
 

 

 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC 

Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ V-2015 
~~o0o~~ 

Thứ Năm, ngày 06/08/2015: 

•   2:00 pm -  5:00 pm: Ghi danh nhận phòng (Check in) 

•   5:30 pm -  6:30 pm:  Ăn chiều 

•   7:30 pm -  9:00 pm: Lễ Khai Giảng, gồm có:  Ba hồi chuông;  Ba lời cầu nguyện; 

Bài Pháp mở đầu khóa tu: “Năng Lực Mầu Nhiệm Của Một 

Hội  Chúng.” 

•   9:15 pm -  9:45 pm: Hô Canh. Niệm Phật. Ngồi Thiền 

•    10:00 pm: Chỉ tịnh 

Thứ Sáu, ngày 07/08/2015: 

•   5:00 am: Thức chúng 

•   5:30 am -  7:30 am:  Hô Canh. Niệm Phật. Ngồi Thiền.  – Khóa lễ buổi sáng: 

 Nghi Thức Sám Hối Sáu Căn.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ. 

 Lời khai thị  – Kinh hành trong im lặng. Chụp hình chung. 

•   8:00 am -   9:00 am:  Ăn sáng 

•   9:30 am - 11:30 am:  Học Phật Pháp (Học viên tự chọn theo Thời khóa biểu giảng 

 dạy và Phòng học 1, 2, 3 cũng như phần tiếng Anh.) 

• 12:00 pm -  1:00 pm:  Thọ trai: Tụng bài Cúng dường. 

•   1:00 pm -  2:00 pm:  Thời niệm Phật  –  Nghỉ trưa 

•   2:30 pm-  4:00 pm:  Học Phật Pháp 

•   5:00 pm-  6:00 pm:  Ăn chiều.   

•   7:00 pm-  8:30 pm:  Khóa lễ buổi tối: Kinh Phước Đức. Tụng kinh bằng tiếng Mỹ. 

 Lời Khai Thị. (Riêng chư Tăng Ni tham dự lớp Phật Pháp 

chuyên đề.)  

•   9:15 pm -  9:45 pm: Hô Canh. Niệm Phật. Ngồi Thiền 

•    10:00 pm: Chỉ tịnh. 

Thứ Bảy,  ngày 08/08/2015: 

•   5:00 am: Thức chúng 

•   5:30 am -  7:30 am:  Hô Canh. Niệm Phật. Ngồi Thiền – Khóa lễ buổi sáng: 

 Kinh Tám Điều Giác Ngộ.  Tụng kinh bằng tiếng Mỹ. 

 Lời Khai Thị – Kinh hành trong im lặng. 

•   8:00 am -   9:00 am:  Ăn sáng 



•   9:30 am - 11:30 am:  Học Phật Pháp  

• 12:00 pm -  1:00 pm:  Thọ trai: Tụng bài Cúng dường. 

•   1:00 pm -  2:00 pm:  Thời niệm Phật  –  Nghỉ Trưa 

•   2:30 pm-  4:00 pm:  Học Phật Pháp 

•   5:00 pm-  6:00 pm:  Ăn Chiều   

•   7:00 pm-  8:30 pm:  Khóa lễ:  Đêm Dâng Đèn Cầu Nguyện Đức Quán Âm.  

Tụng kinh bằng tiếng Mỹ. Lời Khai Thị. (Riêng chư Tăng Ni 

tham dự lớp Phật Pháp chuyên đề.)  

•   9:15 pm -  9:45 pm: Hô Canh. Niệm Phật. Ngồi Thiền 

•    10:00 pm: Chỉ tịnh 

Chủ Nhật,  ngày 09/08/2015: 

•   5:00 am: Thức chúng 

•   5:30 am -  7:30 am:  Hô Canh, Niệm Phật, Ngồi Thiền – Khóa lễ buổi sáng: 

 Kinh Người Áo Trắng. Tụng kinh bằng tiếng Anh. 

 Lời Khai Thị.  Kinh hành trong im lặng. 

•   8:00 am -   8:45am:  Ăn sáng 

•   9:00 am - 10:00 am:  Buổi giảng cho Đại chúng tại Chánh Điện – Chủ đề: 

“Giải Pháp Của Đạo Phật Trong Vấn Đề Bạo Động Và Thiết 

Lập Hòa Bình.” 

• 10:15 am - 11:45 pm:  Phật Pháp vấn đáp 

• 12:00 pm -  1:00 pm:  Thọ trai: Tụng bài Cúng dường. Chụp hình chung. 

• 1:30 pm -  4:00 pm:  Pháp Luận: “Tại Sao Giới Trẻ Ít Đến Với Đạo Phật ?” 

 (Thuyết trình đoàn) 

•  4:30 pm -  6:30 pm:  Lễ Bế Giảng gồm có: Lễ dâng đèn, Lễ cúng dường Đại Tăng, 

Thời Pháp kết thúc Khóa tu học: “Hãy Rực Sáng Lên Hỡi 

Người Con Phật.” Giới thiệu: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật 

Pháp Bắc Mỹ Lần VI – 2016.  Đảnh lễ tri ân của Teamwork. 

  •  6:45pm -    7:45pm:   Ăn chiều  

  •  7:45pm -  10:00pm:  Thu dọn Chánh Điện – Trai Đường – Nhà bếp 

 

Thứ Hai,  ngày 10/08/2015: 

•   6:00 am: Thức chúng 

•   7:00 am: Ăn sáng 

•   9:00 am: Trả phòng (Check out) 

 



Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần V  

Tại Town and Country Resort Hotel  

500 Hotel Circle North., San Diego, CA 92108 

từ thứ năm ngày 06/08 đến thứ hai ngày 10/08/2015. 
 

Thời Khóa Biểu Thuyết Giảng 
 

Khóa Buổi Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật 

Khóa 1 

Sáng 
TT. Tín Mãn 09:30-11:00 

Thiểu Dục và Tri Túc 

TT. Tâm Hòa  09:30-11:00 

Vô Thường 

Buổi giảng chung cho 

Phật tử: 

09-10:00 am 

Trưởng Ban Tổ Chức 

“Giải Pháp Của Đạo 

Phật Trong Vấn Đề 

Bạo Động Và Thiết Lập 

Hòa Bình” 

 

 

Phật Pháp 

Vấn Đáp: 

10-11:30 am 

Tất cả Giáo Thọ Sư 

và cung thỉnh: 

HT Thắng Hoan 

HT Tín Nghĩa 

HT Phước Thuận 

HT Nguyên An 

HT Nguyên Trí 

HT Thiện Long… 

Chứng minh 

Chiều 
NS. Giới Hương 14:30-16:00 

Nhân Quả 

TT. Nhuận Dung  14:30-16:00 

Luân Hồi 

Tối 19:00-20:30 Tụng Kinh -  21:15-21:45 Hô Canh, Niệm Phật, Tọa Thiền 

Khóa 2 

Sáng 
TT. Nhật Châu 09:30-11:00 

Tứ Chánh Cần 

TT. Hải Chánh 09:30-11:00 

Ngũ Căn, Ngũ Lực 

Chiều 
TT. Tín Mãn 14:30-16:00 

Tứ Như Ý Túc 

TT. Nhật Châu 14::30-16:00 

Tứ Niệm Xứ 

Tối 19:00-20:30 Tụng Kinh -  21:15-21:45 Hô Canh, Niệm Phật, Tọa Thiền 

Khóa 3 

Sáng 
HT. Thông Hải 9:30-11:00 

Kinh An Ban Thủ Ý 

TT. Thông Triết 09:30-11:00 

Thiền giúp tan khổ đau 

Chiều 
HT. Bổn Đạt 14:30-16:00 

Kinh Bát Đại Nhân Giác 

NS. Giới Châu 14:30-16:00 

Nhân Sinh và Vũ Trụ Quan Phật 

Giáo 

Tối 19:00-20:30 Tụng Kinh -  21:15-21:45 Hô Canh, Niệm Phật, Tọa Thiền 

Khóa 

Chuyên 

Đề 

Sáng 

TT. Đức Trí 09:30-11:00 

Triết lý và tín ngưỡng của Pháp môn 

Niệm Phật 

HT. Nguyên Siêu 09:30-11:00 

Chiều 
HT. Nguyên Hạnh 14:30-16:00 

Giảng Kinh Người Áo Trắng 

TT. Tâm Thành 14:30-16:00 

Thiền tập trong đời sống hằng 

ngày 

Tối 19:00-20:30 Tụng Kinh -  21:15-21:45 Hô Canh, Niệm Phật, Tọa Thiền 

Lớp 

Anh Ngữ 

Người Lớn TT. Minh Hạnh TT. Minh Hạnh TT. Minh Hạnh 

Trẻ em SC. Thiện Ngọc SC. Thiện Ngọc SC. Thiện Ngọc 

Khóa Tăng 

Ni 

Sáng 

HT. Thái Siêu 

09:30-11:00 

(Luật) 

HT. Thái Siêu 

09:30-11:00 

(Luật) 

Hội thảo 

hoặc Trà Đàm 
Chiều 

Thuyết trình/Hội thảo 

14:30-16:00 

(chủ đề do Ban Giám Học đề nghị) 

HT. Nguyên Siêu 

14:30-16:00 

(đề tài tùy chọn) 

Tối 

HT. Nguyên Hạnh 

19:00-21:00 

(đề tài tùy chọn) 

Thuyết Trình/Hội Thảo 

19:00-21:00 

 



NỘI QUI KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ 

LẦN THỨ V – 2015 

 

Để giúp cho khóa tu học thêm phần trang nghiêm và mang lại kết quả mỹ mãn, cũng 

như nhằm tăng trưởng đạo nghiệp giác ngộ đem lại sự an lạc cao đẹp cho thân tâm ngôn 

hành. Ban Tổ Chức kính mong tất cả chúng ta hãy cùng nhau thực hành những đề nghị 

dưới đây: 

 

1. Thường xuyên gìn giữ chánh niệm. 

2. Giới hạn sự nói năng, im lặng càng tốt. 

3. Khi nghe tiếng chuông, ngưng ngay mọi hành động giữ tâm thanh tịnh. 

4. Không gây tổn hại đến kẻ khác từ thể xác đến tinh thần. 

5. Gìn giữ oai nghi và giới luật đã thọ nhận. 

6. Tham dự trọn vẹn thời khóa tu học, đến đi đúng giờ. 

7. Không xử dụng điện thoại, máy vi tính trong suốt thời gian tu học.  

8. Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm mọi sự thất lạc tài vật. 

 

 

REGULATIONS for THE FIFTH DHARMA RETREAT 

IN NORTH AMERICA – 2015 

 

 

To enhance the solemnity and bring satisfactory results for the retreat, as well as 

empowering the practitioners' Dharma path to ensure a state of peace and harmony for the 

mind and body of every participant, the organizing committee would like all participants 

to practice the following suggestions: 

 

1. Practice mindfulness in everything that we do at this retreat. 

2. Limit unnecessary talking, if possible practice noble silence. 

3. When you hear the great bell sounds, please halt all actions immediately, practice 

being mindful and keep the mind pure. 

4. Do no harm to others from physical to spiritual. 

5. Maintain posture and precepts that you have accepted at all time. 

6. Be on time. Attend the whole duration of all Dharma sessions. 

7. Do not use your phone or electronic devices during the time of practice. 

8. Organizers are not responsible for all the lost materials. 



THIỂU DỤC TRI TÚC 

ĐỀ CƯƠNG 

 

I. Tìm hiểu về Thiểu dục Tri túc 

a. Định nghĩa 

b. Quan điểm của Phật giáo nếp sống ép xác khổ hạnh hay buông lung theo các 

dục 

 

II. Nhận diện những tham muốn của thế gian 

a. Ngũ dục thế gian 

b. Hệ lụy từ lòng tham muốn 

c. Phương pháp đối trị 

 

III. Triển khai ý nghĩa Thiểu dục Tri túc qua kinh điển Phật giáo 

a. Kinh Di Giáo  

b. Kinh Bát Đại Nhân Giác 

 

IV. Thiểu dục Tri túc trong trào lưu phát triển của văn minh vật chất 

a. Quan điểm của Phật giáo về giàu – nghèo, đẹp - xấu… 

b. Thiểu dục Tri túc không xiễn dương cho cái nghèo 

c. Thiểu dục Tri túc không kiềm hãm ước vọng của con người và làm chậm 

bước tiến của xã hội 

d. Thiểu dục Tri túc & Phật sự kiến tạo cơ sở vật chất Phật giáo. 

 

V. Kết luận 

Mỗi khi còn cho rằng hạnh phúc là thỏa mãn lòng mong muốn, con người vẫn mãi 

sống trong khổ đau. Ngược lại, với hạnh tu tập ít muốn biết đủ, con người sẽ có 

đời sống an lạc, thảnh thơi. Tuy vậy, cần hiểu rõ tinh thần “tùy duyên bất biến” và 

“nếp sống trung đạo” trong đạo Phật để không đi vào ngộ nhận Phật giáo chủ 

trương diệt dục –ước vọng của sự sống, hay Phật giáo luôn ru ngũ trong cái nghèo 

của thanh cao. 
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Dàn bài Tứ Chánh Cần 

A. Mở đề:  

Tứ Chánh Cần chính là Chánh Tinh Tấn trong Bát Chánh Đạo.  

Tứ Chánh Cần lần là 1 chi (hành phẩm thứ 2) trong 7 chi của 37 Phẩm Trợ Đạo hay 4 Phẩm 

trong 37 Phẩm trợ đạo, 37 Bồ đề Phần, 37 giác phần trợ giúp hành giả trên con đường giải thoát; 

nói đúng hơn đó là 37 phương thức tu tập để đạt đạo. (Đức Phật và Phật Pháp, tr.336) 

B. Chánh Đề: 

I. Định nghĩa:  

Tứ chánh cần, Sanskrit gọi là Catvāri prahāṇ āni; Pāli gọi là Cattāri sammappadhānāni. Có chỗ gọi 

là Tứ chánh đoạn, Tứ ý đoạn, Tứ ý đoan, Tứ chánh thắng hay Tứ đoạn.  

Chữ cần và chữ đoạn ở đây Pāli viết là pahāna-padhāna (tinh cần để đoạn trừ), nghĩa là dùng bốn pháp này 

trong việc siêng năng tinh tấn (cần) để có thể đoạn trừ (đọan) ác cùng mọi sự giải đãi biếng nhác của chúng 

ta trong việc hành thiện.  

Theo Từ Điển Phật Học Huệ Quang, “Cần là không biếng nhác, đoạn là đoạn chướng, hoặc dùng 

tâm tinh tấn siêng năng đoạn trừ tâm biếng nhác kiêu mạn.” (tr. T 7068-7069) 

Tứ Chánh cần là bốn phép siêng năng Tinh tấn hợp với chánh đạo. Bốn phép Tinh tấn ấy là:  

1.Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh.  

2. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh.  

3. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh.  

4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh.  

(Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Phật Học Phổ Thông Quyển Nhứt – Khóa I-II-III-IV, Saigòn 1997, tr.118) 

Theo Tạp A Hàm 31 thì Tứ Chánh Đoạn là: 

1. Đoạn đoạn: Nỗ lực khiến cho việc ác đã sanh được đoạn trừ hẳn; tức các ác pháp sanh 

khởi đã đoạn lại được đoạn. 

http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=T%E1%BB%A9_Ch%C3%A1nh_c%E1%BA%A7n
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Si%C3%AAng_n%C4%83ng
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Tinh_t%E1%BA%A5n
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Tinh_t%E1%BA%A5n_d%E1%BB%A9t_tr%E1%BB%AB_nh%E1%BB%AFng_%C4%91i%E1%BB%81u_%C3%A1c_ph%C3%A1t_sinh&action=edit
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Tinh_t%E1%BA%A5n_ng%C4%83n_ng%E1%BB%ABa_nh%E1%BB%AFng_%C4%91i%E1%BB%81u_%C3%A1c_ch%C6%B0a_ph%C3%A1t_sinh&action=edit
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Tinh_t%E1%BA%A5n_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_nh%E1%BB%AFng_%C4%91i%E1%BB%81u_l%C3%A0nh_ch%C6%B0a_ph%C3%A1t_sinh&action=edit
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Tinh_t%E1%BA%A5n_ti%E1%BA%BFp_t%E1%BB%A5c_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_nh%E1%BB%AFng_%C4%91i%E1%BB%81u_l%C3%A0nh_%C4%91%C3%A3_ph%C3%A1t_sinh&action=edit
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2. Luật nghi đoạn: Nỗ lực khiến cho việc ác chưa sanh đừng sanh; tức bền giữ giới luật, giữ 

gìn oai nghi, không để cho việc ác sanh khởi. 

3. Tùy hộ đoạn (phòng hộ đoạn): Nỗ lực khiến cho việc thiện chưa sanh phát sanh; tức đối 

với chánh đạo vô lậu tùy duyên hộ niệm, khiến cho chánh đạo nảy sanh. 

4. Tu đoạn: Nỗ lực khiến cho việc thiện đã sanh được tăng trưởng; tức là tu tạo chánh đạo, 

khiến cho chánh đạo sanh trưởng, tự nhiên đoạn trừ các điều ác. 

Theo Luận Đại Tỳ-bà-sa 141: Do 4 pháp này đều là chánh đoạn nên gọi là Tứ Chánh Đoạn; hai 

pháp trước là đoạn phiền não chướng, 2 pháp sau là đoạn sở tri chướng. 

Theo Tăng Nhất A-hàm 18: Đối với Tứ Chánh Cần này tu hành đầy đủ, tâm ý không quên; tức 

trong ý quyết định mà thực hành việc đoạn trừ nên gọi là Tứ ý đoạn. Ngoài ra, trong pháp sách tấn 3 nghiệp 

thân ngữ ý thì Tứ chánh cần là tối thắng nên còn gọi là Tứ chánh thắng. 

(Từ điển Phật Học Huệ Quang, Cảo Bản, Thích Minh Cảnh chủ biên, 1999, tr. T 7069) 

II. Thế nào là Thiện và thế nào là Ác: 

Những điều dữ là những điều gì có thể làm tổn hại cho mình và người trong hiện tại cũng như trong 

tương lai. Chúng bao giờ cũng nghịch với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý.  

Trái lại, những điều lành là những điều có thể lợi ích cho mình và người, trong hiện tại cũng như 

tương lai. Chúng bao giờ cũng hợp với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý.  

Với hai định nghĩa nầy, không phải đợi đến khi phát lộ ra bằng hành động, mới gọi là lành hay dữ. 

Ngay trong ý nghĩ, và quan trọng nhứt là ý nghĩ, cũng đã phân biệt được lành hay dữ rồi. Theo đạo Phật, ba 

nơi phát sanh của lành hay dữ là: thân, khẩu, ý. Như thế, một cử chỉ, một lời nói hay một ý nghĩ, đều có thể 

là lành hay dữ. Do đó, đức Phật dạy chúng ta phải ngăn ngừa những điều dữ, hay thực hiện những điều lành, 

ngay khi chúng còn ở trong ý thức.  

(Phật học Phổ Thông, tr. 119) 

http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Th%C3%A2n
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Kh%E1%BA%A9u
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=%C3%9D
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 Đức Thế Tôn dạy Rahula về Thiện và Ác: 

 Nếu có điều nào con muốn làm, nầy hỡi Rahula (La Hầu La), hãy nghĩ như vầy: Điều này có 

hại cho ta hay cho kẻ khác, hay điều này có hại cho kẻ khác và cho ta. Vậy, đó là một hành động xấu, sẽ 

đem lại sự đau khổ. Con phải hết sức cố gắng tránh làm điều ấy. 

 Nếu có điều nào con muốn làm, nầy hỡi Rahula (La Hầu La), hãy nghĩ như vầy: Điều này 

không có hại cho ta, không có hại cho ai khác, hay điều này không có hại cho ai khác và cho ta. Vậy, đó là 

hành động tốt, sẽ đem lại hạnh phúc. Hành động ấy, con phải làm, và lặp đi lặp lại nhiều lần. 

(Majjima Nikaya – Rahulovada Sutta, số 61 – Trích theo Narada Maha Thera: Đức Phật và Phật Pháp, tr. 298) 

III. Nội dung Tứ Chánh Cần: 

1. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh:  

Ðiều ác không ở đâu xa, chúng phát sinh trong thân, khẩu, ý của mỗi chúng ta. Vậy, trừ tội ác tức là 

ngăn chận không cho thân, khẩu, ý chúng ta tiếp tục tạo nghiệp dữ nữa. Xét như vậy rồi, nếu tội ác đã trót lỡ 

sanh, thì bất cứ tội nào chằng hạn, chúng ta phải đoạn trừ tận gốc rễ, đừng cho nó đâm chồi nẩy nhánh nữa. 

Trong lúc đó, chúng ta lại huân tập các hột giống lành thay thế vào tạng thức, thì lần hồi, chúng ta sẽ trở 

thành người thuần thiện.  

2. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh: 

Tâm mình chưa móng tưởng điều ác thì mình phải ráng giữ gìn, đừng cho nó phát khởi lên, cũng như 

sợi dây buột mũi con trâu, kềm nó, không cho ăn lúa.  

Nói tóm lại, mỗi khi tâm chúng ta móng lên một ý nghĩ sái quấy, muốn thực hiện một điều ác gì, 

chúng ta phải tìm những lý do chánh đáng, tưởng nghĩ đến hậu quả tai hại của nó, để dập tắt ngay những ý 

nghĩ bất chính, và ngăn ngừa không để cho nó phát sinh trong hành động.  

Người tu hành sợ các giặc phiền não, si mê len lỏi vào tâm mình cướp mất của báu công đức, nên 

luôn luôn cẩn thận giữ gìn, như người nhà giàu giữ của: ngăn tường đóng ngõ, bỏ tủ, khóa chặt không để 

cho kẻ gian vào nhà trộm mất.  

http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Tinh_t%E1%BA%A5n_d%E1%BB%A9t_tr%E1%BB%AB&action=edit
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Th%C3%A2n
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Kh%E1%BA%A9u
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=%C3%9D
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Thu%E1%BA%A7n_thi%E1%BB%87n&action=edit
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Tinh_t%E1%BA%A5n_ng%C4%83n_ng%E1%BB%ABa&action=edit
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Sự ngăn chặn, giữ gìn không cho điều ác phát khởi nầy, không phải hạn cuộc trong một thời gian 

nhất định nào, mà trái lại, phải tiếp tục luôn luôn trong từng sát na, từng giây phút, từng ngày tháng, từng 

năm nầy sang năm khác, cho đến chừng nào tâm mình được thuần thục an nhiên, không nghĩ đến điều ác 

nữa mới thôi. Công cuộc ngăn chận nầy đòi hỏi một sự siêng năng, tinh tấn dẻo dai, bền bỉ mới có hy vọng 

thành tựu được như ý muốn.  

3. Tinh tấn làm phát sanh những điều lành chưa phát sanh: 

Nhiều khi chúng ta có những ý định đẹp, muốn giúp ích người nầy, nâng đỡ người khác, nhưng vì 

tánh giải đãi, hay thiếu nghị lực, chúng ta không thực hiện được những ý định tốt đẹp ấy. Như thế, dù có 

thiện chí bao nhiêu, cũng không đem lại lợi ích gì cho ta và cho người chung quanh cả.  

Muốn tạo những thiện nghiệp, như nói lời hòa nhã với mọi người trong mọi trường hợp, bố thí cho 

người nghèo túng, giúp đỡ cho người có công ăn việc làm, thì chúng ta đừng chần chờ, mà trái lại, phải 

hăng hái, tinh tấn làm ngay.  

Ta phải luôn luôn thúc đẩy ta, biến những ý nghĩ tốt thành hành động; chúng ta phải luôn luôn hăng 

hái làm phát triển những điều lành, mỗi khi chúng vừa móng khởi trong tâm, đừng chần chờ, giải đãi.  

4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh: 

Những điều lành khi đã phát lộ ra hành động rồi, chúng ta đừng cho thế là vừa, là đủ, không cần phải 

cố gắng làm thêm nữa. Một mặt vừa "diệt ác", một mặt vừa "tu thiện", rồi cứ như thế mà siêng năng Tinh 

tấn luôn luôn mới được. Chúng ta phải tập làm điều thiện cho thật thuần thục, cho thành thói quen, cho đến 

khi mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm điều thiện cả mới được.   

 

C. Kết Luận: Ý Nghĩa Rộng Lớn Và Diệu Dụng Của Tứ Chánh Cần: 

Tứ Chánh cần là bốn phép siêng năng chân chính trong công cuộc diệt trừ tội ác và phát triển điều 

thiện. Nó bao gồm tất cả những quy điều căn bản thiết yếu của mọi tôn giáo, đạo đức, luân lý. Thật 

thế, nếu suốt đời, chúng ta chỉ theo cho đúng 4 phép siêng năng nầy là: ngăn ngừa không cho những 

http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=S%C3%A1t_na
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Tinh_t%E1%BA%A5n_l%C3%A0m_ph%C3%A1t_sanh_nh%E1%BB%AFng_%C4%91i%E1%BB%81u_l%C3%A0nh_ch%C6%B0a_ph%C3%A1t_sanh&action=edit
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Gi%E1%BA%A3i_%C4%91%C3%A3i&action=edit
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Thi%E1%BA%BFu_ngh%E1%BB%8B_l%E1%BB%B1c&action=edit
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=H%C3%B2a_nh%C3%A3&action=edit
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=B%E1%BB%91_th%C3%AD
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Gi%C3%BAp_%C4%91%E1%BB%A1&action=edit
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Tinh_t%E1%BA%A5n_ti%E1%BA%BFp_t%E1%BB%A5c_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_nh%E1%BB%AFng_%C4%91i%E1%BB%81u_l%C3%A0nh_%C4%91%C3%A3_ph%C3%A1t_sanh&action=edit
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Tinh_t%E1%BA%A5n
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=Tinh_t%E1%BA%A5n
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=K%E1%BA%BFt_Lu%E1%BA%ADn&action=edit
http://tudien.daitangkinhvietnam.org/index.php?title=T%E1%BB%A9_Ch%C3%A1nh_c%E1%BA%A7n
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điều ác phát sinh, diệt trừ những điều ác đã lỡ phát sinh; thúc đẩy thực hiện những điều lành vừa 

mống lên ở trong tâm, tiếp tục phát triển điều lành đã phát sanh. Nếu chúng ta Tinh tấn làm được 

như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được địa vị Thánh hiền. (Phật Học Phổ Thông, tr. 117-125) 

“Theo Phật giáo, chính sự cố gắng liên tục là yếu tố cần thiết để giải thoát chớ không phải nương 

nhờ hay van vái ai mà thực hiện được mục tiêu. Bên trong mỗi người đều có một kho tang đức hạnh cao 

thượng và một hầm tật xấu đê hèn. Chánh tinh tấn là cố gắng loại trừ hầm tật xấu và cố gắng vun xới đắp 

bồi những phẩm hạnh ngủ ngầm.” (Narada Maha Thera, Đức Phật và Phật Pháp, Phạm Kim Khánh dịch, 

Saigon 2001, tr. 337) 
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Phụ lục: 

1. Kinh Trung A-hàm 21 đức Đạo sư dạy cho người đệ tử thân cận của mình rằng:  

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn chánh cần, Tỳ-kheo đối với pháp ác bất thiện đã sanh, 

vì để đoạn trừ chúng nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ (đoạn trừ giải đãi 

biến nhác). Đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh, vì để chúng không phát sanh nên khởi ước muốn, 

nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ (đoạn trừ giải đãi biến nhác). Đối với các pháp thiện chưa 

sanh, vì để cho phát sanh nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ (đoạn trừ 

giải đãi biến nhác). Đối với các pháp thiện đã sanh, vì để chúng kiên trụ, không bị quên lãng, không bị 

thoái hóa, được bồi bổ tăng tiến, được phát triển rộng rãi, được viên mãn cụ túc, nên khởi ước muốn, nỗ 

lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ (đoạn trừ giải đã biến nhác). A-nan, bốn chánh cần này, ông 

hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn chánh cần 

này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm 

hạnh.”  

2. Trong kinh Tạp A Hàm Ðức Phật dạy:  

"Một thời Ðức Thế Tôn bảo chư tỳ kheo. Có bốn điều chân chánh đoạn trừ, những gì là bốn, một là Ðoạn 

Ðoạn, hai là Luật Nghi Ðoạn, ba là Tùy Hộ Ðoạn, bốn là Tu Ðoạn, bốn điều này cần phải tu tập. Thế nào 

gọi là Ðoạn Ðoạn, chư Tỳ kheo những ác bất thiện pháp đã sanh khởi phải đoạn trừ, phương tiện tinh cần 

nhiếp thọ những ác bất thiện pháp chưa sanh. Phương tiện nhiếp thọ những thiện pháp chưa sanh làm cho 

chúng sanh khởi; phương tiện tinh cần nhiếp thọ những điều thiện đã sanh làm cho chúng tăng trưởng. Như 

thế gọi là Ðoạn Ðoạn. Thế nào gọi là Luật Nghi Ðoạn? Chư Tỳ kheo phải khéo hộ trì nhãn căn, cẩn thận 

điều phục, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý căn cũng phải cẩn thận điều phục, khéo hộ niệm, như thế gọi là Luật Nghi 

Ðoạn. Thế nào gọi là Tùy Hộ Ðoạn? Nếu Tỳ kheo đạt được chân thật tam muội tướng, khéo giữ gìn và hộ 

trì. Do đó các tướng xấu về thân đều được đoạn trừ, khéo tu tập, hộ niệm làm cho chúng không thối chuyển, 

nên gọi là Tùy Hộ Ðoạn. Thế nào gọi là Tu Ðoạn? Nếu vị Tỳ kheo tu tập Tứ Niệm Xứ được gọi là Tu Ðoạn". 
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KINH AN BAN THỦ Ý Lược Giảng 
 
 
Là Kinh mà Đức Phật dạy “Phương Pháp Theo Dõi Hơi Thở Để Giải Thoát Sinh Tử” 
 
Làm thế nào để phát triển và thực tập liên tục phép quán niệm hơi thở, để phép này mang lại 
những thành quả và lợi lạc lớn, và thành tựu viên mãn được trí tuệ và giải thoát? 
 
“Người hành giả đi vào rừng hoặc tới một gốc cây, nơi vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa 
sen, giữ thân cho thẳng và đặt vững chánh niệm trước mặt mình.  Thở vào, người ấy biết rằng 
mình thở vào; thở ra, người ấy biết rằng mình thở ra.” (Trích Kinh An Ban Thủ Ý) 
 
Có 16 phép Quán Niệm Hơi Thở: 

1. Thở vào một hơi dài, ta biết ta đang thở vào một hơi dài.  Thở ra một hơi dài, ta biết ta 
đang thở ra một hơi dài. 
 

2. Thở vào một hơi ngắn, ta biết ta đang thở vào một hơi ngắn.  Thở ra một hơi ngắn, ta biết 
ta đang thở ra một hơi ngắn. 
 

3. Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta.  Ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân ta. 
 

4. Ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh.  Ta đang thở ra và làm cho toàn thân an 
tịnh. 
 

5. Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui.  Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui. 
 

6. Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc.  Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc. 
 

7. Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta.  Ta đang thở ra và có ý 
thức về những hoạt động tâm ý trong ta. 
 

8. Ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta được an tịnh. Ta đang thở ra 
và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta được an tịnh. 
 

9. Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta.  Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta.  
 

10. Ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoan lạc.  Ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta hoan 
lạc.  
 

11. Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào định.  Ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ý ta vào 
định.  
 

12. Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do.  Ta đang thở ra và cởi mở 
cho tâm ý ta được giải thoát tự do. 
 

13. Ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp.  Ta đang thở ra và quán 
chiếu tính vô thường của vạn pháp.  
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14. Ta đang thở vào và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp.  
Ta đang thở ra và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp.  
 

15. Ta đang thở vào và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp. Ta đang thở ra 
và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp. 
 

16. Ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ.  Ta đang thở ra và quán chiếu về sự 
buông bỏ.  

 
 

Bốn lĩnh vực quán niệm: 
- Phép quán thân trong thân 
- Phép quán niệm cảm thọ trong cảm thọ 
- Phép quán niệm tâm ý trong tâm ý  
- Phép quán niệm đối tượng tâm ý trong đối tượng tâm ý. 

 
 
Bảy yếu tố giác ngộ:   
- Niệm 
- Trạch pháp 
- Tinh Tấn 
- Hỷ lạc và xuất thế 
- Khinh an 
- Định 
- Hành xả 

 
 
“Phép quán niệm hơi thở” nếu được phát triển và thực tập liên tục, sẽ đưa “bốn lĩnh vực 
quán niệm” đến chỗ thành tựu viên mãn. 
 
“Bốn lĩnh vực quán niệm” nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa “bảy yếu tố giác 
ngộ” đến chỗ thành tựu viên mãn như thế. 
 
Nếu hành giả tu tập theo bảy yếu tố giác ngộ, một mình tĩnh cư, chuyên quán chiếu về tính 
cách không sinh không diệt của vạn pháp, quán chiếu về sự tự do, thì sẽ đạt tới khả năng 
buông bỏ. Đó là do tu tập bảy yếu tố giác ngộ mà thành tựu viên mãn được trí tuệ và giải thoát. 
 
 
 
 
 
        H.T. Thích Thông Hải soạn 



Từ triết lý đến tín ngưỡng của pháp niệm Phật 

Thích Đức Trí 

 

I-        Khái lược về triết lý kinh điển của pháp môn Niệm Phật 

II-        Bước chuyển từ triết lý niệm Phật đến tín ngưỡng niệm Phật  

III- Vãng sanh và chứng ngộ là tinh hoa của pháp môn niệm Phật  

IV-        Lời kết 

 

Nội dung 

 

I- Khái lược về triết lý kinh điển của pháp môn Niệm Phật  

 

 Hầu hết các kinh luận Đại thừa đa số đều thuyết minh tổng quát về pháp môn niệm 

Phật. Trên thực tế hình thành pháp môn Tịnh Độ phổ biến từ tư tưởng các bộ kinh căn bản 

như Kinh Bát Chu Tam Muội (Ban Châu Tam Muội), Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, 

Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Thủ Lăng Nghiêm và nhiều bộ kinh khác. 

Pháp niệm Phật đến với quần chúng ước tính khoảng mười tám thế kỷ qua (Tính từ khi 

Kinh Ban Châu Tam Muội được dịch tại Trung quốc năm 179 s.dl.), và pháp môn Tịnh Độ 

được hình thành và phát triển thời tổ sư Huệ Viễn (334-416 TL) cho đến ngày nay. Thực tế 

lịch sử đã chứng minh pháp môn niệm Phật đã đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực 

truyền bá Phật giáo Đại thừa. Y cứ từ kinh điển liên quan Pháp môn niệm Phật, trên căn bản 

thì thiền sư Tông Mật (784-841), tổ thứ năm của tông Hoa Nghiêm đã phân thành bốn 

phương pháp niệm Phật. Đó là trì danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm 

Phật và thật tướng niệm Phật. Từ thời đại Tổ Liên Trì về sau phổ biến phương pháp niệm 

danh hiệu Phật A Di Đà.  

 Khi quay trở về với các kinh điển Nguyên thủy để đối chiếu thì thấy có những điểm 

khác nhau giữa pháp niệm Phật trong Phật giáo Nguyên Thủy và Tịnh Độ tông. Đó là sự 

thực, lý do là Phật giáo Nguyên thủy lấy Thiền Tứ Niệm Xứ làm pháp môn chủ đạo cho sự 

chứng đắc và giác ngộ. Niệm Phật theo hệ kinh Nikaya là pháp quán niệm chứ không phải là 

xưng niệm danh hiệu như thời kì về sau này của Tịnh Độ tông. Nhưng vấn đề chú ý là Tịnh 

Độ tông lấy pháp niệm Phật làm pháp môn chủ đạo cho mục đích vãng sanh và chứng đắc 

Niết bàn. Nói niệm Phật vãng sanh là có y cứ từ kinh luận Đại thừa. Nhưng niệm Phật chứng 

ngộ Niết bàn được đề cập trong kinh điển Nguyên thủy là Đại thừa chưa  phổ biến rộng rãi 

trong quần chúng. Từ hiện thực đó, niệm Phật là một nghệ thuật điều phục tâm, phương 

pháp tuyệt diệu đi vào thiền định và chứng đắc tuệ giác bị chôn vùi đằng sau lớp rào cản 

của tín ngưỡng làm cho mọi người dễ phát sinh nhiều quan niệm sai biệt về pháp tu này. 

Tín ngưỡng đây là từ ngữ tạm dùng vì chưa thể hiện trọn vẹn ý nghĩa niệm Phật từ phương 

diện triết lý. Tín ngưỡng niệm Phật là mặt nổi với niềm tin Phật ở cõi Tây Phương được phổ 



biến trong nhân gian, nhưng trong đó tiềm ẩn tư tưởng Phật đà quan và pháp quan của Phật 

giáo Đại thừa. Niềm tin và triết lý của Pháp niệm Phật đã từng hòa quyện vào nhau trở 

thành pháp tu với hai phương diện niệm Phật vãng sanh và niệm Phật chứng ngộ Niết bàn 

là vấn đề mà bài viết này đề cập đến. 

 A Di Đà, phiên âm từ chữ Phạn Amita, có nghĩa là Vô Lượng; A Di Đà là Vô Lượng Thọ 

(Amitāyus) và Vô Lượng Quang (Amitābha). Tại sao từ A Di Đà chuyển đến ý nghĩa Vô 

Lượng Thọ và Vô lượng Quang, đó là xuất phát từ nhiều lý do thích đáng. Các nhà dịch thuật 

đều căn cứ vào ý nghĩa và nội dung kinh văn để nhận thức phẩm đức của Phật A Di Đà. Theo 

từ điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam giải nghĩa: “A Di Đà xuất hiện rất sớm ở Trung Quốc 

qua bộ kinh Ban Châu Tam Muội do Chi Lâu Ca Sấm thực hiện năm 179 s.dl., Đại A Di Đà 

Kinh do Chi Khiêm dịch vào đầu thế kỷ thứ III và Kinh A Di Đà do La Thập dịch vào đầu thế 

kỷ thứ V”1. Điều chúng ta thấy là có nhiều kinh luận Đại thừa xuất hiện giới thiệu Phật A Di 

Đà. Theo tinh thần các kinh Đại thừa nói chung thì A Di Đà (Amita) có nghĩa rút gọn tên Vô 

Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. Đặc biệt trong kinh điển Mật giáo, A Di Đà Phật còn có tên 

gọi là Cam Lồ Đại Minh Vương hay Kim Cương Cam Lồ Thân2. Một vài học giả đối chiếu tư 

tưởng các tôn giáo khác có sự suy luận sai biệt, như có người cho rằng: “A Di Đà là sự phát 

triển của thần thoại mặt trời trong tư tưởng tôn giáo Iran, hay có thể xuất phát từ tín 

ngưỡng Vishnu trong thời Veda của Ấn Độ”3. Nhưng chúng ta phải hiểu là đó sự suy luận 

theo tinh thần khảo cứu của các học giả. Đối với các nhà Phật học chắc chắn căn cứ nội dung 

các kinh điển Đại thừa và kinh Nguyên thủy để phát triển tác dụng giáo lý Tịnh Độ trong 

quá trình tu tập và hoằng pháp. 

 Ai đã từng đọc kinh văn Nguyên Thủy, đều biết ý nghĩa niệm Phật là phương pháp 

quán tưởng, quán niệm về mười phẩm hạnh của Đức Phật trong pháp Lục niệm: Niệm Phật, 

niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Có nghĩa Niệm Phật ở đây là tư 

duy về Phẩm đức Phật chứ không phải là xưng danh hiệu. Khi thuyết pháp cho các đệ tử cư 

sĩ, Đức Phật dạy như sau: “Các ông sắp vào nơi hoang mạc, sẽ gặp nhiều khủng bố, tâm kinh 

hoàng dựng đứng cả lông, lúc ấy nên niệm Như Lai sự: ‘Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh 

Giác… cho đến Phật, Thế Tôn. Niệm như vậy thì mọi khủng bố đều tiêu trừ." 4 Trong Kinh 

Trung A Hàm đức Phật dạy về tác dụng pháp quán niệm mười phẩm đức của Phật: “Người 

ấy sau khi niệm tưởng Như Lai như vậy, ác tham nếu có liền bị tiêu diệt.  Những pháp tạp uế, 

ác bất thiện, nếu có cũng bị diệt.”5 Niệm Phật trong thiền môn tổ sư thiền tông Hoằng Nhẫn 

có chủ trương: “Niệm Phật tịnh tâm6” (Niệm Phật để tịnh tâm). Niệm Phật ở đây là phương 

tiện nhiếp tâm và quán tâm. Cho nên thiền sư Thần Tú định nghĩa: “Phù niệm Phật giả, 

                                                           
1 Lê Mạnh Thát- Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam,tr 396 
2 Lê Mạnh Thát- Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam,tr 407 
3
 Lê Mạnh Thát- Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam,tr 412 

4 Kinh Tạp A Hàm số 980, Việt dịch: Thích Đức Thắng, Tuệ Sĩ chú giải. 
5 Kinh trung A Hàm-  Bài Kinh Trì Trai số 202, Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm, 
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6 Pháp sư Ấn Thuận-Trung Quốc Thiền Tông Sử- Niệm Phật tịnh tâm dữ tịnh tâm niệm Ma Ha Bát Nhã(Từ bản Hán) 

http://www.ducquanam.com/bai_viet/NiemPhatvaHanhThien.htm#_ftn4


đương tu chánh niệm”7 (Niệm Phật tức là tu chánh niệm), mà chánh niệm để quán nguồn 

tâm, thuật từ diễn đạt là “quán sát tâm Nguyên”. Tịnh Độ tại tâm là chủ trương của Thiền 

tông cũng chỉ là cấp độ hoàn thiện của Pháp môn niệm Phật. Tư tưởng này cũng là quan 

niệm về Tịnh độ của Phật giáo Việt Nam thời Trần, Thiền Sư Trần Nhân Tông  có bài kệ khai 

thị như sau: “Tịnh Độ là lòng trong sạch, Chớ còn hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, 

Mựa phải nhọc tìm Cực lạc”8  Một khi đạt đến cấp độ niệm Phật đoạn trừ phiền não, dứt sạch 

tham ái thì Niết bàn xuất hiện và Cực lạc tây phương trong tầm tay đâu còn tìm cầu. Chứng 

ngộ Niết bàn là thể nhập được tánh giác thanh tịnh, đầy đủ vô lượng công đức, ý nghĩa ấy 

được gọi “Duy Tâm Tịnh độ” hay “Tự tánh Di Đà”, đó là cụ thể hóa ý nghĩa “Thực tướng 

niệm Phật” trong giáo nghĩa Tịnh Độ. Đây là điểm then chốt mà các tông phái thường quan 

niệm ý nghĩa Thiền và Tịnh hợp nhất 

 Trên phương diện kinh giáo thì Đức Phật Thích Ca là Phật lịch sử. Có vài học giả bảo 

rằng Phật A Di Đà là Phật Tôn giáo. Đây là điểm thuộc về nghiên cứu, nhưng chúng ta phải 

hiểu rằng: Mục đích Phật nói kinh, không phải xây dựng hình ảnh Phật theo ý nghĩa Tôn 

Giáo. Phật tôn giáo là khái niệm các học giả thiết lập để tìm hiểu về Phật giáo. Kinh văn Đại 

Thừa nhắc đến Phật A Di Đà là vị Phật quá khứ. Đứng về phương diện Phật Đà quan mà 

luận, nếu Nguyên thủy Phật giáo chấp niệm quan điểm Thất Phật theo kinh Trường bộ9, thì 

đương nhiên chấp nhận có quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. A Di Đà hay mười 

phương chư Phật đều là Phật quá khứ. Phật dạy mọi chúng sanh có Phật tánh đều có thể 

thành Phật. Từ triết lý nhân quả mà luận thì tu theo hạnh Phật sẽ thành Phật, tu theo hạnh 

Bồ tát sẽ thành Bồ tát. Phật Thích Ca hay Phật Di Đà và vô số Phật trên phương diện Pháp 

thân, trí tánh giác ngộ đều bình đẳng, tu là để khôi phục tánh giác ngộ ấy. Nhưng các pháp 

môn căn bản đều thiết lập trên ba môn Giới-Định Tuệ để loại bỏ Tham-Sân- Si. Pháp niệm 

Phật được hiểu như thế. Chúng sanh khổ đau do tâm tạo, do tâm hằng tư niệm ác pháp điều 

động thân miệng ý khởi hạnh ác, nay trở về niệm Phật, giúp tâm thanh tịnh. Tất cả các 

phương pháp Phật dạy đều là phương tiện, không nên dùng kiến giải chủ quan làm chìa 

khóa phân tích và so sánh nó từ gốc độ chân đế. Nếu lập luận như thế dễ lầm chiếc bè và bờ 

sông là một, thật đáng tiếc trong phương thức luận!  

 Vấn đề Tịnh Độ quan, chúng ta suy nghiệm từ kinh tạng Nikaya, qua bài Kinh Đại 

Thiện Kiến Vương10, ngôn từ Đức Phật thuật lại cho ngài Anan nghe quốc gia hưng thịnh 

của vua Thiện Kiến làm Chuyển luân thánh vương trong thời quá khứ, ngôn từ diễn tả môi 

trường của cảnh giới ấy căn bản có nhiều điểm giống như thế giới Tây phương cực lạc trong 

kinh A Di Đà. Hơn nữa từ thực tế, Đức Thích Ca trước khi thành Phật cõi Ta Bà là Bồ tát Hộ 

Minh trú tại cõi trời Đâu suất, Phật Di Lặc tương lai thành Phật cũng đang trú tại cõi trời 
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Đâu suất. Cảnh giới đó chúng ta có thể gọi là Thiên quốc tịnh độ. Đứng về phạm trù tâm mà 

luận, Phật hay Bồ tát luôn có Tịnh Độ hiện hữu, vì có cái tâm trong sạch thì có cảnh giới 

trong sạch là Tịnh Độ. Nếu Phật và Bồ tát có tâm giải thoát khi thị hiện trong nhân gian này, 

thì thế giới chúng ta có thể gọi là Phàm thánh đồng cư độ.  

 Do vậy, người tu niệm Phật xem  Đức Phật là đấng giác ngộ vẹn toàn, bậc giác ngộ 

giải thoát có năng lực từ bi và trí tuệ siêu việt, tin cõi Tịnh Độ trang nghiêm không thể nghĩ 

bàn. Đức Phật xuất hiện thế gian không ai bằng Phật được nhấn mạnh trong trong kinh 

Nguyên thủy như sau: “Ta là bậc tối thượng ở trên đời. Ta là bậc tối tôn ở trên đời. Ta là bậc 

cao nhất ở trên đời.”11 Trong Kinh điển Nguyên thủy ghi lại Đức Thích Ca cũng xuất hiện 

trong đời với nhiều năng lực siêu phàm, công đức thù thắng siêu việt thế gian, người phàm 

phu không có được. Trong giáo lý Tịnh Độ, các kinh điển Đại thừa đều đề cập Đức Phật A Di 

Đà phóng quang tiếp độ chúng sanh phát nguyện vãng sanh là điều sự thực chứ không yếu 

tố thần thoại của người đời sau. Kinh Nguyên thủy cũng có xác nhận về sự kiện đức Phật 

hiện hào quang như sau: “A Nan nên biết, ta có hai nhân duyên mà phóng hào quang lớn: Một 

là khi ở bên gốc cây bồ đề sắp thành đạo, liền phóng hào quang. Hai là khi sắp vào Niết bàn 

cũng phóng hào quang lớn.”12   

 Như thế, từ quan điểm tu niệm Phật của Phật giáo Nguyên Thủy, Tịnh Độ tông phát 

huy yếu tố niệm Phật với tín ngưỡng tích cực, kinh luận Đại thừa cho là chánh tín trong 

pháp môn tu. Nhưng niệm Phật nhập vào cảnh giới Tam Muội (Chánh Định), phát huy sự 

quán chiếu và chứng ngộ Niết bàn được nhấn mạnh trong kinh Bát Chu Tam Muội, Kinh 

Lăng Nghiêm, hay Kinh Văn thù Thuyết Bát Nhã Kinh thì hoàn toàn phù hợp với quan điểm 

niệm Phật chứng đắc Niết Bàn trong kinh Nguyên thủy. Đức Phật đã dạy như sau: “Có một 

pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, 

ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là Niệm 

Phật. Chính một pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 

nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.”13. Ý nghĩa 

niệm Phật như vậy thì Nguyên thủy và Đại thừa đều chấp nhận. 

II- Bước chuyển từ triết lý niệm Phật đến tín ngưỡng niệm Phật:  

 Theo lịch sử Phật giáo thì từ thời Tổ Huệ Viễn đến thời Tổ Thiện Đạo có ba tư tưởng 

chính thực hành pháp môn Tịnh Độ gọi là “Tịnh độ tam lưu”. Trong tác phẩm: “Tuyển trạch 

bản nguyện niệm Phật tập” 14 của Pháp Nhiên, một tăng sĩ Nhật Bản có chép rằng, có bốn 

nhân vật quan trọng trong sự phát triển tư tưởng Niệm Phật.  Phái thứ nhất là Huệ Viễn 

(334-416)  chủ trương quán tưởng niệm Phật, lấy kinh Ban Châu Tam Muội làm y cứ tu học. 

Thực hành quán tưởng niệm Phật, chuyên chú niệm Phật để đạt Tam Muội (Chánh định), 
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thấy Phật vãng sanh. Phái thứ hai có Đạo Xước và Thiện đạo, nhưng chỉ gọi là Phái Thiện 

Đạo (613-681), tiếp nối tư tưởng của Đàm Loan chủ trương nương vào tha lực Phật bổn 

nguyện của Phật, niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tịnh Độ. Phái thứ ba có Tam tạng Từ Mẫn 

(680-748), còn gọi là Pháp sư Huệ Nhật, chủ trương: Giáo, Thiền, Giới, Tịnh kiêm tu, thực 

hành tất cả pháp lành, chuyên tâm niệm Phật nguyện sanh Tịnh Độ.  

 Kinh văn Đại thừa có quan niệm về yếu tố tha lực trong giáo nghĩa niệm Phật. Tha 

lực có phải là năng lực và bổn nguyện của Phật hay là hy vọng được thiết lập từ tính chủ 

quan của đệ tử Phật? Trong giáo lý Nguyên thủy hàm chứa yếu tố tha lực như là công đức 

phát sanh từ lòng kính trọng Đức Phật, kính trọng Tam Bảo, hay là từ công đức bố thí. 

Trong bài kinh “Lâu Đài Của Nàng Chiên Đà La (Candàlì -Vimàna)"15 kể câu chuyện một phụ 

nữ nghèo, hạnh nghiệp xấu nhưng một lần lễ Phật với lòng thành kính, sau đó bị tại nạn lâm 

chung mà được sanh lên cảnh thiên cung. Hay câu chuyện: "Lâu đài do cúng mè"16, kể lại 

một người phụ nữ nghèo khổ, từ lâu sống với nghiệp xấu đáng đọa địa ngục, nhưng nhờ 

một lần cúng dường mè cho Đức Phật mà được phước sanh thiên. Trong giáo lý Tịnh độ tin 

tưởng rằng người thường niệm, lễ Phật và tu các thiện pháp sẽ được Phật tiếp độ vãng 

sanh. Đây là yếu tố quan trọng phát huy quan niệm tha lực và tự lực hợp nhất trong giáo lý 

Tịnh Độ. Nguyên Thủy Phật giáo, bậc thánh từ A na hàm trở lên mới thực sự không còn bị 

tái sanh vào thế giới Ta Bà, sẽ sanh vào cõi trời và sau cùng đắc quả A La Hán tại đó “Sau khi 

viên tịch ở đây, Ngài tái sanh vào cảnh giới Vô Phiền Thiên (Suddhavasa, cảnh giới hoàn 

toàn tinh khiết), một cảnh giới thích hợp với các vị A Na Hàm. Ngài sẽ chứng đắc Đạo Quả A 

La Hán và sống hết tuổi thọ trong cảnh giới này.”17 Chúng ta có thể nói rằng từ bậc A Na 

Hàm mới được an trú trong cảnh “Thiên quốc Tịnh Độ”. 

 Theo giáo lý Tịnh Độ Phật A Di Đà là vị Phật ánh sáng luôn soi chiếu thông suốt mọi 

cảnh giới, tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Đại thừa triển khai chân lý Phật dạy với quan 

niệm Thế giới quan và Phật đà quan hoàn toàn không bị đóng khung trong quan niệm của 

Phật giáo Nguyên thủy. Niềm tin trọn vẹn về một bậc thầy giác ngộ viên mãn, đầy đủ oai lực 

từ bi và trí tuệ. Năng lực của Phật có từ trường rất mạnh đối với tâm thức người quán niệm. 

Người tu Tịnh Độ, cũng có niềm tin rằng bên ngoài có Phật A Di Đà, bên trong tâm mình có 

tánh Phật A Di Đà. Khi chưa giác ngộ thì  còn bị phiền não che lấp tánh Di Đà, nay niệm Phật 

là phương tiện tuyệt vời để khôi phục tâm tánh ấy. 

 Có thể nói niệm Phật theo hệ Nikaya là quán tưởng công đức Phật, Tịnh Độ tông phát 

huy yếu tố tha lực và tín ngưỡng một cách triệt để, để truyền bá rộng rãi trong quần chúng. 

Nhưng phải ghi nhận rằng, yếu tố triết lý trong giáo nghĩa Tịnh Độ vẫn nhấn mạnh vai trò 
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pháp Niệm Phật hướng đến chứng ngộ Niết bàn như giáo lý Nguyên Thủy. Như kinh Bát 

Chu Tam Muội, Kinh Văn Thù Thuyết Bát Nhã Kinh, Kinh Lăng Nghiêm và nhiều kinh khác. 

 Phái của ngài Huệ Viễn thể hiện pháp niệm Phật tam muội, thiên về phép quán 

tưởng niệm Phật, ít phổ biến rộng rãi, nhưng bậc trí tu hành pháp này rất thực dụng. Phái tổ 

Thiện Đạo khuyên niệm Phật chú trọng y cứ vào Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh 

Quán Vô Lượng Thọ, với tín ngưỡng là người niệm Phật được tất cả các chư Phật hộ niệm 

“Nhất thiết chư Phật hộ niệm”. Phái của ngài Từ Mẫn thì mang tính chất quân bình trong đời 

sống niệm Phật, vận dụng giáo nghĩa Phật dạy các tông phái Giáo-Thiền-Mật-Tịnh. Về sau, 

có Thiền sư Vĩnh Minh (904-975), có công khởi xướng tư tưởng Thiền Tịnh song tu,  điều 

hòa tư tưởng Thiền và Tịnh thông qua triển khai rộng phương diện triết lý của pháp môn 

niệm Phật. Điều đó thể hiện rõ trong tác phẩm “Vạn thiện đồng quy tập”. Các nhà hoằng 

pháp xưa nay, tùy theo đối tượng và hoàn cảnh đúc kết tinh hoa Tịnh Độ để tu học và đưa 

về tính nhất quán với lập trường giáo lý Đại thừa.  

III-  Vãng sanh và chứng ngộ là tinh hoa của pháp môn niệm Phật  

 

 Vãng sanh có nhiều chánh nhân, nhưng căn bản kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rằng: 

"Nầy Vi Ðề Hi! Người muốn sang nước Cực Lạc ấy nên tu ba phước. Một là hiếu nuôi cha mẹ, 

kính thờ bực Sư Trưởng, có tâm nhơn từ chẳng giết hại và tu tập mười nghiệp lành. Hai là 

thọ trì Tam Quy y, đầy đủ các cấm giới và chẳng phạm oai nghi. Ba là phát tâm Bồ Ðề, sâu tin 

nhơn quả, đọc tụng Kinh điển Ðại Thừa và khuyên dạy sách tiến người tu hành. Ba sự như 

vậy gọi là tịnh nghiệp."18 Đó là hạnh tu thiết thực trong đời sống con người, mang ý nghĩa 

đạo đức, luân lý, giới luật và tu tập trí tuệ. Vãng sanh theo Kinh A Di Đà dạy là phải đạt 

“Nhất tâm bất loạn”, một khi đạt nhất tâm bất loạn tức là thành tựu về thiền định và trí tuệ. 

Khi có đủ tuệ giác thì mới có đầy đủ công đức giải thoát. Vãng sanh theo kinh Hoa Nghiêm 

được đúc kết trong quá trình thực hành mười nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, đây là lộ 

trình tu học tích cực, có chí nguyện lớn trong tinh thần tự lợi và lợi tha, sau cùng đem hết 

thảy công đức nguyện sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. “Hạnh Phổ Hiền thù thắng của tôi, 

Phước lớn vô biên đều hồi hướng, Khắp nguyện chúng sanh đang chìm đắm, Mau sanh cõi 

Phật Vô Lượng Quang.”19 Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, muốn sanh Tịnh Độ là niệm Phật đắc 

vô sanh pháp nhẫn, tức thuộc bậc Bồ tát mới thông đạt pháp vô sanh, hay là bất thối địa. 

Đây là hạnh tu của Bồ tát Đại Thế Chí, dùng câu niệm Phật để thâu nhiếp sáu căn, tịnh niệm 

tâm để nhập vào chánh định, khi có chánh định thì có tuệ giác ngộ và được vãng sanh. “Pháp 

tu nhân địa của con là chuyên tâm niệm Phật, chứng nhập pháp Vô Sanh Nhẫn.  Nay ở cõi Ta 

Bà này, rộng độ những người niệm Phật, vãng sanh về Tịnh Độ.  Phật hỏi về chứng đắc viên 
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thông, con không lựa chọn, đều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp, được vào Tam Ma Địa, đó là 

thù thắng nhất.”20.  

 Kinh Bát Chu Tam Muội dạy pháp quán tưởng niệm Phật. Đây là một phương pháp 

tưởng nhớ và quán sát hình ảnh Phật A Di Đà đến chuyên chú và nhập thiền định. Do sức 

tưởng niệm mà thấy Phật A Di Đà, thấy Phật là đồng nghĩa được vãng sanh. Nhưng muốn 

thấy Phật A Di Đà phải vào Tam Muội, tức nhập vào chánh định. Kinh chép: “Như ta vừa 

nghe danh hiệu đức A Di Đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác hiện nay ngài ngự ở thế 

giới chư Phật. Thế giới của ngài tên là Cực Lạc ngài thường ngự vào các pháp hội của các Bồ 

tát để nói pháp và giáo hóa. Rồi người nghe y theo chỗ nghe được chuyên tin tưởng nhớ 

quán sát không ngừng nghỉ cho đến khi hình ảnh trên hiện rõ ràng trong trí sau cùng được 

thấy Đức A Di Đà Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác”.21  Và kinh này giải thích rõ phương 

pháp khởi tâm quán sát, biện tâm để đắc trí tuệ giải thoát Niết bàn như sau:  “Tâm có tưởng 

niệm tức thành sanh tử, Tâm không tưởng niệm tức là Niết Bàn, các pháp không chơn thật 

chỉ do tư tưởng duyên khởi, đối tượng bị nghĩ liền diệt chủ thể năng tưởng cũng không. 

Hiền Hộ! Ông nên biết các Bồ tát nhơn tam muội nầy chứng được trí giác vĩ đại.”22  

 Niệm Phật như thế nào để phù hợp với tông chỉ của giáo lý Phật dạy? A Di Đà chính 

là bản tánh của chúng ta, niệm Phật là hàng phục phiền não để hiển lộ tánh giác  A Di Đà. 

Niệm Phật để chuyển thức thành trí, hiển lộ tự tánh Di Đà. Niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn, 

không còn tướng người niệm và đối tượng niệm: Niệm Phật siêu việt đối đãi năng sở. Niệm 

Phật quán tưởng Cực lạc tại tâm, cho nên không còn khái niệm đây là Ta Bà và kia là Tịnh 

Độ: Niệm Phật siêu việt chướng ngại không gian. Niệm Phật an trú ngay trong mỗi niệm 

không chấp trước, không mong cầu tương lai, không truy tìm quá khứ:  Niệm Phật siêu việt 

thời gian.  Niệm Phật như thế, không lạc vào có và không, không chấp trước, tâm tánh rỗng 

lặng: Niệm Phật khế hợp trung đạo thật tướng. Công phu như vậy, thì Thiền, Tịnh và Mật 

hay các phương pháp tu học khác cùng điểm chung là hướng về Niết bàn giải thoát, như 

nước trăm sông đổ vào một biển cả mênh mong. 

V-  Lời kết 

 Trên phương diện tu học, thực tập bất cứ một pháp môn nào cũng có những phương 

tiện nhất định để điều phục và chuyển hóa tâm. Tịnh Độ đã từng phát triển mạnh mẽ trong 

tri thức quần chúng qua nhiều thế kỷ tại các nước Phật Giáo Đại thừa. Liên quan vấn đề tín 

ngưỡng và triết lý trong pháp niệm Phật chúng ta có thể đi đến một vài nhận xét sau: 

                                                           

20  Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, Pháp sư Minh Nhẫn - Việt dịch 

21 Kinh Bát Chu Tam Muội, Hán dịch: Đời Tùy Tam Tạng, Khất Đa và Cấp Đa  

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Lễ 
22 Kinh Bát Chu Tam Muội, Hán dịch: Đời Tùy Tam Tạng, Khất Đa và Cấp Đa  

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Lễ 



Thứ nhất: Tín ngưỡng và triết lý trong pháp niệm Phật  là điều kiện căn bản của mục đích 

vãng sanh và thành tựu tuệ giác. Bồ tát Long Thọ xem pháp môn niệm Phật dễ thành tựu 

đạo quả vô thượng một cách mau chóng, gọi là “Dị hành đạo”(Dễ tu hành): “Phật pháp có vô 

lượng môn, như những con đường ở thế gian có khó có dễ, đi bộ thì khó ngồi thuyền bè thì 

dễ. Muốn dễ đi mau đến phải nên niệm Phật, phải nên xưng danh hiệu Phật A-Di-Đà thì mau 

được đạo giác ngộ Chân Chánh Vô Thượng”23. 

Thứ hai: Niệm Phật là phương pháp rất thù thắng để điều phục phiền não và thể nhập trạng 

thái chánh định, đó là tiềm năng của sự quán tâm để chứng ngộ Niết bàn. Vấn đề đặt ra là 

phương pháp niệm và quán tưởng theo đúng kinh điển Nikaya và kinh Đại thừa hướng dẫn. 

Thứ ba: Trên phương diện triết lý thì Thực tướng niệm Phật là nội dung căn bản của các 

pháp môn , vạn pháp không ngoài tâm, mười pháp giới không ngoài tâm, vũ trụ không ngoài 

tâm, Tây Phương Tịnh Độ không ngoài tâm và niết bàn Niết Bàn không ngoài tâm. Tâm ấy là 

bản thể vạn pháp, chính là “Tự tánh Di Đà, Duy Tâm Tịnh Độ”.  Dù tu bất cứ pháp môn nào 

sau cùng cũng chứng ngộ tâm tánh ấy. Đó là tinh hoa của pháp môn Tịnh Độ, cho nên các vị 

tổ sư xem Pháp Niệm Phật là phương tiện thiết thực trong sự tu học và truyền bá Phật 

pháp./. 
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TRIẾT LÝ NHÂN QUẢ 
(Giáo Thọ: Thích Nữ Giới Hương) 

 

I. NHÂN QUẢ 

Tất cả con người và vạn vật trong sáu đạo luân hồi đang bị chi phối bởi lý nhân quả. Triết lý 

nhân quả này không phải Đức Phật hay một đấng tạo hóa thiêng liêng liêng nào tạo ra. Đức Phật 

chỉ là bậc giác ngộ đã thoát khỏi sự chi phối của lý nhân quả sanh tử và chỉ ra cho chúng ta biết 

cách thoát ra như ngài.  

Nhân là nguyên nhân, Quả là kết quả. Do có nhân mới có quả. Trái ổi là từ hạt ổi. Hoa lan là 

từ giống lan. Nếu không có nhân thì không có quả. Nếu không có hạt ổi thì không có trái ổi. 

Không có giống lan xanh, vàng thì không có hoa lan xanh, vàng. Đức Phật trong 49 năm thuyết 

pháp độ sanh, ngài đã nhấn mạnh rất nhiều về triết lý nhân quả này như trong các kinh: Pháp Cú, 

Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, A-hàm, Đại Tập, Nhân Quả Ba Đời đã giải thích lý nhân quả 

rất rành mạch dễ hiểu và có các câu chuyện minh họa rất giác tỉnh như sau: 

 

II. TRIẾT LÝ NHÂN QUẢ TRONG CÁC KINH ĐIỂN 

1. Nhân Quả trong kinh Pháp Cú 

Khi chúng ta đã tạo ra nhân thì nhân nào quả nấy, giống nhau không khác. Theo thời gian 

nhậm vận mà “nhân” sẽ hiện hình thành “quả”. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã cho một ví dụ 

rất dễ hiểu, như chúng ta đã tạo nhân lành hay ác thì quả lành hay ác sẽ theo mình không sai 

khác như bánh xe bò luôn luôn theo dấu chân con bò.  

 

                                             "Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo; 

Nếu với ý ô nhiễm, 

Nói lên hay hành động, 

Khổ não bước theo sau, 

Như xe, chân vật kéo". 

 (Bài kệ 1) 

 

 "Ý dẫn đầu các pháp, 

Ý làm chủ, ý tạo, 

Nếu với ý thanh tịnh, 

Nói lên hay hành động, 

An lạc bước theo sau, 
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Như bóng,không rời hình". 

(Bài kệ 2) 

Đức Phật đã dùng ví dụ bóng với hình và bánh xe bò rất dễ hiểu, giúp chúng ta giữ gìn thân, 

khẩu, ý của mình, đừng buông lung để rơi vào quả ác. Đây là ví dụ tiêu biểu nổi bật trong kinh 

Pháp Cú về nhân quả. 

2.  Nhân Quả trong kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên 

Có câu chuyện như sau: Có năm vị tỳ kheo giả làm người tu hành đắc đạo. Họ đến một vùng 

đất lạ, cất một cái chòi cao, che phướn, lộng để làm ăn. Rồi một người lên ngồi nghiêm trang, 

mắt lim dim như thiền sư, còn bốn người kia đi vào làng kêu gọi mọi người đến xem có một vị 

tiên tu hành đắc đạo, nếu ai đến lễ lạy, cúng dường sẽ được nhiều phước báu. Cứ thế mà họ thay 

phiên nhau đi quảng cáo để được cúng dường. 

Kiếp sau đó, vào thời Đức Phật còn tại thế, có bốn người khiêng kiệu và một người bảo vệ 

kiệu của một vị Hoàng hậu đến nghe Phật thuyết pháp. Khi Hoàng hậu đi nghe pháp thì cởi bỏ 

vòng vàng, nữ trang để trong kiệu. Năm người phụ trách kiệu xe nằm ngủ, kẻ ăn trộm đến ăn cắp 

tất cả nữ trang của Hoàng hậu. Quân lính cho tra khảo đánh đập tàn nhẫn. Hoàng hậu đến thỉnh ý 

Phật về nhân duyên gì mà có chuyện như thế. Đức Phật đáp rằng: Năm ông đó kiếp trước là năm 

thầy tu giả mạo, còn bà là một tín nữ sùng đạo, hết lòng cung kính cúng dường họ. Bây giờ họ 

phải làm lính khiêng kiệu cho bà để đền nợ trước. Nghe xong, Hoàng hậu vô cùng kinh hãi, sợ 

mang tội với thầy nên bảo tha và không cho họ khiêng kiệu nữa. Nhưng họ khóc lóc, quì lạy, năn 

nỉ: Xin lệnh bà rủ lòng thương xót, cho chúng con tiếp tục hầu hạ lệnh bà. Chúng con hứa từ nay 

sẽ cẩn thận không bao giờ dám ngủ quên như thế. Hoàng hậu thỉnh ý Phật thì Đức Thế Tôn trả 

lời: Nghiệp báo, họ trả nợ chưa dứt thì làm sao mà họ ra đi dễ dàng được.  

3. Nhân Quả trong kinh A-hàm 

Có chuyện kể rằng:  “Tôn giả Mục-Kiền-Liên nói với Tỷ-kheo Lặc-Xoa-Na rằng: Tôi thấy 

một người thân thể rất to cao, có cái lưỡi rất dài và rộng đang bị cái rìu rất sắc bén cắt chém. Lại 

thấy một người kẹp dưới hai nách hai bánh xe sắt cháy đỏ, bị đau đớn vô cùng vừa chạy vừa kêu 

khóc. Tỷ-kheo ấy đến trình bạch đức Phật, Ngài dạy: Người bị cái rìu sắc bén cắt chém lưỡi, tiền 

thân vốn là một Sa-di tu tập vào thời đức Phật Ca-Diếp, do lén trộm đường phèn của chúng Tăng 

để ăn mà bị quả báo như vậy. Người kẹp hai bánh xe sắt nóng dưới nách cũng là một Sa-di tu tập 

vào thời đức Phật Ca-Diếp, do lén trộm bánh của chúng Tăng kẹp trong nách, bởi tội lỗi ấy nên 

phải chịu khổ báo bi thảm như thế.” 

4.   Nhân Quả trong kinh Đại Tập 

Có chuyện kể rằng: “Có con rồng cái mù mắt, trong miệng thối nát bầy nhầy như phân giải, 

có vô số côn trùng rúc rỉa ăn uống, máu mủ tuôn chảy; thân thể thì bị các loài ruồi độc cắn xé. 

Với tâm đại từ đại bi, đức Phật rất thương cảm con rồng mù ấy, Ngài hỏi: Vì nhân duyên gì mà 

con phải mang cái thân đau khổ như thế? 
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Rồng đáp: Đời này con phải chịu cái thân khổ sở, không giây phút nào dừng nghỉ như vậy, 

do bởi trong quá khứ vào thời đức Phật Tỳ-Bà-Thi giáo hoá, con là một Tỷ-kheo Ni thường nghĩ 

đến việc dâm dục và đã phạm Giới dâm trong ngôi Già-lam; lại còn mong muốn nhiều tài vật của 

kẻ khác, và thọ nhận quá nhiều vật cúng dường của Thí chủ. Do vậy, con đã trải qua chín mươi 

mốt kiếp chịu đủ mọi khổ đau trong ba đường ác dữ, xin đức Thế Tôn đại bi cứu vớt cho con. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng tay rảy nước trên thân rồng, tức thì tất cả sự nhơ nhớp đều biến mất, 

đôi mắt hết mù thấy rõ mọi vật. Rồng hướng về đức Phật xin được thọ Tam quy, với tâm đại từ 

bi, đức Phật truyền pháp Tam quy cho rồng.” 

(http://www.duongvecoitinh.com) 

5  Nhân Quả trong kinh Nhân Quả Ba Đời 

1. Đời nay làm quan do nhân gì? 

Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật 

Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa 

Đai vàng, áo tía, cầu nơi Phật. 

Vàng trang nghiêm Phật, trang nghiêm mình. 

Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân. 

Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, 

Không tu phước ấy đến từ đâu? 

 

2. Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì? 

Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ. 

 

3. Do nhân duyên gì mặc gấm vóc? 

Đời trước thí áo giúp Tăng Ni. 

 

4. Có ăn, có mặc do nhân gì? 

Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. 

 

5. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi? 

Kiếp trước một nửa không xả thí. 

 

6. Lầu cao nhà lớn do nhân gì? 

Xưa lên chùa am cúng thí gạo. 
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7. Phước lộc đầy đủ cho nhân gì? 

Xưa lập chùa am cất nhà mát  

 

8. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì? 

Đời trước hoa tươi cúng dường Phật. 

 

9. Thông minh trí tuệ do nhân gì? 

Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật. 

 

10. Người thấy vui mừng do nhân gì? 

Xưa kết duyên lành cùng đại chúng. 

(Việt Dịch: HT. Thích Thiền Tâm) 

Đời nay: Công đức vô lượng 

 

Kiếp trước: Hoa tươi cúng dâng Phật 

Đời nay: Thêm đẹp đẽ dung nhan 



5 

 

 

Kiếp trước: Hiến vải giúp Tăng Ni 

Đời nay: Không mặc gấm cũng mặc lụa 

 

Kiếp trước: Cúng gạo cho chùa 

Đời nay: Ở nhà cao cửa rộng 
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Kiếp trước: Cứu giúp người nghèo 

Đời nay: Được phú quý hiển vinh 

 

Kiếp trước: Phóng sinh bất sát 

Đời nay: Con cháu đầy đàn 
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Kiếp trước: Xây cầu, đắp đường 

Đời nay: Lên xe xuống ngựa 

(https://phatphap.wordpress.com/tranh-nhan-qua) 

III. LỢI ÍCH CỦA NHÂN QUẢ  

Qua các kinh Pháp Cú, Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, A-hàm, Đại Tập, Nhân Quả Ba 

Đời và nhiều kinh khác nữa, đã cho chúng ta thấy trong đạo Phật, nhân quả là một đạo đức rất 

căn bản và một triết lý rất nhân bản để tránh ác và làm lành. Nhờ nhân lành này mà chúng ta 

sống đứng đắn, không hại mình, hại người. Do đó, chúng ta không bị rơi xuống những đường 

khổ của địa ngục, ngạ quỹ, bàng sanh. Nhờ nhân quả mà chúng ta không đi từ khổ vào khổ nữa. 

Chính nhân quả giúp cho chúng ta có trách nhiệm về thân khẩu ý của mình, không tin vào thần 

quyền và không đủ thừa ai tạo ra nghiệp báo của mình. Mình là chủ nhân ông tạo ra nghiệp nhân 

và chính nghiệp nhân của mình đưa mình đến thọ quả. Bồ tát, Duyên giác, Thánh hiền đều từ tạo 

nhân lành mà ra. Đừng tự phủ nhận khả năng hướng thượng của mình. Hãy gieo nhân năm giới 

để làm người, nhân mười giới để làm trời, nhân giới-định-tuệ để giải thoát, nhân Duyên khởi để 

thành Duyên giác, nhân Phật và Bồ tát để làm Phật và bồ tát.  

Tất cả thánh hiền đều từ lý nhân quả này mà ra. 

Kính chúc tất cả quý Phật tử thành công trong việc vận hành lý nhân quả của mình. 

Nam Mô Trang Nghiêm Công Đức Lực Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. 

 

Khóa Tu Học Bắc Mỹ lần thứ V, ngày 07/8/2015 

Thích Nữ Giới Hương 

 

https://phatphap.wordpress.com/tranh-nhan-qua/


TỨ NHƯ Ý TÚC 
ĐỀ CƯƠNG 

 

I. Lời Dẫn 

a. Tứ Như Ý Túc trong hệ thống tu tập của Đạo Đế 

b. Định nghĩa về Tứ Như Ý Túc 

c. Phạm vi khảo cứu của đề tài 

 

II. Khảo Cứu 

a. Nội dung Tứ Như Ý Túc 

i. Dục Như Ý Túc 

ii. Tinh Tấn Như Ý Túc 

iii. Nhất Tâm Như Ý Túc 

iv. Quán Như Ý Túc 

b. Các kinh, luân nói về Tứ Như Ý Túc 

i. Kinh Tương Ưng 

ii. Thanh Tịnh Đạo Luận 

iii. Nhận thức chung 

 

III. Liên Hệ Cuộc Sống 

a. Tứ Như Túc dành cho người tu đạo 

b. Tứ Như Ý Túc giữa cuộc sống đời thường 

c. Các bài viết về Tứ Như Ý Túc 

 

IV. Kết Luận 

Để việc tu tập có mục đích và hiệu quả cao, sức mạnh của tâm là một yếu tố cơ bản vô 

cùng quan trọng. Nếu không có sự dũng mãnh của tâm, hành giả rất khó để thành tựu 

được kết quả của pháp hành. Tứ Như Ý Túc cho hành giả thể nghiệm được làm thế nào 

để phát triển một tâm trí của tính kiên định và khả năng cho sự tập trung của tâm thức; 

qua đó giúp hành giả tri nhận về thực tướng của vạn pháp. Vì thế Tứ Như Ý Túc luôn là 

nấc thang nâng gót hành giả trong lộ trình chuyển mê khai ngộ, hướng đến đời sống an 

vui giải thoát. 
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     III. Định nghĩa ngũ lực 

IV. Thành phần và nội dụng của ngũ lực 

1. Tín lực 

2. Tấn lực 

3. Niệm lực 
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5. Huệ lực 

     V.  KẾT LUẬN 

  



Bài Giảng Cho Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ v  

 Thích Hải Chánh 

Ngũ Căn Ngũ Lực  

A. Mở Đề  

Trong 37 món trợ đạo, Ngũ căn và Ngũ lực là những phương pháp 
quý báu, cũng quan trọng như các pháp khác; có thể đưa người tu 
hành từ địa vị phàm phu đến các Thánh quả trong ba thừa. Chúng là 
sự phục sức trang nghiêm, là phương tiện công hiệu giúp người 
thẳng tiến trên bước đường tu đạo, chứng quả. Năm căn là nền tảng 
có khả năng sản sinh và tăng thượng các thiện nghiệp, thì năm lực 
chính là sức mạnh để chận đứng, triệt tiêu các thế lực vô minh phiền 
não bất thiện và, tác dụng các khả năng tăng thượng các pháp lành.  
Vậy Phật tử chúng ta không thể không biết để trì hành.  

B. Chánh Đề  

I. Định Nghĩa Ngũ Căn  

Ngũ căn là năm căn. Căn đây tức là căn bản, là gốc rễ, là nguồn gốc để 
tất cả các thiện pháp xuất phát.  

Luận Trí Độ, quyển thứ mười, giải rằng: "Năm căn này là căn bản để 
phát sanh tất cả thiện pháp, nên gọi là ngũ căn". Năm căn ấy là: Tín 
căn, Tấn căn, Niệm căn, Định căn, Huệ căn.  

 Ngũ căn là năm căn lành được trình bày trong 37 phẩm trợ đạo, và 
còn được gọi là Ngũ thiện căn.  

II. Thành Phần Và Nội Dung Ngũ Căn  

1. Tín căn: là lòng tin mạnh mẽ vững chắc. Lòng tin này không giống 
như lòng tin mù quáng, vô điều kiện, bất chấp lý trí của phần nhiều 
ngoại đạo. Lòng tin ở đây là con đẻ của lý trí, là kết quả của sự suy 
luận sáng suốt, của sự quan sát kỹ càng. Đức Phật không bao giờ bắt 
buộc Phật tử tin một điều gì mà không suy luận được, không giải 
thích được.Vì lòng tin của người Phật tử khởi từ trí xét đoán. Bởi thế 
nên nó vô cùng vững chắc, mãnh liệt. Chính nó là căn bản phát sinh 



các hạnh lành, Phật dạy: "Tin là mẹ vô lượng của công đức". Nhưng 
Phật tử tin cái gì? Phật tử tin Tam Bảo:  

Tin Phật: Phật tử biết rằng đức Phật là đấng hoàn toàn giác ngộ, giải 
thoát. Vì thế, Phật tử suốt đời tin tưởng theo Phật, để hướng tiến đến 
sự giác ngộ, giải thoát mà Phật đã thân chứng.  

Tin pháp: Pháp là chân lý, là sự thật mà đức Phật đã khám phá ra và 
truyền lại cho chúng ta. Hay nói một cách khác, pháp là giáo lý đúng 
như sự thật mà đức Phật đã thuyết minh. Chúng ta tin tưởng những 
giáo lý ấy, vì người nói ra là đức Phật, đã thân chứng được và giác 
ngộ được nhờ giáo lý ấy.  

Tin Tăng: Tăng là người thực hành các giáo lý của Phật để giác ngộ 
mình và người, là kẻ thay Phật đưa cao ngọn đuốc chánh pháp sáng 
ngời, để soi đường cho chúng sinh. Vì thế, Phật tử suốt đời quy 
hướng về Tăng.  

2. Tấn căn: Tấn là tinh tấn. Tấn căn là sự dũng mãnh tinh tấn trên 
bước đường tu tập không bao giờ thối lui. Nếu đã có lòng tin chắc 
chắn mà không tinh tấn thực hiện, làm theo những điều mình tin, thì 
lòng tin suông ấy trở thành vô dụng, không đưa chúng ta đến đâu cả.  

Vậy cho nên người Phật tử đã tin Tam Bảo, thì phải luôn luôn tinh 
tấn thực hành giáo lý của Phật.Theo Luận Nhiếp Đại Thừa, tinh tấn 
có ba thứ:  

Bị giáp tinh tấn: Nghĩa là mang áo giáp tinh tấn. Người Phật tử trong 
cuộc chiến đấu để diệt trừ đau khổ, tiến tới giải thoát, cần phải mang 
áo giáp tinh tấn, để khi xông pha vào trận địa "phiền não", khỏi bị ma 
quân hãm hại. Nhờ có áo giáp này, người Phật tử tin tưởng ở năng 
lực của mình hùng dũng tiến tới, không sợ gian nan nguy hiểm, 
không lùi bước trước một trở ngại hay một địch thủ nào.  

Gia hạnh tinh tấn: Nghĩa là luôn luôn gắng sức không bao giờ dừng 
nghĩ trên bước đường đi đến giải thoát. Với thứ tinh tấn này, người 
Phật tử càng tiến càng hăng, càng thêm sức lực, càng phấn chí không 
bao giờ biết mệt mỏi.  



Vô hỷ túc tinh tấn: Vô hỷ túc tinh tấn nghĩa là không vui sướng tự 
mãn, cho là vừa đủ khi mới thu được một ít thắng lợi trên đường tu 
hành. Người Phật tử chưa chứng được Phật quả, thì còn gia công 
gắng sức tu luyện mãi, chứ không chịu dừng nghỉ, vui thú với một 
quả vị thấp thỏi, tạm bợ, như người bộ hành khi chưa đến đích cuối 
cùng, thì còn hăng hái bước mãi, chứ không chịu chấm dứt cuộc 
hành trình của mình, bằng cách an phận ở mãi trong quán trọ bên 
đường.  

3. Niệm căn: Niệm là ghi nhớ. Ghi nhớ những gì?  

a) Thứ nhất niệm thí: nghĩa là nhớ tu bố thí. Người Phật tử thường 
ngày nhớ đem tài sản bố thí cho người bần cùng; đem hùng lực cứu 
giúp người sợ hãi; đem chánh pháp chỉ giáo cho người si mê, khiến 
họ hết khổ được vui.  

b) Thứ hai niệm giới: nghĩa là nhớ trị tịnh giới để đoạn trừ các phiền 
não nghiệp chướng, tăng trưởng mọi hạnh lành. Giới có ba thứ:  

Nhiếp luật nghi giới: Những giới để ngăn cấm các hạnh nghiệp thô 
xấu, đoạn diệt các nghiệp chướng nơi thân tâm.  

Nhiếp thiện pháp giới: Những quy điều đúng pháp và lợi ích, người 
thực hành theo nó, có thể thành tựu tất cả pháp lành.  

Nhiếp ích hữu tình giới: Những điều luật làm lợi ích an lạc cho tất cả 
chúng sinh.  

c) Thứ ba niệm thiên: Luận Nhiếp Đại Thừa có nói: "Thiên niệm trụ 
là an trụ bốn món thiền định". Vậy niệm thiên là nhớ tu các niệm 
thiền định, để gạn sạch tất cả phiền não, thể chứng chân như. Niệm 
thiên là hành giả. 

 Lúc nào hành giả cũng nhớ nghĩ đến sự giàu sang vui sướng của chư 

thiên và bố thí trì giới để tạo ra các thiện nghiệp cho tương lai thì 

chắc chắn sẽ hưởng được mọi thứ công đức này khi thọ thân trời, 

phóng ra ánh sáng, không đâu là không chiếu tới. Như Kinh Tăng 

Nhất A-hàm 2, phẩm Quảng diễn, đức Đạo sư dạy: “Nếu có Tỳ-kheo 

nào, chánh thân chánh ý, ngồi kiết già, cột niệm phía trước, không 



tưởng nghĩ đến việc khác, chỉ nhớ nghĩ đến trời, thân khẩu ý thanh 

tịnh, không tạo ra các việc xấu. Giữ gìn giới, thành tựu thân giới thì 

thân phóng ra ánh sáng, không đâu không đến… lúc nào cũng nhớ 

nghĩ đến trời không bao giờ quên thì, sẽ thu được mọi thứ công đức 

thiện này.” Hay Nhiếp Ðại Thừa luận nói: “Niệm thiên là an trụ vào 

bốn món thiền định”. Vậy niệm thiên là nhớ nghĩ đến cách tu tập bốn 

thiền định, để thanh lọc hết tất cả phiền não mà giải thoát. 

4. Định căn (Samādhīndriya): Định nói cho đủ là Chánh định dịch 
nghĩa từ chữ Samādhi phiên âm là Tam-ma-địa. Định là khiến tâm 
hành giả trụ vào một nơi, một chỗ để lắng tâm yên tịnh, chuyên chú 
vào chánh pháp, không cho tâm hành giả tán loạn mà quán sát suy 
đạt thật nghĩa của nó. Còn căn phạn ngữ gọi là indriya bao gồm vừa 
có nghĩa tăng thượng vừa có nghĩa sinh khởi. Do đó định căn có 
nhiệm vụ khiến cho tâm hành giả dừng lại một chỗ, không vì hòan 
cảnh ngoại tại mà sức thiền định bị dao động; vì sức thiền định này 
có khả năng sinh khởi ra mọi thứ công đức và làm chúng tăng 
trưởng lên. Cho nên gọi là căn. Theo Thành duy thức luận 9, trong 
Thập độ tam hành, độ thứ năm là Thiền độ tam hạnh thì tịnh lự 
(định) có thể chia làm ba bậc: 

a) An trụ tịnh lự: Để tâm an trụ vào định, nên vọng tưởng không có 
cơ hội để khởi lên, nhờ vậy mà hành giả đi sâu vào trong thiền định 
và, từ đó phiền não được diệt trừ. 

b) Dẫn phát tịnh lự: Nhờ phiền não đã được đoạn trừ nên trí tuệ 
được hiện hữu phát sinh các thứ công đức thù thắng. 

c) Biện sự tịnh lự: Nhờ đã phát sinh các thứ công đức viên thành, 
nên thường làm lợi ích cho tất cả chúng sanh; cứu độ chúng sanh giải 
thoát sanh tử, chứng đắc Niết-bàn. 

 

5. Huệ căn (Prajñendriya): Quán trí phát sinh được nhờ trong định 
và, cũng từ đó mà hành giả hiểu rõ được chân lý như thật của muôn 
pháp. Quán đạt chân lý gọi là tuệ; khi trí huệ đầy đủ thì tất cả mọi 



thứ phiền não tự tiêu trừ và, các năng lực thiện pháp xuất hiện, 
thành tựu trọn vẹn mọi thứ công đức, cho đến lúc thành đạo. Cho 
nên gọi là Huệ căn. Theo Nhiếp Đại Thừa, trí huệ có ba thứ: 

a) Vô phân biệt gia hành huệ: Trí tuệ nầy không còn có sự phân biệt 
nữa, nhưng còn cần phải thực hành thêm, nghĩa là còn cần sự dụng 
công tu hành, để thành tựu hoàn toàn trí vô phân biệt. Vì thế, nên gọi 
là “vô phân biệt gia hành huệ”. 

b) Vô phân biệt huệ: Trí huệ nầy không còn có sự phân biệt và, cũng 
không cần phải thực hành thêm nữa vì nó đã đầy đủ và thuần phục. 
Nhờ trí huệ này, mà hành giả thể chứng chân như một cách tự tại. 

c) Vô phân biệt hậu đắc huệ: Còn gọi là hậu đắc trí, là trí huệ có được 
sau khi đã chứng được chân như. Trí huệ này không còn phân biệt 
nữa hoàn toàn sáng suốt, tỏ ngộ được thật nghĩa của các pháp. Chư 
Phật nhờ hậu đắc trí nầy mà thi tác vô lượng công đức, để cứu độ 
chúng sanh. Nói một cách tổng quát giản dị, huệ căn là trí huệ nhờ 
thiền định làm lặng sạch có được. Nó thông đạt được sự thật của các 
pháp; nó là nền tảng phát sanh ra mọi việc vĩ đại để giải thoát chúng 
sinh ra khỏi khổ đau. 

 

Tóm lại vì Năm căn này là nền tảng có khả năng sinh sản ra tất cả các 
pháp thiện, nên gọi là năm căn. Hơn nữa ‘căn’ ở đây nó cũng mang ý 
nghĩa tăng thượng, như trên chúng ta đã biết, năm loại căn này cũng 
có thể khiến cho con người sản sinh ra Thánh đạo vô lậu nên cũng 
gọi là căn.  Người tu hành tuy mần thiện chưa phát, vì căn chưa sinh, 
song nay nếu tu tập năm pháp này thì, sẽ khiến cho thiện căn sẽ sinh 
ra, nên năm pháp này được gọi là căn. 

III. Định Nghĩa Ngũ Lực  

Ngũ lực tức là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của Ngũ căn. Năm 
lực này có được nhờ vào năm căn tăng trưởng sinh ra trong lúc hành 
giả tu hành, chúng chính là sức mạnh duy trì sự liên tục đưa đến giải 
thóat cho hành giả. Đó chính là thần lực của năm căn, chúng có khả 
năng đối trị thế lực của năm chướng ( 1. Tham; 2. Sân; 3. Hôn trầm ; 



4. Trạo cử; 5. Nghi ngờ ) Nói một cách dễ hiểu: Ngũ căn như năm 
cánh tay của chúng ta, còn ngũ lực như là sức mạnh của năm cánh 
tay ấy. 

IV. Thành Phần Và Nội Dung Của Ngũ Lực 

1. Tín lực: Tức là sức mạnh do tín căn sinh ra, với công năng là phá 
hủy tất cả mọi thứ tà tín. 

2. Tấn lực: Tức sức mạnh do tinh tấn căn sinh ra, có công năng phá 
hủy mọi sự lười biếng nhác nhớm của thân và, lúc nào cũng siêng 
năng tinh cần trong việc chỉ ác hành thiện, trong việc thực hành tu 
tập. 

3. Niệm lực: Tức là sức mạnh do niệm căn sinh ra, hay sức mạnh lớn 
lao bền chắc của niệm căn, với khả năng phá hủy mọi thứ tà niệm và, 
dùng pháp tứ niệm xứ để giữ gìn chánh niệm. 

4. Định lực: Tức sức mạnh do định căn sinh ra, với khả năng chống 
phá các thứ lọan tưởng, bằng vào chuyên tâm thiền định để đọan trừ 
các dục phiền não. 

5. Huệ lực: Tức sức mạnh do huệ căn sinh ra, với khả năng phá hoại 
các hoặc của ba cõi, bằng vào quán ngộ Tứ đế, thành tựu trí tuệ, mà 
đạt được giải thóat. 

Tóm lại, Năm căn là nền tảng có khả năng sản sinh ra và, làm tăng 
thượng các thiện nghiệp, thì năm lực chính là sức mạnh để chận 
đứng, triệt tiêu các thế lực vô minh phiền não bất thiện và, tác dụng 
các khả năng tăng thượng các pháp lành. Như những trình bày ở 
trên, Ngũ căn và Ngũ lực vừa là những nền tảng căn bản phát sinh 
các thiện pháp và, làm tăng thượng vô lượng công đức thù thắng đưa 
hành giả đến Thánh đạo, vừa có khả năng chận đứng tiêu diệt các 
pháp ác bất thiện vô minh, giải thóat mọi thứ phiền não mà đạt niết-
bàn an vui; chúng là những nền tảng cơ bản để hành giả làm nhân tư 
lương tốt trong việc thực hiện giải thóat đưa về Thánh đạo. 

C. Kết Luận 



Ngũ căn và ngũ lực là những pháp quan trọng, cần yếu trong tâm của 
hành giả tu Phật. Chúng là những sức mạnh của thiện pháp đưa ta 
đến những cảnh giới an lạc, hạnh phúc trong các cõi; đồng thời 
chúng dẫn ta đến bến bờ giác ngộ, giải thoát sinh tử khổ đau. 

Bất luận người nào, hễ đã lấy trí làm nền tảng, tinh tấn thật hành 
chánh pháp (tấn), hằng ghi nhớ chánh pháp để tiến tu (niệm), tập 
trung tư tưởng để trừ sạch vô minh phiền não, đem diệu huệ vô 
phân biệt (huệ) để chứng chân như, thì người ấy thế nào cũng nắm 
chắc trong tay quả vị vô thượng Bồ đề. Vì sao? Vì người ấy đã có 
những thần lực vĩ đại (Ngũ lực) do Ngũ căn gây tạo. Với ngũ lực này, 
hành giả như người bộ hành có đủ phương tiện linh lợi, diệu dụng để 
băng rừng, vượt biển và đi đến đích cuối cùng. Đích cuối cùng của 
người tu hành theo chánh pháp tức là thành Phật. Đến đích này, 
người ấy là ánh sáng của chúng sinh gieo mầm an lạc. Chính người 
mới có đủ thần lực, diệu dụng làm cho chúng sinh trở thành những 
kẻ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ.  

Kết quả của Ngũ căn và Ngũ lực lớn lao, quý báu như thế đó, chúng 
ta không thể không tu theo hai pháp môn ấy.  

Tài liệu tham khảo: 

Phật học phổ thông ( H.T. Thích Thiện Hoa ) 

http://www.daophatngaynay.com/ T.S. Huệ Dân . 

http://huongdanphattu.vn/ 

http://thuvienhoasen.org/a 

http://www.daophatngaynay.com/
http://huongdanphattu.vn/


Thiền Giúp Tan Khổ Đau 

 

I -Dẫn Nhập: 

a/-  Trăm sông đều dồn về biển cả, Phật Giáo tuy nhiều Tông phái 

nhưng có một điểm chung cho mọi hành giả: Đó là giác ngộ, giải 

thoát khỏi khổ đau và luân hồi mà không dùng thần khải siêu hình. 

b/- Lời Phật dạy khiến người ứng dụng sẽ trở nên "Nhân Hậu," bao 

dung, dần dần phát triển Tứ Vô Lượng Tâm.Thế nên trong lịch sử 

Phật Giáo không có "Thánh Chiến," chưa có ai bị bức tử hay trả thù vì 

giáo điều. 

Tóm lại Đạo Phật nói chung và Thiền nói riêng được Đức Thế Tôn 

diễn bày ở cõi đời nầy là vì con người, giải tỏa những ưu tư khổ đau 

của con người.   

 

II- Giới Thiệu Thiền Trong và Ngoài Phật Giáo: 

A- Nhìn chung Phật tánh mọi người đều bình đẳng, không nhơ sạch 

Phàm Thánh, nhưng bị vọng tưởng nghiệp thức che đậy từ vô 

lượng kiếp đến nay nên có sai biệt. Nay muốn trở về tánh giác 

uyên nguyên, ta ứng đụng các pháp môn của Phật như Tịnh, Mật 

và Thiền.... 

Riêng ở đây nếu hành giả muốn tu Thiền, trước hết ta phải biết 

Thiền đó là Thiền nào để tránh lầm lạc. 

* Hiện nay có phong trào mọi người đua nhau tìm đến những vị 

Thầy Ấn Độ học Thiền, để khỏi uống thuốc khi đau, được sống 

lâu, dù các vị Thầy dạy Thiền người Ấn này là cư sĩ. 

* "Ngoài lìa tướng là Thiền, trong tâm không loạn là Định" nếu 

ngộ được nơi mình có cái chơn tánh bản giác như Phật dạy đó gọi 

là Huệ. Y nơi đó để tu cho lặng vọng tưởng, tâm được nhất như gọi 

là Định. Có Huệ, có Định thì gọi là Thiền. 

Hoặc khi thấy người nào ngồi yên lặng là cho người đó Tu Thiền, mà 

không biết họ tu pháp nào, dụng công ra sao? Chánh hay tà. Đôi khi 

có người tu một lúc rồi la lên, miệng nói xàm xàm hoài... Thấy vậy, 



đổ thừa tại tu Thiền điên là oan cho Thiền. Vì sao? Vì chẳng rõ họ 

dụng thế nào? Hướng tâm ra sao? Cho nên khi muốn tu Thiền chúng 

ta phải nghiên cứu kỹ, đâu là Thiền của phàm phu, của Phật. 

 B- Các loại Thiền: 

(i) Thiền Ngoại Đạo: Người ưa cõi trên chán cõi nầy, bỏ 

tâm tìm cầu các cảnh giới trừu tượng khác lời Phật 

dạy mà tu đó là Thiền ngoại đạo. <Đạo là Tâm, ngoài 

tâm không có đạo.> Phương pháp tu Thiền nào mà 

không chú trọng dẹp tâm lăng xăng vọng tưởng để 

biểu lộ chơn tâm, đó là Ngoại đạo (Ngoại tâm cầu 

Phật.)  

a)- Thiền chuyển luân xa (Chakra) 

b)- Thiền xuất hồn. 

c)- Thiền Thai tức. 

d)- Thiền luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thiền. 

e)- Thiền Yoga (Du già.) 

(ii)     Thiền Phàm Phu: Người tin rõ lý nhân quả cũng do ưa 

trên chán dưới mà ta cũng gọi Thiền phàm phu, vì mong 

về các cõi Trời hưởng phước căn cứ theo pháp sanh diệt 

để tu nên không chứng được Thánh quả. 

(iii) Thiền Tiểu Thừa: Người ngộ lý Thiên chơn thấy ngã 

không mà tu, phá được ngã còn chấp Pháp tu. 

(iv) Thiền Đại Thừa: Người ngộ Ngã Pháp đều không, hiển 

bày chơn lý mà tu gọi là Thiền Đại thừa... Nào là lục 

trần, thập nhị xứ, tứ đế, thập nhị nhân duyên cho tới 

chứng đắc cũng không thật. Phá được Ngã pháp để đạt 

chơn lý cứu cánh. 

(v) Như Lai thanh tịnh Thiền, còn gọi là Tối Thượng Thừa: 

Cũng gọi là Nhất Hạnh Muội: Người đốn ngộ tự tâm xưa 

nay thanh tịnh, vốn không có phiền não, trí tánh vô lậu, 

sẵn tự đầy đủ. Tâm nầy tức là Phật, cứu cánh không 

khác. 



 

III- Trực Nhận Tánh Giác Ngộ Nơi Ta: 

- Cơm ăn mà không biết ngon dở. 

- Lái xe mà ta không ý thức đang lái xe, vì thân ngồi nơi xe mà tâm 

bay bổng. 

 

 Hòa Thượng Thiện Long, một hôm có vị Tăng đến hỏi: 

o Bạch Hòa Thượng, làm sao ra ba cõi? 

o Hòa Thượng hỏi: Ông đang ở đâu? Khách Tăng đại ngộ... 

 *  Vị Tăng Nghiêm Dương hỏi Hòa Thượng Triệu Châu: 

-   Bạch Hòa Thượng, một vật chẳng mang đến thì nào           

nào? 

-  Hòa Thượng: Buông 

-  Tăng Nghiêm Dương thưa: Đã một vật không mang đến thì 

buông sao được? 

-  Hòa Thượng: Buông không được thì gánh lên. 

Ngay đó vị Tăng Nghiêm Dương đại ngộ. 

 Hòa Thượng Càn Phong vừa ngồi vào pháp tòa, có một vị  Tăng 

bước ra hỏi: 

 

o Bạch Hòa Thượng, mười phương Bạc Già Phạm nhập Niết 

Bàn, dùng đường nào? 

o Hòa Thượng đang ngồi bèn đứng lên cầm gậy chỉ vào hư 

không bảo: "Đi bằng đường nầy." Vị Tăng đại ngộ bèn đảnh 

lễ. 

IV- Các Hiện Tướng Đúng Sai Khi Hành Thiền: 

a)- Khéo khéo lúc dụng tâm - Khéo khéo không tâm dụng - Không 

tâm khéo khéo dụng - Thường dụng khéo khéo không. 

b)- Nhận rõ các trạng thái: 

 (i) Phong 

(ii) Xuyển 



(iii) Khí 

(iv) Tức 

 c)- Cách điều tâm khi gặp trạng thái: 

  (i) Phú 

(ii) Trầm 

(iii) Khoan 

(iv) Cấp 

 

V- Hóa Giải Khổ Đau: 

 Sống ở cuộc đời nầy, bất cứ người nào cũng có những nổi khổ niềm 

đau, dù ít hay nhiều. Bởi thân ta đau là khổ, giận hờn là khổ... tiếc 

thương cũng khổ. Có rất nhiều yếu tố mang lại cho ta khổ đau, nhưng 

chung quy cũng đều phát xuất từ tâm dính mắc của ta. Tóm lại sáu 

trần dù dính mắc thương cũng khổ mà khi giận cũng khổ.Người vui vẻ 

không phải là người không có khổ đau trong lòng, mà là người đó 

khéo không để cho những nỗi niềm đau khổ ấy khống chế dày dò. Chư 

Phật Chư Tổ đã dạy muốn sống ở đời không còn khổ đau thì: 

 Chuyện đời tiếp nhận như bóng chim bay qua sông không lưu dấu 

vết. 

 Việc đến không nhận, tất cả chỗ vô tâm thì sẽ không còn khổ đau.  
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Dàn Bài Tứ Niệm Xứ 

A. Mở đề: Tầm quan trọng của Tứ Niệm Xứ: 

Tứ niệm xứ (Ch. 四念處, sa. smṛ tyupasthāna; P: satipaṭ ṭ hāna) là 4 phẩm đầu tiên trong 37 

phẩm trợ đạo,“ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt 

trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn.” (kinh  niệm xứ -satipaṭ ṭ hāna-sutta)  

B. Chánh đề: 

I. Định nghĩa về Tứ Niệm Xứ:  

Tứ niệm xứ bao gồm: thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ và pháp niệm xứ. Nói dễ 

hiểu hơn: Tứ niệm xứ bao gồm: Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. 

 

1. Định nghĩa Tứ niệm xứ theo kinh Tứ Niệm xứ: 

Thế Tôn thuyết như sau:  

-- Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, 

vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là 

Bốn Niệm xứ.  

Thế nào là bốn? Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt 

tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên các thọ, 

nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, 

nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các 

pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.  (Trung Bộ Kinh, 

kinh Tứ niệm xứ). 

2. Điều chỉnh quan niệm thông thường về Tứ Niệm xứ: 

Theo quan niệm thông thường xưa nay thì Tứ niệm xứ bao gồm 4 phép quán: Quán thân bất tịnh, 

quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì thân cũng vô 

thường, thọ cũng vô thường, tâm cũng vô thường và pháp cũng vô thường; thân cũng vô ngã, thọ 

cũng vô ngã, tâm cũng vô ngã và pháp cũng vô ngã; thân, thọ, tâm và pháp đều có tính chất bất tịnh. 

Nếu thân, thọ, tâm và pháp đều bất tịnh, vô thường, vô ngã mà chúng sanh chấp thủ cho chúng là 

tịnh, là thường, là ngã thì sẽ đưa đến khổ, ưu, sầu, bi, não. Như vậy cả thân, thọ, tâm và pháp đều có 

tính chất khổ đau nếu bị chấp thủ. 

 

II. Nội dung Tứ Niệm Xứ:  

a. Những Lời Dạy Của Thế Tôn Về Tứ Niệm Xứ: 
Khi Thế Tôn vừa mới giác ngộ vô thượng, tư tưởng này khởi lên nơi Thế Tôn: 

"... Đây là con đường độc nhất khiến chúng sanh được thanh tịnh, giúp vượt qua sầu, bi, chấm dứt 

khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn: Tức là Tứ niệm xứ"  

Các lời dạy khác của Thế Tôn về Tứ niệm xứ tiêu biểu nhất là: 

- "Để đoạn trừ ba lậu hoặc (dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu), Tứ niệm xứ cần được tu tập".  

- "Này các Tỷ-kheo, các Ông sống hãy hộ trì giới bổn... Rồi y cứ trên giới, an trú trên giới, hãy tu tập 

Tứ niệm xứ".  

- "Này các Tỷ-kheo, khi nào các Ông được giới khéo thanh tịnh và chánh tri kiến, các Ông hãy y cứ 

trên giới, tu tập Tứ niệm xứ theo ba cách: nhiệt tâm, chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở 

đời".  

- "Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là Thánh trú, là Phạm trú, là Như Lai trú".  

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_ni%E1%BB%87m_x%E1%BB%A9_kinh
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- "Thế Tôn trong mùa mưa đã an trú vào định niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Các Tỷ-kheo hữu học tu 

tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra để đoạn tận lậu hoặc, các bậc A-la-hán làm cho sung mãn niệm hơi 

thở vô, hơi thở ra để được hiện tại lạc trú". (Trung Bộ I, Tương Ưng V). 

 

b. Nội dung: Pháp Niệm Xứ có bốn phần, đó là: Tinh chuyên chú niệm vào: Thân, 

Thọ, Tâm và Pháp. Ðiểm chánh yếu ở đây là niệm (Sati) và sự chú tâm hay sự quan sát 

(anupassanà).  

1. Niệm thân(Kàyànupassanà): 

Hành giả quán niệm thân thể nơi thân thể. Quán niệm về thân thể là quán sát và ghi nhận tất 

cả những gì liên quan và đang xảy ra nơi thân thể.  

Quán niệm về thân thể gồm có: hơi thở vô-ra, bốn oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi), các động 

tác thông thường, các bộ phận ở trong thân thể, tứ đại và chín giai đoạn tan rã của thân thể.  

Thế Nào Là Quán Thân ở nơi Thân? 

Có nhiều hình thức biểu hiện của sự tu tập quán thân nơi thân. 

- Hình thức thứ nhất: Ngồi kiết-già, lưng thẳng, để niệm trước mặt, và theo dõi hơi thở vào, hơi thở 

ra, hơi thở ra, vào dài ngắn thì biết là dài ngắn, giữ niệm tỉnh giác, hành giả tập biết cảm giác toàn 

thân khi thở vô, thở ra ("Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô... vị ấy tập") và tập nhiếp cho thân an tịnh 

khi theo dõi hơi thở vào, ra và giữ niệm giác tỉnh, hay quán tánh sanh khởi, tánh đoạn diệt trên thân, 

giữ tâm không chấp thủ, an trú chánh niệm. 

Như vậy là một hình thức quán thân nơi thân.  

- Hình thức thứ hai: Khi hành giả đi, đứng, nằm ngồi, làm việc, hành giả biết mình đang đi, đứng..., 

đang làm việc và giữ chánh niệm tỉnh giác, không chấp trước bất cứ vật gì ở trên đời. 

- Hoặc hành giả quán sát thân mình từ lòng bàn chân lên đến tóc (gồm có ba mươi hai thứ sai biệt), 

biết thân chỉ là một chiếc túi bất tịnh đựng đủ ba mươi hai thứ bất tịnh, nhưng vẫn giữ chánh niệm 

tỉnh giác, không nương tựa, chấp trước một vật gì ở đời. Hoặc hành giả quán tánh sanh diệt trên thân 

và giữ chánh niệm tỉnh giác. (Trung Bộ I). 

- Hoặc quán thân này do bốn đại (địa, thủy, hỏa, phong) sanh, chỉ là do bốn đại cấu hợp thành, hoặc 

quán tánh sanh diệt nơi thân, và giữ chánh niệm tỉnh giác, không chấp thủ, nhiếp phục tham ưu. 

- Hoặc: Quán sát bất tịnh nơi thân hoặc quán thi thể ở nghĩa địa với các tướng sình, thối, dòi, vữa 

v.v... hoặc quán tánh sanh diệt nơi thân và giữ chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu, không 

nương tựa, chấp trước một vật gì ở đời. 

Như vậy là tu tập quán thân nơi thân.  

2. Niệm thọ hay cảm giác (Vedanànupassanà): 

Hành giả quán niệm cảm giác nơi cảm giác, có nghĩa là giác tỉnh chú tâm ghi nhận "một cách 

khách quan" những cảm giác hay cảm thọ của mình: vui sướng (lạc thọ), đau khổ (khổ thọ), hoặc 

không vui sướng cũng không đau khổ (xả thọ), xem chúng khởi lên ra sao và biến mất như thế nào. 

Thí dụ khi có một cảm giác vui, hành giả liền biết và ghi nhận: "có một cảm giác vui", và như thế 

hành giả hay biết các cảm thọ khác và chứng nghiệm một cách giác tỉnh các cảm giác ấy theo đúng 

thực tế, nó như thế nào thì ghi nhận nó như thế ấy; không thêm không bớt.  

Thường lệ, người ta hay thất vọng khi chứng nghiệm một cảm thọ khổ và phấn khởi vui sướng khi 

có cảm thọ lạc. Công trình tu tập niệm thọ giúp cho hành giả chứng nghiệm tất cả cảm giác một cách 

khách quan với tâm xả (bình thản), và tránh cho con người khỏi bị cảm giác của mình chi phối, khỏi 

phải làm nô lệ hay lệ thuộc nơi cảm giác.  

Thế Nào Là Quán Thọ ở nơi Thọ? 

Khi ở nơi thân và tâm khởi lên cảm thọ lạc, khổ, hỷ, ưu, xả hay bất khổ bất lạc thì hành giả biết là có 

cảm thọ khởi lên như vậy. Biết rằng đó là cảm thọ thuộc vật chất hay không thuộc vật chất, là cảm 
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thọ ở trong hay ở ngoài, và giữ chánh niệm tỉnh giác, quán tánh sanh diệt của các thọ mà không khởi 

niệm chấp trước nương tựa bất cứ một vật gì trên đời.Như vậy là sống quán thọ nơi các thọ. 

 

 

3. Niệm tâm hay những hoạt động của tâm (Cittànupassanà).  

Trong khi hành thiền, nếu có những ý nghĩ hay tư tưởng phát sanh thì hành giả phải liền ý 

thức và ghi nhận chúng. Những tư tưởng ở đây có thể là tốt, là xấu, thiện hay bất thiện. Hành giả 

quán sát, theo dõi, nhìn cả hai mà không luyến ái hay bất mãn. Phương pháp quán sát tâm mình một 

cách khách quan giúp cho hành giả thấu đạt bản chất và hoạt động thật sự của tâm. Những ai thường 

xuyên niệm tâm sẽ học được phương cách kiểm soát và điều khiển tâm mình.  

Thế Nào Là Quán Tâm ở nơi Tâm? 

Hành giả theo dõi tâm mình, biết rằng tâm có tham khi tham tâm khởi lên, biết rằng tâm có 

sân khi tâm sân khởi, biết rằng tâm có si, v.v... hay là tâm không có tham, không có sân, không có si, 

biết rằng tâm đang quảng đại hay hẹp hòi, biết rằng tâm có định hay không, hành giả quán sanh diệt 

của tâm và giữ chánh niệm tỉnh giác, không chấp thủ một vật gì ở đời.Như vậy là quán tâm ở nơi 

tâm.  

4. Niệm Pháp hay đối tượng tâm thức (Dhammànupassanà):  

Trong phần này hành giả quán niệm về:  

-năm hiện tượng ngăn che hay ngũ cái (Nivaranà): tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử, nghi hối  

- Năm nhóm tụ hợp hay ngũ uẩn (Khanda): sắc, thọ, tưởng, hành, thức  

- Sáu giác quan và sáu loại đối tượng hay lục căn và lục trần (Ayatana): mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và 

hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, xúc chạm, tư tưởng 

- Bảy yếu tố của sự ngộ đạo, thất giác chi (Bojhangà): niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, 

hành xả  

- Bốn sự thật cao quý, Tứ diệu đế (Cattari Ariya Sacca): khổ đau, nguyên nhân đưa đến khổ đau, sự 

chấm dứt khổ đau, và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau.  

Và cuối cùng trong Kinh nói rằng người nào thực hành bốn phép quán niệm trên, người ấy có thể có 

khả năng đạt được quả vị chánh trí (A La Hán) ngay ở đây và trong kiếp này, hoặc nếu còn dư báo 

thì cũng đạt được quả vị không còn trở lại (A Na Hàm).  

Ðặc biệt trong Kinh này, được lập đi lập lại câu: "Vị ấy (hành giả) sống tự do và không còn bám víu 

vào một thứ gì trong thế gian". "Tự do" ở đây có nghĩa là thoát ra khỏi ái dục (tanhà) và tà kiến 

(ditthi), cùng tất cả sự ràng buộc của danh sắc, một bản ngã thường còn hay một cái "Ta" vĩnh cửu.  

Thế Nào Là Quán Pháp ở nơi Các Pháp? 

Hành giả theo dõi năm triền cái để thấy rõ tâm mình đang vướng mắc ở triền cái nào. Hoặc quán 

tánh sanh diệt của các triền cái. Hoặc quán pháp ở nơi Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), quán 

Ngũ uẩn tập khởi, Ngũ uẩn đoạn diệt với chánh niệm, tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu, không chấp 

thủ. 

Hoặc quán pháp trên Lục căn, Lục trần, do duyên hợp của căn trần kiết sử (tham, sân) khởi, hành giả 

biết các kiết sử khởi lên trong mình và giữ chánh niệm tỉnh giác. 

Hoặc quán pháp trên Thất giác chi, xem trong thân mình hiện đang có giác chi nào (hoặc đã sanh, 

hoặc chưa sanh...) và giữ chánh niệm, tỉnh giác. 

Hoặc quán pháp trên Tứ Thánh đế: đây là Khổ, đây là Khổ tập, đây là Khổ diệt, đây là Khổ diệt đạo, 

quán tánh sanh diệt của các pháp và giữ chánh niệm tỉnh giác, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Như thế là tu tập quán pháp ở nơi các pháp. 

Hoặc Tứ niệm xứ có thể trình bày bằng cách tu tập theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra với mười sáu đề 

mục (xem phụ lục 1). 
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C. Kết luận: Diệu dụng của Tứ Niệm Xứ: 

Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một 

trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng 

quả Bất hoàn.  

Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu 

năm, trong năm năm, trong bốn năm, trong ba năm, trong hai năm, trong một năm, vị ấy có thể 

chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư 

y, thì chứng quả Bất hoàn.  

Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến một năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị 

ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn 

hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, không cần gì bảy tháng, một vị nào tu tập Bốn 

Niệm xứ này trong sáu tháng, trong năm tháng, trong bốn tháng, trong ba tháng, trong hai tháng, 

trong một tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 

Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn.  

Này các Tỷ-kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy 

có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn 

hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn... Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh 

cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là 

Bốn Niệm xứ.   
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Phụ lục 1: Mười Sáu Phép Quán Niệm Hơi Thở thực tập cùng 

4 niệm xứ (bản của Làng Mai) 

Thân thể  

1. vào/ ra 

2. dài/ ngắn 

3. ý thức về thân thể 

4. an tịnh thân thể  

Cảm Thọ  

5. ý thức sự mừng vui 

6. ý thức niềm an lạc 

7. ý thức các tâm ý 

8. an tịnh các tâm ý 

Tâm Hành  

9. ý thức tâm hành 

10. làm cho tâm hành được hoan lạc 

11. thu nhiếp tâm hành vào định 

12. cởi trói tâm hành 

Tri Giác ( đối tượng tâm hành)  

13. Quán chiếu về vô thường 

14. Quán chiếu về không tham cầu và vướng mắc 

15. Quán chiếu về giải thoát 

16. Quán chiếu về sự buông bỏ 

(Nguồn: http://www.thuvien-thichnhathanh.org/index.php/tac-ph-m/76-con-ng-gii-thoat/509-cgt-chng-02-mi-

sau-phep-quan-nim-hi-th Ngày trích dẫn: June 20, 2015.) 

Bài tập thứ nhất: Nhận diện hơi thở 

Thở vào, tôi biết đây là hơi thở vào 

Thở ra, tôi biết đây là hơi thở ra. 

Bài tập thứ hai: Đi theo hơi thở. 

Thở vào một hơi dài hoặc một hơi ngắn hành giả biết rằng hơi thở của mình dài hay ngắn 

Thở ra một hơi dài hoặc một hơi ngắn hành giả biết hơi thở của mình dài hay ngắn 

Bài tập thứ ba: Ý thức toàn thân 

Thở vào tôi ý thức được toàn thân tôi 

Thở ra tôi biết hình hài tôi có đó. 

http://www.thuvien-thichnhathanh.org/index.php/tac-ph-m/76-con-ng-gii-thoat/509-cgt-chng-02-mi-sau-phep-quan-nim-hi-th
http://www.thuvien-thichnhathanh.org/index.php/tac-ph-m/76-con-ng-gii-thoat/509-cgt-chng-02-mi-sau-phep-quan-nim-hi-th
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Bài tập thứ tư: Buông thư toàn thân 

Tôi đang thở vào và làm cho toàn thân tôi an tịnh 

Tôi đang thở ra và làm cho toàn thân tôi an tịnh 

Bài tập thứ năm: Chế tác mừng vui 

Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui 

Ta đang thở ra và cảm thấy mừng vui 

Bài tập thứ sáu: Chế tác hạnh phúc 
 

Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc 

Ta đang thở ra và cảm thấy an lạc 

Bài tập thứ bảy: Nhận diện niềm đau 

Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta 

Ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta 

Bài tập thứ tám: Ôm lấy niềm đau 

Ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta được an tịnh 

Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta được an tịnh 

Bài tập thứ chín: Nhận diện tâm 

Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta 

Ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta 

Bài tập thứ mười: Làm cho tâm hoan lạc 

Ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoan lạc 

Ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta hoan lạc 

Bài tập thứ mười một: Đưa tâm vào định 

Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào định 

Ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ý ta vào định 

Bài tập thứ mười hai: Cởi trói cho tâm giải thoát 

Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do 

Ta đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do 
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Bài tập thứ mười ba: Quán chiếu về vô thường 

Ta đang thở vào và quán chiếu về tính vô thường của vạn pháp 

Ta đang thở ra và quán chiếu về tính vô thường của vạn pháp 

Bài tập thứ mười bốn: Quán chiếu vô dục 

Ta đang thở vào và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp  

Ta đang thở ra và quán chiếu về tính không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp 

Bài tập thứ mười lăm: Quán chiếu vô sinh, niết bàn 

Ta đang thở vào và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp 

Ta đang thở ra và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của vạn pháp 

Bài tập thứ mười sáu: Quán chiếu buông bỏ 

Ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ 

Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ 

(nguồn: http://www.daophatngaynay.com/vn/phap-mon/thien-dinh/nguyen-thuy/9578-Tinh-Yeu-Kinh-Quan-

Niem-Hoi-Tho.html Ngày download: June 20, 2015) 

 

http://www.daophatngaynay.com/vn/phap-mon/thien-dinh/nguyen-thuy/9578-Tinh-Yeu-Kinh-Quan-Niem-Hoi-Tho.html
http://www.daophatngaynay.com/vn/phap-mon/thien-dinh/nguyen-thuy/9578-Tinh-Yeu-Kinh-Quan-Niem-Hoi-Tho.html
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APPLIED BUDDHISM 
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THIỀN TẬP TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY 
Cultivating Mindfulness in Daily Life 

 

1. Thiền tập là gì? Một số định nghiã hay khái niệm về Thiền học. 

What is Meditation/Mindfulness practice? Some definitions or concepts of 

Meditation. 

 

2. Chánh niệm tĩnh giác là gì? Ai cần nên thực tập chánh niệm tĩnh giác? Một 

vài lợi ích của việc thực tập chánh niệm tĩnh giác trong đời sống hằng ngày. 

What is Right view & awakening? Who needs to practice it? Some benefits 

when you practice it in your daily life. 

 

3. Bát chánh đạo có liên quan gì đến thiền tập? 

What is the relationship of the eightfold paths and meditation practice? 

 

4. Văn, Tư, Tu là gì? Tại sao ngày nay chúng ta tu tập nhiều nhưng không gặt 

hái được kết qủa lợi lạc? 

What are listening, thinking, and cultivating? Why do we practice a lot today 

but not gaining much benefits? 

 

5. Chúng ta chỉ cần thực tập thiền ngồi hay trong tất cả mọi lúc và mọi tư thế? 

Tại sao thực tập thiền ngồi quan trọng hơn so với các tư thế khác? 

Do we need to practice only sitting meditation or in all other postures and at 

all time? Why does sitting meditation is more important than the others? 

 

6. Có bao nhiêu phương pháp tọa thiền và phương pháp nào là đúng đắn hay 

thích hợp nhất cho bạn? 

Are there how many meditation methods? Which one is the correct or the best 

one for you to practice? 

 

7. Thực tập thiền hằng ngày sẽ đem lại lợi lạc gì cho bạn? 

What are the benefits you can get when you cultivate mindfulness? 



 

8. Làm thế nào để bắt đầu thực tập thiền tập trong đời sống hằng ngày? 

How can we start to cultivate mindfulness in our daily life? 

 

9. Hãy học và thực hành để biết cách nuôi dưỡng bạn bằng những bữa ăn thực sự 

tốt lành và đúng đắn. 

Let learn and practice how to nourish you with correct and nutritious meals. 

 

10. Tại sao Chư Phật chọn giờ trưa (giờ Ngọ) để thọ thực? 

Why do the Buddhas chose to eat lunch/main meal at noon time? 

 

11. Tại sao Chư Phật dạy chúng ta “Tam thường bất túc?” 

Why do the Buddhas teach us “never fully satisfy our hunger, clothing, and 

sleeping?” 

 

12. Tại sao Chư Phật khuyên chúng ta không nên ăn tối (nhiều hay muộn qúa?) 

Why do Buddhas recommend us not to eat (heavy or late) dinner? 

 

13. Tại sao Chư Phật dạy chúng ta nên ăn uống trong yên lặng và chánh niệm? 

Why do Buddhas teach us eating or drinking in noble silence & mindfulness? 

 

14. Hãy học và thực hành để có thể bước những bước chân thật vững vàng, an lạc 

và thảnh thơi. 

Let learn and practice how to walk with every single stably, relaxingly, and 

freely step. 

 

15. Làm thế nào để ngồi một cách ngay ngắn, vững vàng và thư giản dù là ở bất 

cứ nơi đâu hay để làm gì. 

Let learn how to sit stably, straightly, and relaxingly anywhere and anytime. 

 

16. Bạn biết gì về hơi thở của bạn? Bao nhiêu thời gian trong ngày bạn thực sự 

nhớ nghĩ và quan tâm đến nó? 

What do you know about your breath? How much time everyday do you 

really think about and care for your breath? 

 

17. Bạn có biết hơi thở của bạn có liên quan mật thiết đến những thay đổi về tâm, 

sinh và vật lý trong cơ thể của bạn không? 

Do you know that your breathes have essential relationships to emotional, 

physiological, and physical changes in your body? 

 

18. Những lợi ích thiết thực của việc thực tập quán sát hơi thở của bạn trong đời 

sống hằng ngày. 

Some practical benefits of cultivating mindful breathing in your daily life. 

 

19. Đức Phật dạy chúng ta nên đi ngủ lúc nào và thức dậy lúc nào? Ngủ bao nhiêu 

giờ thì đủ và ngủ như thế nào tốt cho sức khoẻ của bạn? 



How do The Buddhas advice us about what time to go to sleep and what time 

to wake up? How many hours of sleeping is enough and how should we sleep 

to be healthy? 

 

20. Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào để chăm sóc và chuyển hóa cơn nóng giận 

bực bội của mình? 

How do the Buddhas teach us to observe, embrace, and transform our anger? 

 

21. Bạn đã sử dụng thì giờ rảnh rỗi của bạn như thế nào? Đức Phật đã chỉ dạy 

chúng ta ra sao trong vấn đề này? 

How do you use your leisure times? How do the Buddhas teach us about this 

issue? 

 

22. Làm thế nào để trở thành một học sinh giỏi trong trường học hay một nhân 

viên xuất sắc trong công ty của bạn? 

How to become an excellent student in your school or a good staff 

member/leader in your company? 

 

23. Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào để có được một gia đình hạnh phúc và đời 

sống bình an? (Kinh Chân Hạnh Phúc)  

How to create a happy family and a peaceful life? 

 

24. Bạn nghĩ gì và đã làm gì trong đời sống hằng ngày của bạn trong việc bảo vệ 

môi trường sống của chúng ta? 

What do you think and what have you done in your daily life to protect our 

environment?  

 

25. Bạn có cần phải là một người Phật tử để học hỏi, nghiên cứu và ứng dụng lời 

Phật dạy trong đời sống hằng ngày của mình không? 

Do you need to become a Buddhist to study and apply the Buddhas teaching 

in your daily life? 
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