
Đề Tài:  

Tư Tưởng Đại Thừa qua Yếu Tính của Giới Bổn Bồ Tát 
(Giảng sư: HT Thích Nguyên Siêu) 

 

Dàn bài: 

 

A. Định nghĩa Bồ Tát: 

- Bồ tát dịch từ chữ Buddhisattva. 

- Buddhi: Giác ngộ - Sattva: Hữu tình, chúng sanh. Tức một chúng sanh có 

thể giác ngộ thành Phật. 

- Kinh Phạm Võng nói: “Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh”. Hết 

thảy chúng sinh đều có thể thành Phật. 

- Bồ Tát gọi tắt là “Bồ Đề Tát đỏa”. Bồ đề là giác. Tát đỏa là hữu tình: giác 

hữu tình. Bất cứ đệ tử nào của Phật hễ phát tâm “trên cầu Phật Đạo, dưới 

độ hữu tình thì đều được gọi là Bồ Tát. 

 

B. Luận nghĩa của bài kệ: 

Chư ác mạc tát 

Chúng thiện phụng hành 

Tự tịnh kỳ ý 

Thị chư Phật Giáo 

 

Dịch: Chớ làm các việc ác 

Nguyện làm các việc lành 

Giữ tâm ý trong sạch 

Là lời chư Phật dạy. 

 

C. Tam tụ tịnh giới – Tinh thể của Bồ Tát hạnh, Bồ Tát đạo, Bồ Tát nguyện. 

 Nhiếp luật nghi giới – Nhiếp thiện pháp giới – Nhiêu ích hữu tình giới: 

- Bao gồm hết tất cả luật nghi vào giới Bồ Tát. 

- Có bao nhiêu thiện pháp thì đều được gom về giới Bồ Tát. 

- Làm được bao nhiêu sự lợi ích cho chúng sanh thảy đều nhóm họp trong 

giới Bồ Tát. 

 

D. Tứ hoằng thệ nguyện: Là mặt khác của tam tụ tịnh giới, 

- Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ – Nhiêu ích hữu tình giới. 

- Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn – Nhiếp luật nghi giới, đoạn nhất thiết 

ác. 

- Pháp môn vô lượng thệ nguyện học – Nhiếp thiện pháp giới, tu nhất thiết 

thiện. 

 

Trên là những con đường của Bồ Tát tự phát nguyện để tu. Tự làm để thành tựu 

đạo nghiệp và tự đi để chứng đắc đạo quả. 


