòng mừng, là mừng cho mình có đủ điều kiện hóa độ quần 

sanh và mừng cho mình sắp thực hiện đƣợc lòng từ bi bác ái 

trong một ngày gần đây. Nhƣ thế cái mừng ấy chỉ đặt trên 

nền tảng từ  i, trên phƣơng diện cứu đ i, không lấy gì làm 

tội lỗi.  

- Thứ tư, Trừ giác chi: Tự biết mình đã trừ xong 

các nghiệp phiền não: tham lam, giận dữ, mê si, nghi ng , 

nhạo báng và bao nhiêu lỗi lầm khác, nhƣng không hề khởi 

một ý niệm cho rằng mình đã trừ diệt đƣợc phiền não tội lỗi. 

Nếu sanh lòng chấp rằng mình đã trừ diệt đƣợc phiền não thì 

mình đã  ọt trong cảnh phiền não, vì trong khi mình khởi 

 òng nghĩ mình trừ diệt đƣợc phiền não,  à mình đã có nghĩ 

đến cái phiền não rồi. Thế thì đâu gọi mình đã trừ xong 

phiền não. Hơn nữa, trong khi mình cho rằng mình đã không 

còn phiền não thì đâu khỏi đem  òng khinh khi những ngƣ i 

mà mình cho họ còn phiền não. Nếu còn khinh khi ngƣ i là 

còn phân biệt nhơn ngã, còn phân  iệt nhơn ngã thì còn 

tranh chỗ hơn thua vinh nhục. Nhƣ thế thì mình đánh một 

vòng trở lại gốc phiền não sanh tử nhƣ cũ rồi, sẽ làm một 

việc lầm lạc, một điều tai hại cho mình ở ngày kia vậy. Do 

đó mà dù mình đã diệt đƣợc phiền não cũng không hề vọng 

chấp mình đã đƣợc.  

- Thứ năm, Xã giác chi: Tự biết thân tâm mình đã 

giũ sạch hết thảy những tánh tình luyến ái các vật trong 
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nhơn gian, nhƣng không khởi lòng chê cái nầy ghét cái nọ, 

mà vẫn giữ  òng  ình đẳng nhƣ nhƣ, đối với ngƣ i nào cũng 

thƣơng yêu rất mực, xem mọi kẻ khác nhƣ thân  ằng quyến 

thuộc của mình, biết nhận rõ các vật trên đ i là giả hợp, dù 

không bỏ cũng không còn, mà đã  ỏ đƣợc cũng  à một sự 

thƣ ng, cần gì phải chấp. Chỉ nên đem những phƣơng pháp 

nào mà mình đã dùng trừ diệt đƣợc tội lỗi, dứt bỏ đƣợc sai 

lầm, để chỉ lại cho ngƣ i khác thật hành có kết quả nhƣ 

mình, đó mới là một việc  àm giá đáng không ngằn và một 

gƣơng mẫu cao cả trong vòng từ bi bác ái.  

- Thứ sáu, Niệm giác chi: Tự biết đầu óc của mình 

 úc nào cũng niệm tƣởng những điều chánh không hề xen 

một niệm tà, tuy nhiên lòng vẫn tự ti tự tốn chẳng hề phô 

phang với ngƣ i khác rằng: Tối ngày tôi không hề khởi một 

niệm quấy, vì nếu trong lúc mình niệm chánh mà mình đem 

khoe với ngƣ i khác, hay tự cho mình đã niệm chánh, trong 

 úc đó mình đã sanh  òng phân  iệt đến cái niệm tà rồi, 

chẳng khác nào ngƣ i khởi lòng nhớ đến màu trắng, thì họ 

đã tự thấy trong đầu óc đang đối chiếu với màu đen vậy. Chỉ 

nên thấy mình niệm chánh thì cần giữ cho cái niệm ấy đƣợc 

tròn đủ, thì sẽ đem  ại kết quả nhƣ ý. 

- Thứ bảy, Định giác chi: Tự biết thân tâm của 

mình đƣợc an tịnh chơn chánh, nhƣng không hề khởi lòng 

phân biệt rằng mình  úc nào cũng trụ vào chỗ chánh, vì nếu 

mình chấp rằng mình đã định chánh mà mình còn khởi lòng 

phân biệt, tức trong lúc khởi  òng đó đã sanh  oạn rồi, nghĩa 

là lúc phân biệt ấy mình đã đem cái cảnh loạn vào đầu óc 
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mình, để đối đầu với cái định thì trở thành loạn động rồi chớ 

đâu còn gọi  à định nữa. Nhƣợc bằng  òng mình đã định mà 

không khởi tâm chấp trƣớc vào cái định đó thế mới giữ còn 

mãi cái định ấy đƣợc và gọi  à chánh định. 

Hành đƣợc pháp nầy, sẽ có một năng  ực giúp đỡ cho 

ngƣ i trở nên giác ngộ, đầy đủ về phƣơng diện chọn lựa 

chánh pháp đến phƣơng diện hăng hái vui mừng, dứt bỏ, xa 

lìa, ghi nhớ và an định mỗi mỗi đều đƣợc chơn chánh mà 

không khoe khoang không phân biệt, không tự cho mình làm 

đƣợc cái nầy, bỏ đƣợc cái nọ, khiến cho tâm trí  úc nào cũng 

đƣợc  ình đẳng không sự câu chấp, không sanh phiền não 

nh  đó mà đƣợc hoàn toàn trở lại bản tâm rỗng không sáng 

suốt đến mức giải thoát cùng tột.  
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TÁ  P ÁP   O PHẦN 
 

- Phần thứ nhứt, Chánh kiến: Có nghĩa trong chỗ 

xem xét nào cũng chơn chánh, cái xem xét chơn chánh ấy là 

phải thấy biết đƣợc sự thật, dù việc của mình hay của ngƣ i 

khác, rán tránh tà kiến để khỏi những cách đối xử sai lầm, 

hành động trái ngƣợc có hại.  

- Phần thứ hai, Chánh tư duy: Có nghĩa trong chỗ 

tƣ tƣởng của mình  úc nào cũng giữ đƣợc chơn chánh, cái tƣ 

tƣởng ấy nó không tƣớng hình, chẳng có vách thành nào 

bằng sắt đá mà ngăn cản nó đƣợc, trong chớp mắt nó đã 

xuông qua cả muôn ngàn non biển, nó thƣ ng lẻn đi  ục lạo 

từ nhà này đến nhà khác không ai hay biết. Cái tƣ tƣởng nó 

nhanh lẹ nhƣ thế, mỗi ngƣ i phải giữ nó, nếu để phát sanh tƣ 

tƣởng tà thì sớm muộn gì cũng sẽ hành động tà. Vả lại, càng 

tƣởng tà vạy chừng nào, càng khiến cho đầu óc đen đúa 

chừng nấy, mà nếu đầu óc con ngƣ i bị đen đúa, tức là cái 

linh trí bị m  ám. Linh trí là chủ tể của sự quan sát của con 

ngƣ i, nếu nó bị lu m  thì mình chẳng còn nhận xét sáng 

suốt nữa, còn nói gì phần đọa lạc là cố nhiên không tránh 

khỏi. 

- Phần thứ ba, Chánh nghiệp: có nghĩa trong việc 

làm nào của mình cũng cần giữ cho chơn chánh, mặc dù vấn 

đề sanh sống đòi hỏi mình rất nhiều về sự ăn, mặc, ở và 

những nhu cầu cần thiết khác. Luật đạo không cho phép 

mình vịn vào vấn đề sanh sống mà làm những việc tà vạy. 
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Trên thế gian không thiếu chi nghề nghiệp, mình nên chọn 

việc chơn chánh để sống; thà sống trong cảnh nghèo túng 

mà đƣợc giữ còn tâm hạnh trong sạch chơn chánh hơn sống 

trong cảnh giàu sang mà năm nầy tháng nọ chôn nhốt trí não 

vào chỗ tội ác. Sách sử đánh giá con ngƣ i ở chỗ chơn 

chánh, chớ không đánh giá ở chỗ tiền bạc, vì tiền bạc không 

đƣa con ngƣ i đến chỗ hạnh phúc và nó cũng không trƣ ng 

cửu. Nếu sách sử đánh giá tiền bạc là quý, sao không thấy 

chỗ nào khen ngợi vua Trụ, Kiệt, ngƣ i Thạch Sùng, Vƣơng 

Khải, chính các ông ấy có của tiền nhiều hơn thiên hạ. Thế 

thì đủ biết sách sử chỉ đánh giá con ngƣ i chơn chánh, mà 

kẻ tu hành cần phải giữ nó và chính nó là nguồn gốc cho sự 

giải thoát vậy. 

- Phần thứ tư, Chánh mạng: có nghĩa trong đ i 

sống của mình cần phải giữ chơn chánh. Muốn cho mình 

đƣợc sống vững mà nỡ giết chết đ i sống của ngƣ i khác, 

đó  à việc làm tàn nhẫn tội ác. Hãy coi cái sống của ngƣ i 

khác nhƣ cái sống của mình, mình muốn sống, ngƣ i khác 

cũng muốn sống và trong việc làm của ngƣ i cũng nhƣ việc 

làm của mình rán tránh những tai họa cho ngƣ i do mình 

gây ra.  

Vì có nhiều khi ngƣ i ta trọng đ i sống mình hơn 

ngƣ i khác, nên nhiều khi họ dùng bàn tay sắc bén mổ xẻ 

ngƣ i khác để cƣớp những quyền lợi, nhứt là họ thƣ ng 

nhẫn tâm dùng đủ mƣu kế sâu độc phá hoại hạnh phúc kẻ 

khác. Nói rõ hơn, kẻ ấy chỉ đặt cái sống của họ trên cái sống 
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của ngƣ i khác, cái sống ấy nhƣ  oại ký sanh trùng hay làm 

hại đ i, chớ không ích cho đ i. 

Với cách sanh sống ấy, con ngƣ i học đạo luôn luôn 

bài trừ và đào thải khỏi vòng đạo lý, chỉ biết một cách sinh 

sống của ngƣ i học đạo là phải sống trong bao nhiêu cái 

sống tốt lành. Sống đây để làm những việc ích nƣớc lợi dân, 

sống để treo tấm gƣơng đạo hạnh bất diệt, sống làm rạng vẻ 

giống nòi. Có thế cái sống mới không thẹn thùa, nhứt là cái 

sống không uổng công sanh thành của cha mẹ. Kẻ tu hành 

cần lấy cái sống nầy làm chiếc thuyền đƣa mình đến bến 

giác.  

- Phần thứ năm, Chánh ngữ: Có nghĩa trong những 

l i nói nào của mình đều phải giữ chơn chánh. Mỗi ngày 

mình nói rất nhiều, không chuyện nầy cũng chuyện khác 

mình phải nói. Trong l i nói ấy, không bắt buộc mình nói 

quấy, mình cũng không có lý do gì phải nói quấy cho tội lỗ 

miệng. Hơn nữa, l i nói ra, lỗ tai ngƣ i khác nghe, việc làm 

ra, con mắt ngƣ i khác thấy, hai cái đều có kết quả tƣơng 

đƣơng, nhiều khi chƣa  àm mà chỉ nói không cũng đủ hại 

rồi. L i nói là một việc hệ trọng của con ngƣ i, nó có thể 

đem  ại cho con ngƣ i hạnh phúc hay tai hại. Thế nên, lúc 

nói cần liệu  ƣợng kỹ càng để tránh sự lầm lạc. Câu mình 

nói ra không khi nào lấy lại đƣợc, vì nó không hình tƣớng 

mà chỉ vang dội vào tai của ngƣ i khác nghe thôi. Song, với 

kẻ hiểu đạo rất cần dùng l i nói để  àm phƣơng tiện giúp đỡ 

cho ngƣ i khác đƣợc hiểu câu chuyện siêu mầu, việc làm 

chánh đáng, đó cũng  à một việc giúp đ i. 
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- Phần thứ sáu, Chánh tin tấn: có nghĩa trong chỗ 

sấn xƣớc mạnh mẽ của mình cần giữ đƣợc chơn chánh. 

Trong việc  àm chơn chánh đem  ại phúc lợi chung cho cả 

mọi ngƣ i, thì hãy nên hăng hái  àm cho đƣợc kết quả. Hoặc 

việc  àm giúp cho trí hóa mình đƣợc triển khai, đạo hạnh 

mình đƣợc sáng sủa thì hăng hái để làm. Trái lại, không nên 

nghe ngƣ i có tiền nhiều mà hăng hái đến cƣớp giựt, nghe 

chỗ đó có những hƣơng hoa nhiều mà hăng hái đến đó 

thƣởng ngoạn, hoặc nghe đâu có những trò vui muốn đến đó 

hƣởng thích thú, vì cái hăng hái trong việc làm tà vạy sẽ gây 

tai hại cho mình hoặc cho ngƣ i, đối với kẻ đạo đức không 

nên  àm đến.  

- Phần thứ bảy, Chánh niệm: có nghĩa đối với ý 

niệm của mình,  úc nào cũng giữ cho chơn chánh. Cần ghi 

nhớ những điều lịch sử khen tặng, xã hội quý yêu, Phật pháp 

khuyến tấn, ruồng bỏ những cái nhớ xằng bậy, những cái 

nhớ có tai hại nhƣ: rƣợu chè, c  bạc, mèo mở v.v... cái nhớ 

tƣởng xấu xa ấy, chiếm đầy trí não, nên cái nhớ tƣởng tốt 

lành không nhân chỗ hở để chen vào đƣợc. Đối với th i đại 

nầy ngƣ i học đạo cần nhớ Đức Phật nhƣ đứa con xa nhớ 

nhà, chỉ mong ngày trở về, chớ để đầu óc tƣởng nhớ việc 

khác, đƣợc thế tất nhiên đƣợc gặp Phật. 

- Phần thứ tám, Chánh định: Có nghĩa nơi tâm 

mình  úc nào cũng chủ định chơn chánh. Chủ định ấy có thể 

làm lợi cho nhiều ngƣ i,  àm sáng đƣợc tâm đức mình, 

khiến mình khô ngòi tội lỗi, thạnh mậu phƣớc đức làm cho 

trí huệ mình mở mang và cần phải chủ định cứu độ nhơn 
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sanh. Đó  à chủ định cao quý. Trái lại không chủ định việc tà 

ác. Nhƣợc bằng mình chủ động việc tà ác, ngƣ i khác cũng 

chủ định việc tà ác thì cả hai hợp lại thành cuộc đấu tranh 

gớm ghiếc, vì kẻ nầy cũng muốn lợi, kẻ kia cũng muốn lợi 

nên phải gây cuộc cấu xé giành giựt lẫn nhau. Điều ấy, 

ngƣ i học đạo cần cự tuyệt, dù ai quyến rủ lôi kéo cách mấy 

cũng phải xa lánh.  

Thật hành đƣợc tám pháp nầy, nó sẽ có năng  ực giúp 

đỡ con ngƣ i thấy biết không rối loạn lầm lạc, nghĩ tƣởng 

không m  mịt xấu xa; việc làm không gây những sự tổn hại 

cho mình hay cho ngƣ i; đ i sống không  àm cho ngƣ i 

khinh khi rẻ rúng; l i nói đƣợc có giá trị, chẳng bao gi  nói 

sai suyển độc ác; hăng hái trên  ẽ tốt lành, không hề bị thị 

dục đƣa đẩy vào chỗ cuồng ngông táo bạo; ghi nhớ những lẽ 

chơn chánh không ghi nhớ các tập nghiệp xấu xa đảo ngƣợc 

đầu óc; đến tâm định vẫn đƣợc vững vàng không bị d i đổi, 

nhứt  à tâm đƣợc chủ định việc thanh cao sáng suốt, không 

nằm trong chỗ tối tăm. Nói rõ hơn, tám pháp nầy, khi hành 

đƣợc, nó sẽ giúp cho sự thấy biết của con ngƣ i đƣợc rõ 

ràng sự thật, nói năng đƣợc đúng đắn, ý nghĩ đƣợc trong 

sạch và việc  àm nhân đức, đem  ại nhiều lợi ích cho mọi 

ngƣ i về việc đ i hay việc đạo, mà những lẽ nầy đối với kẻ 

tu hành  úc nào cũng gắng gổ để  àm cho đƣợc. Có  àm đƣợc 

những điều đó, mới thấy ngƣ i tu hành giúp đỡ cho đ i một 

phần nào về kết quả xứng đáng. 

Đối với  a mƣơi  ảy pháp trợ đạo đã kể trên, ngƣ i 

tu học Phật pháp  úc nào cũng phải nhuần thắm trong trí não, 
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khi đứng ra giúp đ i, hãy tùy tiện từ pháp một trong  a mƣơi 

bảy pháp để sử dụng cho khéo léo thích hợp, nghĩa  à tùy 

hoàn cảnh và trình độ mọi ngƣ i xung quanh, nhứt  à ngƣ i 

mình muốn cứu độ làm cho họ nghe theo đạo  ý, và cái đạo 

hạnh của mình cũng đến mức rộng lớn.  

Đối với  a mƣơi  ảy pháp nầy, chẳng những nó giúp 

cho ngƣ i tự độ lấy mình mà còn  àm cho mình có phƣơng 

tiện độ đƣợc ngƣ i khác, chẳng khác nào ngƣ i làm ruộng 

mà có đƣợc trâu bò hay giỏi thì đám ruộng ấy khỏi phải 

chậm trễ mùa màng; nhƣ ngƣ i ra trận mạc cỡi trên con 

ngựa hay sẽ giúp cho đƣ ng tấn thối mau lẹ, và khắc phục 

kẻ địch một cách nhanh chóng; nhƣ ngƣ i đi rừng sẵn búa 

bén trong tay ruồng phá cây cối sắn bìm cản trở và trừ đƣợc 

thú dữ, cứu mình khỏi mang tai họa. Thế là lợi ích của ba 

mƣơi  ảy pháp nầy chẳng phải nhỏ, mỗi ngƣ i cần ôn cố để 

thi thiết phƣớc lợi cho quần sanh.  

 

 

 

 

 

 



Chuù Nghóa                                                                      Trang  

 
409 

  I K ÁI P ÁP TU T ƢỜNG NGÀY 

CỦA MỘT TÍ   Ồ P.G.H.H 

    “Sống tranh đua khi chết cũng xương tàn 

     Mượn đuốc huệ đánh tan mùi tục lụy”. 

            “  Muốn cho rắn đặng hóa cù 

    Xả thân làm phước Diêm phù vượt qua”. 

Mỹ ý Đức Thầy muốn nói rằng: “Con ngƣ i trong lúc 

sống, dầu có cực lực tranh đấu với mọi ngƣ i, đem  ại 

những thắng lợi tiền của dẫy đầy, chức tƣớc cao sang, đến 

ngày bỏ xác cũng bỏ hết, chỉ còn lại một nắm xƣơng tàn tạ 

dƣới nắm mồ che kín vậy thôi. Thử hỏi từ trƣớc đến nay, 

biết bao nhà triệu phú, cũng  ắm bực oai hùng nhƣng có một 

tay nào thoát khỏi vòng hái của tử thần chăng? Thật ra 

không một ngƣ i nào khỏi cả. Nếu chết thì mọi vật đều hết, 

chỉ còn cái tội phƣớc đem theo một kiếp khác nữa, để tùy đó 

mà hƣởng quả vui hoặc khổ thôi. Đã  iết kiếp con ngƣ i 

ngắn ngủi, dầu lắm sức tranh đấu hơn thua với mọi ngƣ i 

cũng chẳng ít gì, chi bằng sớm mƣợn ngọn đuốc huệ chiếu 

phá cảnh u mê, xông khói thiền cơ đánh tan mùi tục lụy. 

Khói thiền cơ thơm dịu lâu dài; mùi tục lụy chua cay ngắn 

ngủi, kẻ nào ô nhiễm nó sẽ chết vì nó. Trái lại vƣợt khỏi nó 

sẽ đƣợc hƣởng một kiếp sống trƣ ng miên vĩnh cửu ở cõi 

Niết Bàn” 
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Tuy nhiên, chớ chuyên tâm vào việc tu huệ không mà 

cần phải thêm tu phƣớc, vì nếu tu huệ không chỉ đƣợc hƣởng 

phần sáng suốt, nhƣng kém phần phƣớc lợi, là một khuyết 

điểm về phƣơng diện cứu giúp ngƣ i đ i. Song muốn làm 

phƣớc cần nhứt là phải quên lợi riêng của mình đi, mới có 

thể đem tiền của vật thực của mình để giúp kẻ khác. Cũng 

nhƣ con rắn phải nhả đƣợc viên ngọc quý trong miệng mới 

có thể hóa thành cù. Nhƣợc bằng còn tiếc ngậm viên ngọc 

ấy mãi thì chẳng hóa cù đƣợc. Ngƣ i tham tiền của nhiều 

chẳng đem giúp đỡ cho ai, thì khó mà qua cửa Diêm phù. 

Vì bởi vọng tâm của chúng sanh không số  ƣ ng, nên 

pháp giáo của Phật cũng không số  ƣ ng, để cùng có đủ 

pháp đối trị lại cái vọng tâm ấy. Đó chẳng khác nào bịnh với 

thuốc, vì bịnh có nhiều thành ra thuốc phải có nhiều, để tùy 

theo bịnh nào thì có thuốc nấy điều trị. Nói rõ hơn  à  ởi tạo 

nghiệp của chúng sanh rất nhiều, nên Đức Phật phải có 

nhiều phƣơng pháp để tùy theo mỗi tạo nghiệp mà chỉ cho 

mỗi phƣơng pháp, cho chúng sanh mƣợn đó đặng trừ diệt. 

Thế chỉ là một phƣơng tiện trong việc phổ độ chúng sanh, 

nhƣng dầu  ao nhiêu pháp,  ao nhiêu môn cũng không 

ngoài hai lẽ tu phƣớc và tu huệ. 

- Tu phước: Nghĩa  à  àm những việc phƣớc. Việc 

phƣớc ấy  à đem của cải ra cấp phát cho những ngƣ i nghèo 

khổ; lập ra những viện chẩn tế cho kẻ bần nhơn đƣợc hƣởng 

nh  manh quần tấm áo, nhỏ nƣớc  át cơm; xây cất những 

gian nhà nuôi hộ những ngƣ i già cả yếu đuối không con cái 

phụng dƣỡng; dựng lên những viện lãnh trẻ nít mồ côi cha 
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mẹ để nuôi dạy tử tế; mở ra những nhà thƣơng thí có đủ 

thuốc men để điều trị những bịnh nhân nghèo nàn không đủ 

tiền mua sắm dƣợc liệu để điều trị lấy; tạo lập những nhà 

bảo sanh để hộ sanh những sản phụ chửa hoang đẻ lạnh, 

hoặc thiếu điều kiện sanh sản tại nhà vì họ quá nghèo; thấy 

chùa tháp miễu môn hƣ sập, xúc động lòng tôn kính Tr i 

Phật liền mua sắm nguyên liệu để tu bổ lại kín đáo, khiến 

trên  inh đài không  ị dột đổ, hƣơng khói không phai m ; 

gặp đƣ ng sá hƣ hao cầu kỳ gián đoạn lo bồi đắp cất bắc lại 

cho mọi ngƣ i dễ bề  ƣu thông. Đó  à những hạng ngƣ i có 

tiền bạc dƣ giả nhiều, có thể làm những lợi ích lớn lao cho 

xã hội. Còn đối với những ngƣ i ít tiền bạc cũng có thể làm 

việc bố thí đƣợc. Ví dụ: Gặp ngƣ i ăn xin, cho một  át cơm 

hay một cắc bạc, mà lòng mình muốn sao có tiền nhiều ðể 

giúp họ nhiều hơn mới thỏa lòng. Thì một  át cơm, một cắc 

bạc ấy sẽ có giá trị bằng vựa  úa to, đống bạc lớn vậy. Nhƣ 

thế thì ngƣ i thí ít thật  òng, ngƣ i thí nhiều không thật lòng, 

chƣa chắc rằng ngƣ i thí nhiều có phƣớc hơn ngƣ i thí ít. 

Theo sự ghi tội phƣớc, chỉ ghi lòng tốt hay không trong sự 

bố thí, chớ không ghi vật bố thí nhiều hay ít. Ví dụ: mình 

cầm cắc bạc cho ngƣ i, trong  úc đó  òng mình khởi lên ý 

nghĩ: phải chi có hai chục đồng cho ngƣ i, thì chƣ Thần ghi 

hai chục đồng, chớ không ghi một cắc. Còn ngƣ i cho kẻ 

khác hai chục đồng mà khi ngƣ i đi rồi, lại có ý tiếc muốn 

cho một cắc thì chƣ thần ghi một cắc, chớ không ghi hai 

chục đồng. Thấy đó đủ biết việc  àm phƣớc chẳng phải đợi 

có của nhiều mà chỉ do lòng từ thiện hay không từ thiện vậy 

thôi.  
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- Tu huệ: nghĩa  à  o trau giồi trí huệ. Muốn cho 

phần trí huệ đƣợc phát triển, thì cần phải mƣợn giới luật làm 

hàng rào ngăn chận những điều lầm lỗi. Kế đó trong mỗi 

ngày hãy dành đƣợc nhiều thì gi  tu tập pháp Thiền định, 

nghĩa  à hoặc ngồi lại quán tƣởng tƣớng hảo Đức Phật, hoặc 

ngồi lại lóng lặng vọng tâm, không móng sanh những ý nghĩ 

xấu xa bất thiện, hoặc suốt ngày lẫn đêm nơi  òng  uôn  uôn 

giữ mãi sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” khiến lòng chẳng 

còn một mảy nghĩ ngợi nào khác hơn niệm Phật. Niệm Phật 

cho đƣợc thuần phục nơi  òng nhƣ mặt nƣớc hồ một màu 

trong vắc, chỉ còn một mặt trăng hiện ra trong ấy. Đƣợc nhƣ 

thế, chẳng bao lâu sẽ mở khai trí huệ, tự mình, đƣợc thấy rõ 

chơn tâm của mình, cũng nhƣ thấy một vật để trƣớc mặt. 

Ngoài ra còn bao nhiêu sự vật trên thế gian mình sẽ dùng lấy 

trí huệ ấy, soi phủng tận nguồn gốc của nó.  

Về phần tu huệ thì cả mọi ngƣ i, ai cũng có thể tu 

đƣợc, vì nó không tốn của cải, không luận sức khỏe nhiều 

hay ít, nó thuộc về phần lý tánh, chỉ ai biết soi lại tâm trí 

mình và biết giữ gìn nó đƣợc lặng lẽ tốt lành, thì sẽ đƣợc mở 

trí huệ.  

Đức Phật cho trí huệ nhƣ chiếc thuyền rất bền chắc, 

không có một  ƣợn sóng dục tình nào đánh đắm đƣợc, nó 

giúp ngƣ i  ƣớt khỏi cái biển khổ: sanh, già, bịnh, chết để 

sang qua bến giác. Nó nhƣ  à một ngọn đuốc có sức sáng to 

lớn, chiếu phá đƣợc cảnh tối tăm màn  ớp vô minh, hiện rõ 

những hình ảnh chơn thật cả mọi việc, nói rõ hơn,  à đƣợc 

hiện rõ cái chơn trí diệu minh của chúng sanh. Nó cũng nhƣ 
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một món thuốc thần sẽ chữa lành thứ bịnh thất tình, lục dục 

của các giới chúng sanh, khỏi phải bị quay cuồng siết bó 

trong cảnh ấy nữa. Nó cũng nhƣ một  ƣỡi búa có sức bén 

thép cực kỳ, sẽ ruồng phá những gai góc, những sắn bìm, 

những lòng si mê tà kiến của tâm vọng chấp nhơn chấp ngã, 

của sự luyến ái nơi cõi hồng gian.  

Bởi trí huệ có năng lực siêu mầu nhƣ thế, nên khi 

ngƣ i mở trí huệ lẽ cố nhiên đã diệt xong các phiền não, khô 

cạn bể ái dục, nơi  òng  úc nào cũng đƣợc lặng lẽ yên vui, 

chẳng hề bị một mảy trần ai trói buộc. Đức Phật bảo: “kẻ có 

trí huệ, họ soi tỏ đƣợc tất cả sự vật, không một vật nào mà 

họ không hiểu nguyên nhân kết quả, tuy rằng họ còn đƣơng 

mang xác thịt nhƣ  ao nhiêu ngƣ i khác, song chính họ là 

bực đại nhân đầy đủ sáng suốt, họ có thể nối ngôi chƣ Tổ để 

tiếp độ quần sanh sau nầy, chẳng nên thấy họ còn mang xác 

thịt nhƣ mình mà đem  òng khinh mạng. 

Theo thói thƣ ng của mọi ngƣ i từ trƣớc đến nay, hễ 

 o tu phƣớc thì quên tu huệ, lo tu huệ thì quên tu phƣớc, vì 

vậy mà kết quả bị chênh lệch. Ngƣ i  o tu phƣớc không, thì 

ngày kia có của tiền nhiều, danh vọng to, con cháu đông 

đảo, nhƣng kém phần thông minh sáng suốt và cũng còn 

trong bánh xe luân hồi. Còn ngƣ i lo tu huệ không thì ngày 

kia trí hóa thông minh sáng suốt hơn  ao nhiêu ngƣ i khác, 

nhƣng họ phải chịu nghèo, vì kiếp trƣớc không bố thí cho ai. 

Thế thì hai cái phƣớc, huệ r i nhau sẽ kết quả chênh lệch, 

nhƣ: ngƣ i giàu có mà ngu ngốc, kẻ thông minh mà nghèo 

nàn, thì cái giàu có ấy đâu  ấy gì  àm sung sƣớng, còn cái 
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thông minh kia sẽ thiếu phƣơng tiện giúp đỡ kẻ thiếu hụt. 

Thế nên ngƣ i tu cần gồm cả hai việc tu phƣớc và tu huệ, để 

ngày kia có kết quả đủ hai phƣơng diện phƣớc trí. Về phần 

phƣớc thì đƣợc đầy đủ cách ăn, mặc, ở; về phần trí thì đƣợc 

đầy đủ sáng suốt, để đủ cách giúp cho ngƣ i khác tránh việc 

tội lỗi; và hậu lai của họ sẽ đƣợc hƣởng phần giải thoát.  

Nói rõ hơn, đối với ngƣ i muốn cứu đ i, thì cần phải 

có đủ phƣớc lẫn huệ để tùy theo lòng của chúng sanh muốn 

những gì, mình đƣợc có những nấy để giúp họ. Ví dụ: họ 

muốn đƣợc cơm tiền, bô vải, thì mình có cơm tiền, bô vải 

giúp họ; họ muốn đƣợc phƣơng pháp mở trí huệ thì mình có 

phƣơng pháp mở trí huệ giúp cho họ, mỗi mỗi việc gì của họ 

muốn thì mình đều có giúp họ hài lòng thích ý, hầu vui vẻ 

phát tâm Bồ đề, mong cầu đạo giải thoát. Đó  à một việc mà 

ngày xƣa Đức Phật Thích Ca thƣ ng làm và các vị Tổ kế 

đây cũng từng thiệt thi các việc ấy để giúp mọi lợi ích cho 

nhơn sanh.  

Kết luận bài hôm nay mỗi ngƣ i của chúng ta muốn 

thực hiện đƣợc tinh thần từ bi hỉ xả, lẽ cố nhiên không để 

cho sự tu của mình bị hạn chế vào một ranh giới nào làm 

cho chênh lệch, mà là cần phải  àm cho đạo hạnh đƣợc tròn 

đủ mọi bề. Nếu muốn cho đạo hạnh đƣợc tròn đủ thì trong 

đạo chúng ta cần phải tu cả phƣớc và huệ. Phần tu phƣớc thì 

nên đem của cải của mình đang có giúp cho ngƣ i, phần tu 

huệ thì phải trau giồi trí huệ cho sớm đƣợc khai thông. Khi 

trí huệ đƣợc khai thông thì đem chỗ nhận thấy của mình chỉ 

lại cho đ i hiểu rõ mỗi kết quả của mỗi hành động trong 
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nhân gian, khiến họ vui lòng bỏ điều tội ác. Nhƣ thế, mình 

đã có đủ phƣơng tiện giúp đ i và chính đó  à một tinh thần 

tự giác, giác tha của ngƣ i hành đạo.  

 

BAN HOẰNG PHÁP 
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5 - Hiếu Thảo      35 

6 - Lễ Độ      43 

7 - Công Chánh     49 

8 -  hiêm Nhƣợng     57 

9 - Khoan Dung     63 

10 - Thanh Bạch      69 

11 - Kiệm Tiết      75 

12 - Trung Thành     81 

13 - Kiên Trinh      87 

14 - Điềm Tĩnh      93 

15 - Suy Xét      99 

16 - Cƣơng Quyết     105 

17 - Ôn Hòa      111 

18 - Nhẫn Nhục      119 

19 - Hổ Thẹn      127 
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20 - Cần Mẫn      135 

21 - Đạo Phật      141 

22 - Tại sao chúng tôi đặt đức 

  Tin nơi Đức Huỳnh giáo chủ?   147 

23 - Đại  ƣợc vài khoảng về 

 sứ mạng của Đức Thầy    153 

24 - Mục đích đạo Phật Giáo Hòa Hảo  159 

25 - Yếu pháp của Phật Giáo H.H   171 

26 - Lịch sử Phật Thích Ca    177 

27 - Thái Tử tham thiền và thành đạo   185 

28  - Tứ Ân      191 

29 - Thập Ác      205 

30 - Chừa Thập Ác đƣợc những công đức  211 

31 - Bát Chánh      255 

32 - Hành Bát Chánh đƣợc những lợi ích  259 

33 - Tứ Diệu Đề      295 

34 - Tứ Diệu Đề của Đức Phật    299 

35 - Ngũ Uẩn (hay Ngũ Ấm)    303 

36 - Lục Căn với Lục Trần    309 

37 - Trừ tánh Nhơn ngã     315 

38 - Phá vô Minh     323 

39 - Luật Nhơn Quả     329 
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40 - Lý Luân Hồi     333 

41 - Bốn pháp Nhiếp hóa    339 

42 - Sự tích Phật A Di Đà    351 

43 - Gấp niệm Phật     365 

44 - Phƣơng pháp niệm Phật    371 

45 - Lợi ích của niệm Phật    379 

46 - Ba mƣơi  ảy phẩm trợ đạo   385 

47 - Bốn pháp niệm Xứ     387 

48 - Bốn pháp Chánh cần    391 

49 - Bốn pháp nhƣ ý túc    393 

50 - Năm pháp căn     395 

51 - Năm pháp  ực     397 

52 - Bảy pháp giác chi     399 

53 -Tám pháp đạo phần     403 

54 - Đại khái pháp tu thƣ ng  

   ngày của một Tín Đồ PGHH   409 

62 - Mục lục      417 

 


