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Tài liệu dành cho thiếu nhi

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

LỜI GIỚI THIỆU

T

ập sách ĐỐ VUI PHẬT PHÁP của soạn giả
Diệu Kim đã được rất nhiều bạn trẻ biết đến
trong những năm qua, vì bản thân soạn giả chính
là người đầu tiên đã vận dụng tập sách này trong
những buổi giảng dạy của mình cho các đối tượng
thanh thiếu niên Phật tử tại nhiều nơi.
Trong lần xuất bản với mục đích ấn tống vừa qua,
hàng ngàn bản in đã được phân phối hết trong một
thời gian quá ngắn, và điều đó gợi lên suy nghĩ về
rất nhiều độc giả ở những tỉnh thành xa xôi vẫn
chưa hề có cơ hội được biết đến tập sách này.
Mặc dầu tâm nguyện ban đầu của soạn giả là ấn
tống hoàn toàn miễn phí sách này, nhưng thực tế
cho thấy là chỉ riêng việc ấn tống không thôi thì
không thể đáp ứng được nhu cầu học Phật của rất
nhiều người ở khắp nơi trên phạm vi cả nước; bởi
tuy là một tập tài liệu được biên soạn nhằm phục
vụ các em thanh thiếu niên, nhưng tính chất giản
dị mà không kém phần hoàn chỉnh của tập sách đã
khiến cho nó trở thành một tài liệu học Phật phổ
cập thích hợp với nhiều người.
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Vì thế, chúng tôi cho rằng rất cần thiết phải sớm
phát hành rộng rãi tập sách này nhằm mục đích
mang đến lợi ích cho đông đảo người đọc hơn nữa.
Với sự chấp thuận của soạn giả, chúng tôi xin trân
trọng giới thiệu đến quý vị ấn bản lần này với một
vài bổ sung và sửa chữa nhỏ. Hy vọng tập sách vẫn
tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý độc
giả, như nó đã từng nhận được trong nhiều năm
qua.
Và quan trọng hơn nữa, chúng tôi luôn mong rằng
tập sách sẽ mang lại niềm vui và sự phấn chấn cho
những người mới bước đầu học Phật, vì việc sử dụng
tập sách này có lẽ là một trong những cách tiếp cận
tương đối dễ dàng nhất với kho tàng giáo lý quá đồ
sộ và uyên thâm như Phật pháp. Nhờ đó, hy vọng là
sẽ không có ai phải nản lòng trước khi gặt hái được
những thành quả lớn lao tốt đẹp từ việc thực hành
đúng những lời Phật dạy. Và nếu được vậy thì đây
chính là niềm vui lớn nhất cho tất cả những người
tham gia thực hiện tập sách.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN
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LỜI NÓI ĐẦU
Kính bạch Chư tôn đức,
Kính thưa Quý vị Phật tử!
Chúng con xin trân trọng giới thiệu bộ sách ĐỐ
VUI PHẬT PHÁP đến cùng chư vị với tâm nguyện
góp một phần nhỏ vào việc chia sẻ những lời Phật
dạy cho lớp trẻ hôm nay. Cuốn sách được hình
thành từ năm 2001, khi chúng con thử nghiệm tổ
chức những lớp học Phật pháp cho các em thiếu
nhi ở những vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Đồng
Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Long An... Khi ấy, vì
thiếu thốn giáo trình dành cho thiếu nhi, chúng con
đành mạo muội tự biên soạn để có cơ sở giảng dạy.
Tài liệu tham khảo lấy từ nhiều nguồn, nhưng chủ
yếu dựa vào bộ Phật học phổ thông của Hòa thượng
Thích Thiện Hoa. Vừa làm, vừa áp dụng vào thực
tế, chúng con đã rút kinh nghiệm chỉnh sửa dần
dần. Đến nay, đã thử nghiệm giảng dạy cho hàng
nghìn em, nhận thấy tương đối phù hợp và đạt hiệu
quả tốt nên chúng con mới dám xuất bản một cách
chính thức, mong sẽ hỗ trợ cho những ai có nhu cầu
học Phật có thêm một tài liệu để tham khảo.
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Chúng con biên soạn bộ sách này chủ yếu dành
cho đối tượng thiếu nhi từ 12 đến 18 tuổi (trong lứa
tuổi học sinh từ lớp 6 đến lớp 12), nên chủ trương
theo tiêu chí ngắn gọn, bỏ bớt các thuật ngữ HánViệt, hoặc câu nào, chữ nào có thể chuyển sang
các từ thuần Việt và từ ngữ hiện đại thì chúng con
thay đổi triệt để. Qua quá trình giảng dạy, chúng
con nhận thấy bộ não trẻ em chỉ tiếp nhận có hạn,
không nên phát triển bài học quá dài dòng, các em
dễ bị rối. Chỉ nên dạy những điều căn bản nhất, sau
này các em học cao hơn sẽ biết cách tự đào sâu vấn
đề.
Mục lục các bài học được sắp xếp theo trình tự
sao cho qua mỗi bài học các em đều có thể áp dụng
ngay lời Phật dạy vào đời sống thực tiễn, tạo được
niềm hạnh phúc trong hiện tại. Thí dụ, nếu em nào
chẳng may không có điều kiện theo học hết chương
trình thì chỉ với những bài học trong Tập I cũng có
đủ các vấn đề căn bản để em áp dụng và gặt hái
hạnh phúc. Còn những bài thuộc về nghiên cứu sâu
xa hơn thì sắp xếp lui dần về gần cuối chương trình.
Chúng con chọn tên cho bộ sách là ĐỐ VUI PHẬT
PHÁP vì toàn bộ các bài học đều được thiết kế theo
hình thức hỏi-đáp ngắn gọn từng câu, như thế sẽ rõ
ràng, dễ hiểu cho các em, và khi kiểm tra giáo viên
có thể sử dụng ngay câu hỏi trong bài, không cần
phải soạn. Hai chữ ĐỐ VUI còn tạo tâm lý thoải
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mái hơn cho người học, bởi chương trình trong nhà
trường phổ thông đã quá nặng nề, nếu chúng ta lại
đề cập đến chữ “học” thì các em sẽ ngán ngại. Kèm
theo đó là một số bài hát dân gian mà chúng con
đã lồng vào những nội dung giáo lý, cốt sao cho các
em có thể tiếp thu Phật pháp bằng con đường âm
nhạc vui vẻ, mau thuộc. Đồng thời đó cũng là cách
góp phần giữ gìn nghệ thuật truyền thống trong lớp
trẻ trước tình trạng văn hóa nước ngoài đang xâm
chiếm rất mạnh, có nguy cơ làm mất bản sắc dân
tộc Việt Nam.
Để trang sách nhẹ nhàng, vui mắt, tạo sự phấn
khởi cho trẻ em, chúng con đã sử dụng một số hình
ảnh minh hoạ sưu tầm được rải rác nhiều nơi. Vì
không có điều kiện tìm biết tác giả là ai nên chúng
con chỉ biết gửi đến lời xin lỗi và cảm ơn các tác giả,
xin hoan hỷ cho chúng con sử dụng với mục đích ấn
tống phục vụ chứ không phải kinh doanh lợi nhuận.
Và không chỉ với lớp trẻ, mà qua quá trình thử
nghiệm chúng con còn nhận thấy cả những người
Phật tử sơ cơ cũng tiếp thu bộ sách này dễ dàng.
Vậy có thể áp dụng cho các đạo tràng mới bắt đầu
học Phật. Chỉ cần vị giảng sư hay giáo viên soạn
giáo án thay đổi một chút theo từng đối tượng cụ
thể. Nhân đây, chúng con cũng có vài mẫu giáo án
gợi ý in ở cuối sách, kính mong góp thêm tư liệu để
chư vị tham khảo.
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Kính thưa Quý chư vị,
Lớp trẻ là tương lai của xã hội, tương lai của Phật
pháp. Các em không những cần được chăm sóc đầy
đủ về dinh dưỡng, mà còn về trí tuệ, tâm hồn, đạo
đức để có một sức đề kháng trước cái xấu, cái ác.
Phật giáo đang góp phần tích cực vào công cuộc
giáo dục đó. Chúng con hy vọng nhiều lớp Phật học
thiếu nhi sẽ được mở ra khắp các tỉnh thành, để có
hàng triệu, hàng triệu công dân trẻ Việt Nam sớm
được tiếp cận với nền giáo dục tốt đẹp của Phật Đà,
trở thành những người hữu dụng cho đất nước, cho
nhân loại. Và hy vọng bộ sách nhỏ này sẽ góp thêm
chút niềm vui cho quý chư vị cũng như cho các em
thiếu nhi trong thời gian học Phật. Vâng, học mà
vui, vui mà học, mới sinh niềm Pháp hỷ. Còn về
những thiếu sót không sao tránh khỏi của tập sách,
chúng con xin lắng nghe quý chư vị góp ý, chỉ dạy
với lòng tri ân sâu sắc.
Nam Mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Phật tử DIỆU KIM
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BÀI 1: GIỚI THIỆU ĐẠO PHẬT
1. Chữ Đạo nghĩa là gì?
Chữ Đạo có ba nghĩa:
1. Con đường: như nhân
đạo, thiên đạo, địa ngục
đạo, súc sanh đạo v.v...
2. Bổn phận: như đạo thầy
trò, đạo vợ chồng, đạo
làm người v.v...
3. Chân lý tuyệt đối, cái sáng suốt sẵn có nơi mỗi
chúng sanh: còn gọi là tánh Phật, Chân như...
Chúng ta thường hiểu chữ Đạo trong Phật giáo
theo nghĩa này.
2. Chữ Phật nghĩa là gì?
Phật là bậc đã giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn. Chữ
Phật không chỉ riêng một đức Phật nào, mà là danh
từ chung chỉ cho tất cả những ai đã tu hành đạt đến
sự giác ngộ sáng suốt.
3. Giác ngộ có mấy bậc?
Giác ngộ có ba bậc:
1. Tự giác: là tự mình giác ngộ do công phu tu tập,
thoát khỏi sự si mê tăm tối trong cõi trần.
2. Giác tha: nghĩa là mình đã giác ngộ rồi lại đem
những phương pháp tu tập dạy cho chúng sanh
khác cũng được giác ngộ như vậy.
PHẬT PHÁP
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3. Giác hạnh viên mãn: là sự giác ngộ hoàn toàn
và thành tựu đầy đủ mọi hạnh nguyện, lợi mình
và lợi người. (Bồ Tát cũng là bậc đã giác ngộ cho
mình và cho người nhưng chưa trọn vẹn, chỉ có
Phật mới được gọi là giác hạnh viên mãn).
4. Đạo Phật nghĩa là
gì?
Đạo Phật có hai nghĩa
chính:
1. Là con đường đưa
chúng sanh từ mê
lầm tới giác ngộ, từ
đau khổ tới an vui.
2. Là phương pháp sống
sao cho cuộc sống có ý
nghĩa và hạnh phúc
ngay trong hiện tại,
không cần chờ đợi ở
cõi khác hoặc đời kiếp
nào khác.
5. Đạo Phật có từ lúc nào?
 Nếu theo nghĩa là “sự sáng suốt sẵn có nơi mỗi
chúng sanh” thì đạo Phật đã có từ vô thỉ, không
có điểm khởi đầu, vì chúng sanh cũng có từ vô thỉ.
 Nếu theo nghĩa lịch sử thì đạo Phật có trước đạo
Thiên Chúa 544 năm. Thí dụ: tính đến năm 2001
thì đạo Phật đã có được 2001 + 544 = 2545 năm.
14

ĐỐ VUI

Nói gọn lại thì đạo Phật đã có từ cách đây hơn 25
thế kỷ (hơn 2.500 năm).
6. Ai khai sáng đạo Phật?
Người khai sáng đạo Phật là đức Phật Thích-ca
Mâu-ni, nên ta gọi ngài là Đức Bổn Sư.
7. Lợi ích của đạo Phật là gì?
Đạo Phật có ba lợi ích:
1. Với tinh thần từ bi, đạo Phật làm cho nhân loại
yêu thương nhau hơn.
2. Với tinh thần bình đẳng, đạo Phật làm cho xã hội
công bằng, hạnh phúc.
3. Với ánh sáng trí tuệ, đạo Phật làm cho con người
bớt si mê lầm lạc, bớt gây điều tội lỗi.
8. Giáo lý của đạo Phật gồm những gì?
Giáo lý đạo Phật gồm có Kinh, Luật, Luận, gọi
chung là Ba tạng kinh điển.
- Kinh: là văn bản ghi lại những lời Phật dạy khi
Ngài còn tại thế.
- Luật: là những nguyên tắc đạo đức mà Phật đã chế
định cho các đệ tử tu tập những điều lành, răn
chừa các điều dữ.
- Luận: là những sách phần lớn do các đệ tử Phật
viết ra để biện luận, bàn giải rõ ràng nghĩa lý
mầu nhiệm trong kinh.
PHẬT PHÁP
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BÀI 2: LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT
1. Người khai sáng đạo Phật là ai?
Người khai sáng đạo Phật là đức Phật Thích-ca
Mâu-ni.
2. Trước khi xuất
gia, Ngài tên là
gì? Con của ai? Ở
nước nào?
- Trước khi xuất
gia, ngài là Thái
tử Tất-đạt-đa,
- Con của vua Tịnh
Phạn và Hoàng
hậu Ma-da,
- Ở nước Ấn Độ.
3. Khi một người phàm ra đời thì gọi là “đầu
thai”, nhưng Phật Thích-ca ra đời người ta
dùng những chữ gì? Ýnghĩa thế nào?
Người ta dùng những chữ:
- Đản sanh: là sự ra đời vui vẻ, làm xán lạn cõi đời.
- Thị hiện: là hiện ra bằng xương bằng thịt cho người
đời thấy được.
- Giáng sanh: là từ chỗ cao quý mà hiện xuống một
chỗ thấp kém hơn để sinh ra.
16
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Ý nghĩa là ca ngợi sự tôn quý của Đức Phật. Ngài
không phải xuống trần để trả nghiệp như chúng ta
mà để đem lại niềm an lạc hạnh phúc cho chúng ta,
giúp chúng ta tìm được con đường giác ngộ.
4. Đức Phật đản sanh ngày nào?
Ngày rằm tháng 4 âm lịch, gọi là ngày Phật Đản.
5. Đức vua Tịnh Phạn đã cưới vợ cho Thái tử
Tất-đạt-đa, mong cột chân Thái tử trong cung
vàng điện ngọc. Vậy người vợ ấy tên gì? Sinh
ra người con tên gì?
- Người vợ là công chúa Da-du-đà-la.
- Người con là La-hầu-la, sau này cũng theo Đức
Phật xuất gia.
6. Nguyên nhân gì
khiến Thái tử Tấtđạt-đa xuất gia
tìm đạo?
Nhận thấy sự đau
khổ của kiếp người
là sinh, lão, bệnh, tử,
Ngài muốn tìm một
con đường giải thoát
cho chúng sinh, nên
Ngài xuất gia tìm đạo.
7. Chữ Thích-ca Mâu-ni có nghĩa là gì?
- Thích-ca: nghĩa là hay phát khởi lòng từ bi.
PHẬT PHÁP
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- Mâu-ni: nghĩa là tâm hồn luôn luôn yên tĩnh.
Thích-ca Mâu-ni nghĩa là người hay phát khởi
lòng từ bi mà tâm hồn luôn luôn yên tĩnh.
8. Đầu tiên Đức Phật tu theo phương pháp gì?
Đầu tiên Ngài theo phương pháp khổ hạnh, có
khi mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, và phơi mình giữa
trời mưa nắng hoặc giá lạnh. Nhưng kết quả chỉ
làm cơ thể suy kiệt chứ không tìm ra chân lý.
9. Sau đó Ngài đã
tu hành thế nào?
Ngài tắm gội sạch
sẽ, ăn uống vừa đủ,
rồi ngồi thiền dưới
gốc cây bồ đề, thề
nếu không chứng
đạo thì bỏ xác tại
đây. Ngài ngồi thiền
49 ngày đêm, chứng đạo thành Phật.
10. Sau khi thành đạo dưới gốc cây bồ-đề, Đức
Phật bắt đầu truyền đạo:
Buổi thuyết pháp đầu tiên diễn ra tại đâu?
- Tại vườn Lộc Uyển
Ai là những người nghe pháp đầu tiên?
- 5 anh em Kiều-trần-như.
18
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Bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết giảng là
gì?
- Bài Tứ diệu đế
Đức Phật đã thuyết pháp tất cả bao nhiêu
năm?
- 49 năm
11. Trong 49 năm thuyết pháp, Đức Phật đã
hóa độ những ai?
Ngài hóa độ tất cả các hạng người, từ vua quan,
quý tộc cho đến ngoại đạo, nô lệ, kỹ nữ, tướng cướp,
những người thuộc giai cấp hạ tiện.v.v... với tinh
thần bình đẳng không phân biệt.
12. Bảng tóm tắt các mốc thời gian quan
trọng trong cuộc đời Đức Phật:
 Đản sanh: ngày rằm tháng 4 âm lịch
 19 tuổi xuất gia: ngày 8 tháng 2 âm lịch
 30 tuổi thành đạo: ngày 8 tháng 12 âm lịch
 80 tuổi nhập Niết Bàn: ngày rằm tháng 2 âm
lịch

PHẬT PHÁP
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BÀI 3: THỜ PHẬT, LẠY PHẬT, CÚNG PHẬT
1. Ý nghĩa thờ Phật là gì?
 Chúng ta thờ Phật để tỏ lòng biết ơn Ngài đã dẫn
dắt chúng ta đi theo con đường sáng suốt.
 Thờ Phật để luôn nhìn thấy gương mẫu của Ngài,
với các đức t ính từ bi, trí tuệ, thanh tịnh, từ đó
nhắc nhở chúng ta làm điều thiện, không làm
việc sai trái.

2. Ý nghĩa lạy Phật là gì?
Ngày xưa khi Đức Phật còn sống, các đệ tử thường
cúi xuống hôn chân Phật và đặt trán mình lên đó để
tỏ lòng tôn kính. Ngày nay tuy Đức Phật đã nhập
diệt, chúng ta vẫn xem như Ngài còn tại thế nên cúi
lạy giống như cử chỉ hôn chân Phật.
20
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3. Ý nghĩa cúng Phật là gì?
Ngày xưa, các thí chủ cúng dường để phụng dưỡng
Đức Phật. Ngày nay chúng ta vẫn cúng dường như
thế để xem như Phật vẫn còn bên cạnh chúng ta,
dạy dỗ chúng ta tu tập.
4. Chúng ta thường thờ vị Phật nào?
 Thờ vị Phật nào cũng được: A-di-đà, Dược Sư,
Quán Thế Âm Bồ Tát... tùy ý thích của mỗi người
thấy phù hợp với vị Phật đó. Thờ một vị Phật tức
là thờ cả mười phương chư Phật, vì tất cả Phật
đều cùng một tánh sáng suốt, thanh tịnh như
nhau.
 Tuy nhiên, ta nên thờ Phật
Thích-ca Mâu-ni, vì đây là
người khai sáng đạo Phật,
gọi là Phật Bổn sư, là vị
Phật xuất hiện nơi thế giới
này trong thời hiện tại.
 Và nhất là chú ý không nên
thờ cùng lúc nhiều hình
tượng Phật trên một bàn
thờ, làm mất đi vẻ trang nghiêm và sự nhất tâm
cung kính khi lễ Phật.
5. Lạy Phật mấy lạy là đúng? Tại sao?
 Lạy 3 lạy là đúng nhất. Đó là lạy Phật, lạy Pháp,
lạy Tăng (Tam bảo).
 Nhưng thật ra, vì lòng thành kính đối với Phật,
ta lạy bao nhiêu cũng được, càng lạy nhiều càng
tăng phước đức.
PHẬT PHÁP
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Khi lạy 5 vóc phải sát đất (đầu, hai tay, hai gối), nếu
không sẽ mắc tội ngã mạn lễ Phật. Nhưng với người
bệnh hoạn, hoặc già yếu không lạy được đúng phép
thì cũng không có tội, miễn sao giữ tâm thành kính
hướng về Phật là tốt.
6. Chúng ta nên cúng
Phật món gì?
 Đúng phép là cúng Phật

5 món: hoa, đèn, hương,
trái cây, nước trong (có thể
thêm cơm trắng).
 Nhưng với lòng thương
kính, hình dung như Phật còn sống bên ta, có thể
cúng những món mà ta nấu nướng thanh tịnh, như
cháo, chè, bánh, cơm chay v.v... Ví như nhà có ông bà
tôn quý, ta có món gì ăn cũng thành kính “dâng mời”
một tiếng. Ta cũng “dâng mời”
Phật như thế để tỏ tấm lòng của
ta, chứ Phật nào có ăn!

7. Gia đình nghèo không đủ
tiền mua hoa và trái cây thì
sao?

Không sao cả! Một nhánh bông
dại hái ngoài đồng đem cúng Phật
cũng tốt, một trái mận trong vườn
cũng tốt. Tấm lòng tôn kính mới
thật là quý giá.

8. Cao cả nhất là cúng Phật những gì?

Tốt nhất là chúng ta giữ giới thanh tịnh, tập cho
tâm hồn đừng xao động, mê nhiễm, và cố gắng học
hỏi giáo pháp của Phật.
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BÀI 4: TAM QUY, NGŨ GIỚI
1. Quy y nghĩa là gì?
 Quy: là trở về; Y: là nương tựa; Quy y là trở về
nương tựa. Quy y cũng có nghĩa là kính vâng, phục
tùng.
2. Tam bảo nghĩa là gì?
 Tam là 3; bảo là quý báu; Tam bảo là 3 ngôi quý
báu: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo.

 Phật bảo: là đấng
giác ngộ sáng suốt,
là những tượng
Phật chúng ta đang
thờ.

 Pháp bảo: là
những lời dạy
của Đức Phật, là
những kinh điển
đang lưu truyền.
PHẬT PHÁP
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 Tăng bảo: là những vị
xuất gia, truyền trao lại
lời dạy của Đức Phật
3. Quy y Tam bảo là gì?
Tại sao phải quy y Tam
bảo?
Quy y Tam bảo là trở về
nương tựa 3 ngôi quý báu
Phật, Pháp, Tăng. Chúng
ta phải quy y Tam bảo để được hướng dẫn vào con
đường chân chánh, làm những điều thiện lành,
thoát khỏi khổ đau.
4. Lợi ích của Quy y Tam bảo?
Người Phật tử quy y Tam bảo thì khỏi đọa lạc vào
ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.
5. Sau khi quy y Tam
bảo, người Phật tử phải
giữ Ngũ giới. Vậy Ngũ
giới là gì?
Ngũ giới là 5 điều ngăn
cấm mà Phật đã chế ra, để
chúng ta đừng đi theo đường
xấu. Gồm có:
1.
2.
3.
4.
5.

Không sát sanh
Không trộm cắp
Không tà dâm
Không nói dối
Không uống rượu

 Không sát sanh: là không giết hại sanh mạng từ
loài người cho tới loài vật, vì sanh mạng vô cùng
quý giá.
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 Không trộm cắp:
là không lấy của
người khác mà
không có sự ưng
thuận, cho phép
của họ.

 Không tà dâm: là
không quan hệ nam
nữ bất chánh, hoặc
ngoại tình, đi bia
ôm, xem phim bậy
bạ...

 Không nói dối: là
không nói sai sự
thật gây tổn hại
cho người khác.

PHẬT PHÁP
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 Không uống rượu: là không
dùng những chất gây say
sưa, nghiện ngập, kể cả cờ
bạc, cá độ, hút chích ma túy...
6. Lợi ích chính của việc
không sát sanh?
 Không bị người giết hại.
 Sống thọ, không chết yểu.
 Tránh được chiến tranh.
7. Lợi ích chính của sự không trộm cắp?
 Không bị người khác trộm cắp.
 Được giàu sang sung sướng.
8. Lợi ích chính của sự không tà dâm?
 Gia đình hạnh phúc.
 Được sắc đẹp vẹn toàn.
9. Lợi ích chính của sự không nói dối?
 Có uy tín, được tin tưởng giao cho công việc
quan trọng.
 Không bị kẻ khác lừa gạt.
10. Lợi ích chính của sự không uống rượu?
 Được thông minh, trí tuệ.
 Gia đình hạnh phúc, con cái ít bệnh tật.
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BÀI 5: BỔN PHẬN PHẬT TỬ TẠI GIA
1. Các bổn phận của người Phật tử tại gia?
Người Phật tử tại gia có 5 bổn phận:
 Bổn phận đối với bản thân.
 Bổn phận đối với gia đình.
 Bổn phận đối với người ngoài gia đình.
 Bổn phận đối với xã hội.
 Bổn phận đối với Phật pháp.

2. Bổn phận của Phật tử đối với bản thân?
a.
b.
c.
d.

Giữ Ngũ giới.
Sám hối những việc sai trái đã làm.
Phát triển hạnh lành, làm việc thiện.
Học hỏi giáo lý của Đức Phật.

PHẬT PHÁP
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3. Bổn phận của Phật tử đối với gia đình?

a. Hiếu thảo với cha mẹ.

b. Chung thủy trong cuộc
sống vợ chồng.

c. Nuôi dạy con cái
chu đáo.

d. Nhường nhịn, giúp đỡ
anh chị em
 Đặc biệt là hướng dẫn
mọi người trong gia đình
tin tưởng Phật pháp, tu
tập đúng lời Phật dạy.
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4. Bổn phận của Phật tử đối với người ngoài
gia đình?
a. Vâng lời thầy cô, chăm học, hạnh kiểm tốt.
b. Giúp đỡ bạn bè học hành tiến bộ.
c. Hòa nhã, tương trợ xóm giềng, bà con.
5. Bổn phận của Phật tử đối với xã hội?
a. Làm tròn nghĩa vụ công dân, tuân thủ luật pháp.
b. Tham gia các
phong trào xã hội,
làm từ thiện.
c. Sống gương mẫu để
mọi người có thiện
cảm với đạo Phật.
6. Bổn phận của
Phật tử đối với
Phật pháp?
a. Lạy Phật, tụng kinh, cúng dường chư Tăng.
b. Học hỏi giáo lý, chọn pháp môn phù hợp với
mình để tu tập.
c. Nhiệt tình truyền bá Chánh pháp.
7. Hiếu thảo với cha mẹ phải làm mấy phần?
Phải làm tất cả 4 phần:
 Hiếu tâm,
 Hiếu dưỡng,
 Hiếu hạnh,
 Hiếu đạo.
PHẬT PHÁP
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8. Hiếu tâm là như thế
nào?
Là sự thương yêu, tôn
kính chân thành từ lòng
mình vì nghĩ đến sự vất vả
sinh thành, dưỡng dục của
cha mẹ.
9. Hiếu dưỡng là như
thế nào?
Là chăm sóc cha mẹ về
vật chất.
Thí dụ:
 Đỡ đần công việc, lo miếng
ăn, thức uống, áo quần,
nhà cửa...
 Cha mẹ đau ốm thì lo thuốc
men, chăm sóc.
 Cha mẹ qua đời thì lo tang
chế chu đáo.
10. Hiếu hạnh là như thế
nào?
Là làm cho cha mẹ hãnh
diện vì những đức hạnh tốt
đẹp của con.
Thí dụ:
 Học hành chăm ngoan được nhà trường khen
ngợi.
 Hiền lành, hòa nhã với mọi người, tiếng lành
bay về cha mẹ.
 Cứu giúp người nghèo khổ, cha mẹ thơm lây.
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11. Hiếu đạo là như thế nào?
Là hướng dẫn cha mẹ đi vào
con đường thánh thiện, để đời
này và đời sau cha mẹ được
nhiều phước báo, không đọa lạc
vào đường khổ.
Thí dụ:
 Khuyên cha mẹ tin luật nhân
quả tội phước, đừng làm điều
ác.
 Khuyên cha mẹ quy y Tam
bảo, niệm Phật, giữ Ngũ giới,
bố thí, phóng sinh...
 Nếu cha mẹ đã biết tu rồi, thì
người con phải hỗ trợ thêm điều kiện tốt để cha
mẹ tiến bộ. Thí dụ, cáng đáng việc nhà cho cha
mẹ đi chùa, niệm Phật, thọ Bát quan trai, hoặc
đưa tiền cho cha mẹ cúng dường, làm từ thiện.
 Khi cha mẹ qua đời thì cầu
siêu cho cha mẹ chứ không
làm đám tang rình rang,
giết thịt ăn nhậu, như thế
cha mẹ càng thêm tội, càng
mau đọa địa ngục.
Tóm lại, trong 4 phần báo
hiếu, có thể nói hiếu đạo là
quan trọng nhất.
PHẬT PHÁP
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BÀI 6: THẬP THIỆN NGHIỆP
1. Định nghĩa thập thiện nghiệp là gì?
Thập là 10; thiện là tốt lành; nghiệp là hành
động. Thập thiện nghiệp là 10 hạnh lành, có lợi cho
chúng sinh trong hiện tại và tương lai.
2. Nơi đâu là chỗ phát khởi của các nghiệp?
Nghiệp lành hay nghiệp dữ của chúng ta đều
phát khởi ở 3 nơi là thân, khẩu và ý.
 Thân là thân thể của ta, sinh ra những việc làm
tốt xấu.
 Khẩu là miệng của ta, sinh
ra những lời nói lành dữ
 Ý là suy nghĩ của ta, sinh ra
những tư tưởng thiện ác.
3. Hãy kể những nghiệp
lành của thân?
Thân có 3 nghiệp lành:
 Không sát sanh
 Không trộm cắp
 Không tà dâm
4. Hãy kể những nghiệp lành của khẩu?
Khẩu có 4 nghiệp lành:
 Không nói dối
 Không nói lưỡi đôi chiều
 Không nói thêu dệt
 Không nói lời hung ác, tục tĩu
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5. Hãy kể những nghiệp lành của ý?
 Không tham lam
 Không sân hận
 Không si mê
6. Tham là gì?
Tham là khao khát, mong muốn, còn gọi là ái dục.
Tham là tâm bị thu hút vào một đối tượng cần được
thoả mãn. Lòng tham là cái túi không đáy, không
biết bao nhiêu cho đủ.
7. Ở đời người ta thường tham lam những gì?
Người ta thường tham lam 5 món tài, sắc, danh,
thực và thùy, gọi chung là ngũ dục.
 Tài: là tiền bạc,
của cải (nhà cửa,
ruộng vườn, vật
dụng...)
 Sắc: là sắc đẹp (vật
dụng, người đẹp, quần áo
thời trang, sửa mắt, sửa
mũi v.v...)

 Danh: là địa vị,
quyền chức, tiếng
thơm
PHẬT PHÁP
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 Thực: là món ăn
ngon, cao lương mỹ vị,
rượu thịt tràn trề.

 Thùy: là chỉ chung
sự ngủ nghỉ cho
sướng thân
8. Sân hận là gì? Nó có tác hại như thế nào?
Sân hận là giận hờn, hung dữ.
Sân hận có tác hại rất lớn. Nhẹ thì gây buồn khổ,
mất ăn mất ngủ, mất cả nét đẹp, mất năng lực làm
việc. Nặng thì đốt cháy cả công lao, sự nghiệp, giết
người trong chớp mắt.
9. Si mê là gì?
Si mê là không biết nhận định đúng đắn, không
phân biệt tốt xấu, cố chấp theo ý riêng của mình,
hoặc nghe theo những điều mê tín dị đoan.
10. Tam độc là gì? Trong đó, món nào quan
trọng nhất?
Tam độc là 3 thứ độc làm hại chúng sanh trong
nhiều đời nhiều kiếp, chính là 3 món tham, sân, si
vừa kể trên.
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Trong 3 món đó thì si là quan trọng nhất. Bởi vì si
mê không thấy được sự đúng đắn nên tham lam và
sân hận mới phát khởi. Nếu tham và sân vừa phát
khởi mà trí sáng suốt nhìn ra được, ngăn chặn lại,
thì tham, sân sẽ bị dập tắt, chúng ta không gây ra
điều xấu.
11. Trong Thập thiện nghiệp, thì vai trò của
thân, khẩu và ý nơi nào quan trọng nhất?
Ý là quan trọng nhất. Vì ý dẫn dắt thân và khẩu.
Có phát khởi ý nghĩ xấu thì con người mới làm việc
xấu, nói điều xấu. Nếu giữ gìn cho ý được trong sạch
thì thân và khẩu sẽ chỉ làm những điều thiện mà
thôi.
12. Hãy đọc một bài kệ liên quan đến nghiệp
của thân, khẩu và ý?
Đừng làm những việc ác,
Làm tất cả việc lành.
Giữ tâm ý trong sạch,
Đó là lời Phật dạy.
(Kinh Đại Bát Niết-bàn)
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,
Như bóng không rời hình.
(Kinh Pháp Cú - Hòa thượng Thích Minh Châu dịch)
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BÀI 7: TỨ NHIẾP PHÁP
1. Định nghĩa Tứ nhiếp pháp là gì?
Tứ là 4; nhiếp là thu phục; pháp là phương pháp.
Lợi tha là làm lợi ích cho người khác. Tứ nhiếp pháp
là 4 phương pháp lợi tha để thu phục chúng sanh
quay về với Phật pháp.
2. Tứ nhiếp pháp gồm những phương pháp
nào?
Tứ nhiếp pháp gồm 4 phương pháp là: Bố thí
nhiếp, Ái ngữ nhiếp, Lợi hành nhiếp và Đồng sự
nhiếp.
3. Bố thí nhiếp là gì?
Bố thí nhiếp là đem những gì mình có để cứu giúp
người khác, cảm phục họ, để họ thân mến mình mà
quay về với đạo.
4. Bố thí có mấy phần? Kể ra?
Bố thí có 3 phần: Tài thí, Pháp thí và Vô úy thí.
a. Tài thí: (tài là tiền
của, vật chất) là
đem tiền của, vật
chất mà bố thí,
để cứu giúp người
đang nghèo khổ,
hoạn nạn.
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b. Pháp thí: (Pháp là giáo pháp của Đức Phật) là
đem những giáo pháp quý báu của Đức Phật
mà bố thí, giảng dạy cho chúng sanh. Hoặc đem
những phương pháp làm ăn, nghề nghiệp dạy cho
người khác, giúp họ sinh sống một cách ổn định.
c. Vô úy thí: (vô úy là không sợ hãi) là mang đến
sự không sợ hãi cho chúng sanh, che chở, bảo vệ,
giúp họ được bình tĩnh, yên ổn.
5. Trong tài thí có mấy phần?
Tài thí có 2 phần là ngoại tài và nội tài.
 Ngoại tài là tiền bạc, vật chất mình sở hữu.
 Nội tài là tài sản
ngay nơi tự thân
của chính mình,
như thân thể, công
sức. Người nghèo
không có tiền bố thí
thì vẫn giúp đỡ được
người khác bằng
công sức và thân
thể của mình, như
hiến máu nhân đạo, hiến xác cho khoa học, hoặc
bỏ công ra đắp lại đoạn đường hư, dắt cụ già qua
đường v.v...
6. Ái ngữ nhiếp là gì?
Ái ngữ nhiếp là khéo léo dùng lời hòa nhã, an ủi,
khuyên lơn, làm cho chúng sanh mến phục, rồi từ đó
họ mới theo ta về với đạo.
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7. Lợi hành nhiếp là gì?
Lợi hành nhiếp là làm lợi ích cho người bằng ý
nghĩ, lời nói, hay hành động, khiến người sinh lòng
cảm mến mà theo ta học đạo.

Thí dụ: đắp đường, bắc cầu, đẩy giúp cỗ xe nặng,
giới thiệu giúp công ăn việc làm, xây nhà mồ côi,
viện dưỡng lão, nấu cơm từ thiện cho bệnh viện...
8. Đồng sự nhiếp là gì?
Đồng sự nhiếp là tạo điều kiện cùng làm chung
một công việc, xem công việc như một phương tiện
để gần gũi, giúp đỡ cho những người làm công việc
ấy, để họ cảm phục ta mà về với đạo.
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Đồng sự nhiếp là phương pháp hiệu quả nhất vì
chúng ta có thể làm thường xuyên mỗi ngày, và nhờ
ta chung đụng với họ trong cùng một môi trường
công việc nên hiểu tâm tư, ước muốn của họ hơn, có
thể giúp đỡ một cách thiết thực hơn. Và mỗi ngày
ta đều nêu tấm gương tốt của người Phật tử cho họ
nhìn thấy, họ sẽ rất cảm kích.
9. Tứ nhiếp pháp có những lợi ích gì?
 Về phương diện cá nhân: Ta sẽ gieo những hạt
giống thiện lành cho chính ta sau này gặt hái kết
quả tốt đẹp.
 Về phương diện gia đình: Mọi người đều vị tha,
đức độ, thì gia đình sẽ trong ấm ngoài êm.
 Về phương diện xã hội: Ta sẽ gây được ảnh hưởng
tốt lành và hoán cải được phần nào hoàn cảnh xã
hội. Số người tu tập Tứ nhiếp pháp càng nhiều
thì xã hội càng thuần lương, thịnh trị.

PHẬT PHÁP

39

BÀI 8: NHÂN QUẢ
1. Nhân quả là gì?
Nhân là nguyên nhân; quả là
kết quả; nhân quả là mối quan hệ
nguyên nhân đưa đến kết quả tương
ứng.
Thí dụ: Hạt đậu thì sẽ trồng lên
cây đậu chứ không thể ra cây bắp.
2. Hãy nói rõ hơn về mối
quan hệ của nhân quả?
 Nhân và quả có mối quan hệ
mật thiết với nhau. Trong
nhân đã hàm chứa cái quả,
và trong quả đã hàm chứa
cái nhân.
 Thông thường thì nhân nào sẽ sinh ra quả nấy.
Thí dụ: Ta nhìn vào hạt cam thì biết nó hàm chứa
quả cam trong tương lai. Ngược lại, nhìn quả cam ta
biết trước kia nó xuất phát từ cái nhân là hạt cam.
Tương tự như thế, nhìn vào một người thấy cái
nhân “siêng năng, đạo đức” ta đoán biết cái quả
tương lai là “tốt đẹp, hạnh phúc”. Hoặc nhìn vào
một người khác, thấy họ bệnh hoạn, đau khổ, nghèo
khó, thì ta đoán biết cái nhân trước kia là tội lỗi.
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3. Quá trình từ nhân đến
quả?
Từ nhân đến quả không có
một thời gian nhất định, có thể
nhanh, có thể chậm, tùy theo
đặc tính của sự việc và sự kết
hợp của các duyên.
Nhân quả bao giờ cũng diễn ra theo đúng quy
luật, nhưng tùy theo các yếu tố phụ tác động vào mà
có sự thay đổi về thời gian. Thí dụ, cây cam trồng
đúng ba năm thì có quả, nhưng do người chủ lơ là
việc chăm sóc, không bón phân, tưới nước thường
xuyên, nên 4 năm cây cam mới ra quả. Sự chăm sóc,
phân, nước là các yếu tố phụ tác động vào nhân, gọi
là các duyên. Chính các duyên này đã làm thay đổi
thời gian của chu kỳ nhân quả, khiến cây cam có
trái muộn hơn.
Tương tự, một người làm ác nhưng chưa kịp trả
quả thì họ đã gặp những người bạn tốt khuyên họ
hồi tâm hướng thiện, khiến nhân quả xấu tạm thời
gác lại, có thể đến kiếp sau mới trả. Những người
bạn tốt đó là duyên lành, tác động vào quá trình
nhân quả của họ.
4. Dựa vào yếu tố thời gian có thể chia làm
mấy loại nhân quả?
Ta có thể chia làm 3 loại nhân quả:
 Nhân quả hiện báo: tạo nhân sẽ có quả ngay trong
đời này.
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 Nhân quả sanh báo: tạo
nhân trong đời này, có quả
trong đời sau.
 Nhân quả hậu báo: tạo
nhân trong đời này, đến
nhiều đời sau mới có quả.
Điều này giải thích tại sao
có những người làm việc thiện
mà cuộc đời vẫn đau khổ, bởi
quả thiện của kiếp này chưa
tới, mà họ đang phải nhận
lãnh quả xấu của kiếp trước. Sau khi chấm dứt quả
xấu đó, tới quả thiện hiện ra thì họ mới sung sướng.
5. Nghiệp là gì? Nghiệp phát khởi từ đâu? Có
mấy loại nghiệp?
 Nghiệp là những hành động có chủ ý, sẽ đưa đến
những quả báo tương ứng.
 Nghiệp phát khởi từ thân, khẩu và ý.
 Có 3 loại nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác, và
nghiệp không thiện không ác.
6. Thế nào là biệt nghiệp và cộng nghiệp?
Biệt nghiệp là nghiệp riêng của từng cá nhân
chúng sanh. Cộng nghiệp là nghiệp chung của nhiều
chúng sanh.
Những người trong cùng một môi trường thì dĩ
nhiên phải lãnh cái nghiệp giống nhau. Thí dụ, có
10 người cùng đi trên chiếc xe, khi lật xe thì hiểu
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rằng 10 người này có cùng nghiệp chung là “bị tai
nạn giao thông”. Nhưng cùng bị lật xe mà có người
thương tích nặng, người thương tích nhẹ, người lại
chết, nghĩa là nghiệp riêng của mỗi người khác nhau
tùy theo phước đức của họ...
7. Nghiệp có thể thay đổi
được không hay cố định
mãi mãi?
Người đã tạo nghiệp thì
phải nhận quả báo tương
ứng. Nhưng nếu người đó biết
ăn năn, tu tập và làm những
nghiệp thiện để bù đắp lại thì
quả báo sẽ xoay chuyển, có
thể nhẹ đi. Cho nên Phật nói
chúng ta có thể chuyển nghiệp.
Thí dụ như chuyện một anh học trò nghèo lẽ ra
yểu mệnh chết sớm, nhưng trên đường đi thi anh đã
cứu được một tổ kiến khỏi chết trôi, thế là anh sống
thọ tới trăm tuổi và đỗ đạt làm quan.
8. Khi hiểu rõ luật nhân quả nghiệp báo,
chúng ta có những lợi ích gì trong cuộc sống
hiện tại?
 Không mê tín dị đoan, tin tưởng sai lầm vào
thần quyền.
 Có lòng tin vào chính bản thân, phát khởi hành
động tốt.
 Không than trách, oán hận khi gặp thất bại
hoặc gặp nghịch cảnh.
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Chúng ta hiểu rằng cuộc đời của mình do chính
mình làm chủ, không có Trời Phật hay thần linh
nào ban phước giáng hoạ. Mình làm chủ đời mình
bằng chính những nghiệp đã làm. Biết vậy thì cố
gắng phấn đấu làm việc tốt để hưởng quả tốt. Còn
khi gặp quả xấu, gặp nghịch cảnh thì cũng đừng
than trách ai, mà nên tự trách mình kiếp này hoặc
kiếp trước đã gây nhân xấu. Chỉ có một cách là nỗ
lực không ngừng làm các điều thiện lành để chuyển
nghiệp, vươn tới hạnh phúc.

BÀI 9: LUÂN HỒI
1. Luân hồi là gì?
Luân là bánh xe; hồi là xoay tròn; luân hồi là sự
xoay chuyển, lên xuống của mỗi chúng sanh trong
6 cõi, khi đầu thai cõi này, khi đầu thai cõi khác,
tiếp nối tử sanh, sanh tử không ngừng. Hình ảnh
bánh xe xoay tròn là hình ảnh rất
rõ ràng mà Phật dùng để chỉ sự
xoay chuyển, lên xuống ấy.

2. Hãy kể ra 6 cõi trong luân hồi?
Lục là 6; đạo là con đường. Sáu cõi (gọi là lục đạo)
là 6 cảnh giới khác nhau dành cho chúng sanh, tùy
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theo nhân quả thiện ác thế nào mà đầu thai về nơi
ấy. Sáu cõi gồm có:
1. Địa ngục: là nơi có những hình phạt nặng nề,
đau đớn, dành cho những kẻ làm nhiều việc ác,
tội lỗi nặng nề.
2. Ngạ quỷ: nghĩa là quỷ đói,
bụng rất to nhưng cổ họng rất
nhỏ, không nuốt được thứ gì,
bị cơn đói hành hạ triền miên,
là cảnh giới của những chúng
sanh tạo nhiều nghiệp tham lam.
3. Súc sanh: là những loài thú
vật, vì ngu si nên bị người ta
đánh đập hoặc giết ăn thịt, là cảnh giới của những
chúng sanh tạo nhiều nghiệp si mê.
4. A-tu-la: là một loại thần tánh tình hung hăng nóng
nảy, lại thêm tà kiến, si mê, tin theo tà giáo, là cảnh
giới của những chúng sanh tạo nhiều nghiệp sân
hận.
5. Người: là cõi có vui buồn sướng khổ, thiện ác,
nhưng có thể gặp được Chánh pháp mà tu tập giải
thoát thành Phật. Đây là cảnh giới của những
chúng sinh biết giữ theo Ngũ giới.
6. Trời: là cõi được hưởng nhiều phước báu rất sung
sướng, nhưng khi hưởng hết phước vẫn có thể sa
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đọa xuống những cõi khác
thấp hơn. Đây là cảnh giới
của những chúng sanh
biết tu Thập thiện nghiệp.
3. Chúng sanh gây
những nghiệp nhân
gì mà luân hồi vào lục
đạo?
 Địa ngục: do tạo nhiều nghiệp ác nặng nề, phạm
vào một trong các tội Ngũ nghịch (giết cha, giết
mẹ, giết A-la-hán, phá sự hòa hợp của Tăng
chúng và làm thân Phật chảy máu hoặc không
cung kính, làm ô uế hình tượng Phật), làm những
điều trái ngược với luân thường đạo lý.
 Ngạ quỷ: do tạo nhân tham lam, bỏn sẻn, không biết
bố thí, giúp đỡ người khác, hoặc trộm cắp cướp đoạt.
 Súc sanh: do tạo nhân si mê, sa đọa, không phân
biệt tốt xấu, tin theo tà kiến.
 A-tu-la: do tạo nhân sân hận, hiếu chiến, thường
giận dữ, gây gổ. Thế nên, những người làm nhiều
việc thiện mà không trừ được tâm sân hận vẫn
phải sanh vào cõi A-tu-la.
 Cõi người: nhờ biết tu tập giữ theo Ngũ giới.
 Cõi trời: nhờ biết tu tập Thập thiện nghiệp.
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4. Con người có thể vượt qua sáu cõi luân hồi
được không?
Con người có thể vượt qua sáu cõi luân hồi bằng
cách tu hành đến những quả vị cao hơn như quả vị
Bồ Tát, quả vị Phật, không còn luân chuyển trong
con đường sinh tử nữa.
Chúng ta học bài này để nắm chắc bản đồ
rồi nhắm hướng đi cho cả cuộc đời mình. Biết
chắc rằng tạo nhân gì sẽ đầu thai vào cõi đó,
vậy phải chọn lựa hành động, lời nói, ý nghĩ
cho cẩn thận. Nếu không thoát khỏi luân hồi,
thì cũng cố gắng về được 3 cõi lành, tránh xa 3
cõi ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế đã là
tốt, rồi sẽ tu tập thêm nữa. Nếu bị sanh vào 3
cõi ác thì xem như rất khó có cơ hội được nghe
Phật pháp, không có cơ hội tu hành.

BÀI 10: VÔ THƯỜNG
1. Định nghĩa vô thường là gì?
Vô: là không; thường là thường còn, vĩnh viễn; vô
thường là sự không thường còn, luôn biến chuyển,
thay đổi liên tục của tất cả những sự vật, hiện tượng
trong vũ trụ, không vĩnh viễn ở yên trong một trạng
thái nào cả.
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2. Hãy trình bày các giai đoạn vô thường?
 Đối với các sự vật thì quá trình vô thường diễn ra
theo 4 giai đoạn:
- Thành: là hình thành, sinh ra
- Trụ: là tồn tại, hoạt động
- Hoại: là hao mòn, lão hóa
- Không: là mất đi, tiêu hủy
 Đối với các hiện tượng thì vô thường có 4 giai đoạn
là: sanh, trụ, dị và diệt.
Như một ngọn sóng khi mới nhô lên thì gọi là
thành (sanh), nhô lên hiện rõ trên mặt nước gọi là
trụ, hạ thấp dần là hoại (dị), và mất hẳn đi là không
(diệt).
3. Vô thường có thể chia làm mấy loại?
Có thể chia làm 3 loại là thân vô thường, tâm vô
thường và hoàn cảnh vô thường.
4. Thế nào là thân vô thường?
Thân vô thường là thân luôn
luôn biến chuyển và không thường
còn.
Quá trình vô thường của thân
được diễn ra như sau:
 Con người sinh ra (thành)
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 Lớn lên (trụ)

 Già yếu, bệnh hoạn (hoại)

 Chết đi (không)
Qui luật đó không ai tránh khỏi.
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5. Thế nào là tâm vô thường?
Tâm vô thường là tâm luôn luôn biến đổi, khi vui
khi buồn, khi thương khi ghét, khi nhớ khi quên v.v...
6. Thế nào là hoàn cảnh vô thường?
Hoàn cảnh vô thường là hoàn cảnh luôn thay đổi.

 Về tự nhiên: môi trường, núi sông, cây cỏ... luôn
thay đổi, vạn vật không thể mãi trường tồn như
thuở ban đầu.
 Về xã hội: sự phát triển của lịch sử, các chế độ xã
hội, sự thăng trầm sướng khổ sang hèn của từng
con người v.v...
7. Phật nói luật vô
thường nhằm lợi
ích gì?
 Nhằm ngăn chặn
người đời chạy theo
những điều tội lỗi để
phục vụ thân xác tạm
bợ, hoặc làm vừa lòng cái tâm vui buồn phút chốc,
hoặc níu giữ của cải, địa vị phù du...
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 Biết được luật vô thường, con người sẽ bình tĩnh
trước cảnh đời thay đổi, tình cảm chia ly, dám hy
sinh tài sản, sinh mạng để làm việc nghĩa, sáng
suốt đi tìm con đường giải thoát giác ngộ.

BỔ SUNG BÀI LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT
1. Hiện nay ta dùng Phật lịch theo sự thống
nhất của Phật giáo thế giới như sau:
 Năm Phật ra đời: 624 trước Công nguyên
 Năm Phật nhập Niết-bàn: 544 trước Công nguyên
(80 tuổi)
 Năm Phật lịch được tính từ năm Phật nhập Niếtbàn. Thí dụ, năm dương lịch 2008 tương đương
với Phật lịch: 544 + 2008 = 2552
Vậy ta gọi năm 2008 là Phật lịch 2552.
2. Các niên đại quan trọng trong đời Đức
Phật:
 Theo Nam Tông:		

 Theo Bắc Tông

16 tuổi cưới vợ		
16 tuổi cưới vợ
13 năm chung sống
19 tuổi xuất gia
29 tuổi xuất gia		
5 năm tìm đạo
6 năm khổ hạnh		
6 năm khổ hạnh
35 tuổi thành đạo 30 tuổi thành đạo
45 năm thuyết pháp
49 năm thuyết pháp
80 tuổi nhập Niết-bàn
80 tuổi nhập Niết-bàn
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3. Tên họ, dòng dõi:
- Thái tử tên Siddhattha (Sĩ-đạt-ta, hay Tất-đạtđa), nghĩa chữ Hán là Nhất thiết nghĩa thành
(người thành tựu tất cả ước muốn).
- Họ là Gotama (Cồ-đàm, hay Kiều-đạt-ma).
- Thuộc chủng tộc Sakya (Thích-ca), là một dòng
họ lớn ở Ấn Độ thời cổ.
- Khi thành Phật gọi là Buddha Sakyamuni (Phật
Thích-ca Mâu-ni). Buddha Phiên âm Hán Việt
là Phật, có nghĩa là Bậc giác ngộ, tiếng Việt
phiên âm là Bụt.
- Thái tử sinh ra trong giai cấp Sát-đế-lợi.
Ấn Độ lúc bấy giờ có 4 giai cấp chính:
 Bà-la-môn (Brahman): tu sĩ, chăm sóc phần
linh hồn cho con người, nên chiếm đặc quyền
đặc lợi rất nhiều.
 Sát-đế-lợi (Ksatriya): quý tộc, vua chúa, cai
trị đất nước.
 Vệ-xá (Vaisya): công nông thương, sản xuất.
 Thủ-đà-la (Sudra): nô lệ, hạ tiện, chịu nhiều
bất công, bị khinh miệt, đàn áp.
I. THỜI THƠ ẤU:
 Hoàng hậu Maya chiêm bao thấy con voi trắng 6
ngà chui vào hông phải của bà, sau đó bà thọ thai
Thái tử.
 Trên đường về nhà cha mẹ để sinh nở, Hoàng hậu
đã ghé vườn Lam-tỳ-ni (Lumbini) nghỉ mệt, rồi
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hạ sinh Thái tử dưới gốc cây vô ưu. Lúc đó nhạc
trời nổi lên, hoa rơi tuyệt đẹp, có chín con rồng
phun nước tắm cho ngài, chư thiên đón mừng vị
Bồ Tát ra đời. Thái tử bước 7 bước trên 7 đoá hoa
sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói: “Thiên
thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”. Đó là ngày 15
tháng 4 âm lịch.
 Đức vua Tịnh Phạn (Suddhodana) làm lễ đặt tên
cho Thái tử rất long trọng. Đạo sĩ A-tư-đà (Asita)
là một nhà hiền triết từ núi rừng sâu thẳm cũng
đến dự lễ, và ông đã khóc ngay khi vừa trông
thấy Thái tử. Lý do là ông tiếc cho mình sẽ không
còn sống lâu để được học hỏi với Thái tử. Ông tiên
đoán Thái tử lớn lên sẽ trở thành một vị Chuyển
luân thánh vương (vua của cả thế giới) hoặc một
vị Phật.
 Hoàng hậu Maya từ trần 7 ngày sau khi sinh
Thái tử, và sanh ngay lên cõi trời Đao-lợi. Em
ruột Hoàng hậu là bà Ma-ha Ba-xà-ba-đề (Maha
Pajapati Gotami), thường gọi là bà Gotami, đã
dưỡng nuôi Thái tử như con ruột. Bà Gotami lên
ngôi Hoàng hậu, sinh ra Nan-đà (Nanda) sau
này cũng theo Phật xuất gia.
II. THỜI THANH NIÊN:
 Thái tử từ nhỏ đã học hành rất giỏi, tinh thông cả
4 bộ Vệ-đà (cổ thư Ấn Độ) và các môn võ thuật,
văn chương, công kỹ nghệ, luận lý v.v... Chàng lại
có một trái tim nhân hậu, thương yêu mọi người,
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mọi vật chung quanh. Nhưng lúc nào gương mặt
chàng cũng phảng phất nét u buồn trầm mặc.
Ngay hồi 9 tuổi, khi theo vua cha ra đồng xem lễ
hạ điền, trong lúc thiên hạ đua chen vui cùng lễ
hội thì Thái tử lại tách ra ngồi một mình thiền
định dưới gốc cây, vì cảm nhận sâu sắc cảnh
tương tàn giữa người và vật để kiếm miếng ăn,
đó là “sanh khổ”, một trong những tiền đề cho bài
thuyết giáo Tứ diệu đế nổi tiếng sau này. (Thái tử
trông thấy cảnh người nông phu mồ hôi ướt đẫm
áo, và lưỡi cày lật lên để lộ những con trùn oằn
oại, cạnh đó là lũ chim sà xuống mổ trùn, không
ngờ sau lưng chim lại là người cầm cung tên rình
bắn!)
 Vua Tịnh Phạn rất lo âu khi Thái tử có những
biểu hiện như thế, sợ chàng sẽ đi tu đúng như
lời tiên tri của A-tư-đà. Vì vậy, vua đã cưới vợ
cho Thái tử khi 16 tuổi, là công chúa Da-du-đà-la
(Yasodhara), con một vị vua lân quốc.
 Suốt 13 năm đôi vợ chồng trẻ sống trong cung
vàng điện ngọc, sinh đứa con trai là La-hầu-la
(Rahula), hưởng mọi lạc thú trần gian, do vua
Tịnh Phạn cố tình làm cho Thái tử quên đi chuyện
xuất gia. Vua còn xây cất 3 cung điện tuyệt đẹp
dành cho mùa đông, mùa hè, mùa mưa, và ra lệnh
tất cả mọi người không được cho Thái tử trông thấy
những cảnh khổ não cuộc đời.
 Nhưng Thái tử đã lén đi ra bốn cửa thành. Một
ngày, chàng trông thấy một người già yếu thật
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tội nghiệp (lão khổ). Ngày hôm sau, chàng thấy
một người bệnh oằn oại đau đớn (bệnh khổ). Hôm
sau nữa, chàng thấy một đám tang khiêng tử thi
đi chôn, than khóc thảm thiết (tử khổ). Và hôm
khác, chàng thấy một vị sa-môn bước đi với dáng
ung dung, thanh thản. Từ đó ý nguyện đi tu càng
nung nấu trong lòng.
 Nhưng khi Thái tử bày tỏ cùng vua cha thì bị vua
ngăn cản. Thái tử nói: “Nếu phụ vương giải đáp
được cho con bốn câu hỏi thì con sẽ không rời khỏi
hoàng cung.
- Thứ nhất, làm sao cho con trẻ mãi không già?
- Thứ hai, làm sao cho con khoẻ hoài không bệnh?
- Thứ ba, làm sao cho con sống hoài không chết?
- Cuối cùng, làm sao cho mọi người hết khổ?”
Dĩ nhiên là vua Tịnh Phạn không giải đáp nổi.
Và Thái tử quyết chí ra đi.
III. XUẤT GIA, TÌM ĐẠO:
 Đêm mùng 8 tháng 2 âm lịch, Thái tử nhìn vợ con
lần cuối rồi cưỡi con ngựa Kiền-trắc (Kanthara)
cùng với người hầu tên Xa-nặc (Channa) vượt
sông Anoma. Thái tử cắt tóc, trao y phục và mọi
thứ trang sức cho Xa-nặc mang về. Từ đây chàng
từ bỏ địa vị vương giả, trở thành sa-môn Gotama
đầu trần chân đất đi tìm con đường cứu khổ cho
chúng sanh.1
Lúc ấy tuy đạo Phật chưa ra đời nhưng Ấn Độ đã có trên 90 đạo
khác, và bất cứ ai đi tu theo đạo nào cũng được gọi chung là
sa môn.

1
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 Sa môn Gotama cất bước về phương nam. Đầu tiên
Ngài thọ giáo với đạo sĩ Kalama gần thành Tỳxá-ly (Vesali). Nhưng chẳng bao lâu Ngài đã học
hết đạo lý của thầy mà vẫn chưa thấy con đường
giải thoát. Ngài bèn rời đi để tiếp tục tầm sư học
đạo.
 Ngài đến thành Vương-xá (Rajagaha), thuộc nước
Ma-kiệt-đà (Magadha) của vua Tần-bà-sa-la
(Bimbisara). Vua biết Ngài dòng dõi hoàng tộc
nên rất khâm phục, xin Ngài ở lại để chia nửa
giang san. Ngài từ chối, chỉ nhận lời thỉnh cầu
của vua là sau này nếu đắc đạo sẽ quay về hóa
độ cho vua.
 Ngài thọ giáo với sư tổ Rama, sư tổ có ý nhường
ngôi vị lãnh đạo giáo đoàn cho Ngài, nhưng Ngài
lại từ chối, và tiếp tục đi tìm con đường giải thoát.
 Ngài tiến về hướng tây nam, vào rừng Ưu-lâutần-loa (Uruvela) tu theo các giáo phái khổ hạnh.
Các đạo sĩ này quan niệm rằng thân xác là cội
nguồn tội lỗi, nên phải hành hạ nó, rồi sẽ chứng
đắc thần thông. Sa-môn Gotama là người tu khổ
hạnh hơn tất cả mọi người, có khi Ngài chỉ ăn
một hạt mè trong suốt một ngày đêm, thân xác
còm cõi, suy nhược.
 Và Ngài đã ngã gục bên bờ sông Ni-liên-thuyền
(Niranjara). Cô thôn nữ Du-già-ta (Sujata) đi
ngang, bèn dâng cho Ngài bát sữa. Tỉnh dậy, Ngài
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nhận ra rằng lối tu khổ hạnh chỉ làm con người
kiệt quệ về thân xác lẫn trí tuệ, không thể đạt tới
cứu cánh giải thoát. Ngài bèn xuống sông tắm gội
sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, và trải cỏ dưới gốc cây
tất-bát-la (pippala), ngồi thiền định, thề rằng
nếu không đắc đạo thì xin bỏ xác tại đây. Sau này
cây tất bát la được gọi là cây bồ-đề (bodhiduma),
ý chỉ sự giác ngộ của Đức Phật. (Bồ-đề - Bodhi có nghĩa là giác ngộ)
IV. THÀNH ĐẠO, HOẰNG PHÁP:
 Trong 49 ngày đêm thiền định, Ngài bị vô vàn ma
vương quấy phá, nào quỷ Tham, quỷ Sân, quỷ
Si, quỷ Ích kỷ, Hoài nghi, Dục tình, quỷ luyến ái
vợ con hiện ra thành nàng Da-du-đà-la v.v... Rồi
mưa gió, sấm sét, hầu làm cho Sa môn Gotama sợ
hãi. Nhưng Ngài đã phóng ra hào quang đẩy lui
tất cả. Cuối cùng Ngài chứng đắc quả vị Phật vào
đêm mùng 8 tháng 12 âm lịch.
 Đức Phật chứng đắc Tam minh, gồm có:
1. Túc mạng minh: thấy rõ vô lượng kiếp quá khứ
của mình và chúng sinh
2. Thiên nhãn minh: thấy rõ con đường thọ nghiệp
của chúng sinh sẽ đi về đâu.
3. Lậu tận minh: thấy rõ nguyên nhân đưa đến
sanh tử, biết đoạn trừ mọi ô nhiễm, phiền não.
 Đức Phật Thích-ca Mâu-ni an trú trong niềm
vui của giải thoát, không định thuyết pháp vì
nghĩ rằng những gì Ngài chứng đắc quá cao siêu
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mầu nhiệm so với sự hiểu biết của chúng sanh.
Phạm Thiên (Brahman) lo sợ thế gian sẽ bị hủy
hoại nếu không nghe được giáo pháp của Phật,
nên hết lòng khuyến thỉnh Phật 3 lần, xin Phật
thuyết giảng.
 HÀNH TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT:
1. Phật trở về vườn Lộc Uyển.
Đây là nơi Phật đã từng tu khổ hạnh, tìm năm
anh em Kiều-trần-như (Kondanna). Năm vị này
trước kia là hầu cận trong hoàng gia, được vua
Tịnh Phạn sai đi theo Thái tử Tất-đạt-đa, vừa
tu chung vừa bảo vệ Ngài. Nhưng khi thấy Thái
tử uống bát sữa của nàng Sujata, họ cho rằng
Ngài đã mất ý chí tu hành, bèn giận dỗi bỏ đi.
Khi Phật thành đạo, Ngài hóa độ năm anh em
này trước tiên, Chuyển pháp luân lần đầu tiên
với giáo pháp Tứ diệu đế, nêu rõ hai cực đoan cần
tránh là tham đắm dục lạc và khổ hạnh, chỉ rõ
Bát chánh đạo là con đường tối thắng. Ngôi Tam
bảo lần đầu tiên xuất hiện giữa thế gian, gồm đủ
Phật (Thích-ca), Pháp (Tứ diệu đế) và Tăng (5
anh em Kiều-trần-như).
2. Hóa độ chàng thanh niên Da-xá (Yasa) và 54
người bạn, ở thành Ba-la-nại (Benares).
Da-xá là một thanh niên giàu có, ham ăn chơi,
một hôm bỗng nhận ra nét xấu xí của những cô gái
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đang nằm ngủ ngổn ngang bên mình, bèn chạy ra
ngoài la lên “Chán quá! Chán quá!”. Lúc ấy Đức
Phật đi tới, Da-xá liền xuất gia theo Phật, dẫn luôn
54 người bạn cùng xuất gia. 55 tỳ kheo này cộng
với 5 anh em Kiều-trần-như họp thành Giáo hội 60
người vững mạnh. Phật dạy mỗi người nên đi về
một hướng để hóa độ chúng sanh. Cha mẹ của Daxá xin quy y, là hai vị ưu-bà tắc (cư sĩ nam) và ưubà-di (cư sĩ nữ) đầu tiên của Phật giáo.
3. Hóa độ 30 thanh niên quý tộc tại Ba-la-nại.
Những chàng trai này cũng là con nhà giàu, ham
ăn chơi. Một hôm, họ chạy tìm một cô gái lấy cắp
đồ trang sức của họ, nửa đường gặp Phật. Đưc Phật
hỏi: “Tại sao các ngươi lại bỏ công đi tìm một người
phụ nữ mà không tìm lại chính bản thân mình?”
Nghe câu hỏi ấy, cả 30 người đồng loạt giác ngộ,
theo Phật xuất gia.
4. Hóa độ ba anh em Ca-diếp (Kassapa) thờ
thần lửa tại rừng Ưu-lâu-tần-loa.
Ba anh em Ca-diếp tu theo ngoại đạo khổ hạnh, thờ
thần lửa, thông suốt các khoa thần học, văn chương,
triết học, vũ trụ luận. Nhưng họ bị một con rồng quấy
phá chỗ ở, Đức Phật đã dùng thần thông hàng phục
rồng, khiến họ khâm phục và quy y. Cả ba dẫn theo
1.000 đệ tử, làm cho Giáo đoàn Đức Phật hùng mạnh
kể từ đây.
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5. Hóa độ vua Tần-bà-sa-la (Bimbisara), được
cúng dường tinh xá Trúc Lâm.
Đức Phật dẫn Tăng đoàn đông đảo hướng về
thành Vương-xá, nước Ma-kiệt-đà, là nơi trù phú,
cũng là để thực hiện lời hứa giáo hóa cho vua Tầnbà-sa-la. Vua cúng dường Đức Phật khu vườn rất
đẹp, còn xây dựng một tinh xá trong đó cho tăng
đoàn an trú, gọi là tinh xá Trúc Lâm (Veluvana),
là cơ sở tự viện quy mô đầu tiên ở phía nam sông
Hằng. Sau này Đức Phật và Tăng đoàn an trú tại
đây rất nhiều năm để thuyết giảng cho chúng sanh.
Đức Phật đã nhập hạ mùa thứ hai tại Trúc Lâm
(mùa thứ nhất tại vườn Lộc Uyển).
6. Hóa độ Xá-lợi-phất (Sariputa) và Mục-kiềnliên (Moggalana) tại Vương-xá.
Hai vị này là đôi bạn thân con nhà giàu có, kiến
thức uyên thâm, cùng rủ nhau đi tu. Nhưng hai vị
không thoả mãn với các vị thầy ngoại đạo, bèn chia
nhau đi tầm sư nơi khác. Xá-lợi-phất tình cờ gặp
Trưởng lão Át-bệ (Assaji) là đệ tử của Thế Tôn, được
trưởng lão hóa độ chỉ bằng một bài kệ liền chứng
quả Tu-đà-hoàn. Xá-lợi-phất bèn trở về tìm Mụckiền-liên và đọc cho bạn nghe bài kệ, Mục-kiềnliên cũng chứng quả như bạn. Cả hai tìm đến xuất
gia với Phật, và chỉ trong một tuần Xá-lợi-phất đắc
quả A-la-hán, trở thành vị đệ tử trí tuệ đệ nhất,
còn Mục-kiền-liên thì thêm tuần nữa cũng đắc quả
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tương tự, trở thành đệ nhất thần thông trong Tăng
đoàn.
7. Hóa độ Ma-ha Ca-diếp (Maha Kassapa) nước
Ma-kiệt-đà).
Ma-ha Ca-diếp là con nhà giàu có, thông minh,
trí tuệ, nhưng lại gờm nhớm ái tình, chí nguyện
xuất gia. Cha mẹ Ngài bắt cưới vợ, may sao gặp cô
gái cũng có tâm nguyện như Ngài. Họ cùng giữ giới
trong sạch, chờ khi cha mẹ qua đời thì cùng đi xuất
gia với Phật. Ma-ha Ca-diếp là đệ nhất khổ hạnh,
được Phật truyền y bát trở thành vị tổ thứ nhất của
Thiền tông. Sau này Ngài chủ toạ buổi lễ hỏa táng
thân Phật và chủ tọa đại hội kết tập kinh điển lần thứ
nhất tại thành Vương-xá.
8. Hóa độ vua Tịnh Phạn và các anh em họ tại
thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu).
Đức Phật về thăm quê hương, gặp lại vua cha,
thuyết giảng cho vua nghe, đồng thời hóa độ các anh
em họ như Nan-đà (Nanda), A-nan (Ananda), Đềbà-đạt-đa (Devadatta), A-nậu-lâu-đà (Anuruddha,
thường đọc là A-na-luật), và cả con trai là La-hầula (Rahula), người thợ hớt tóc Ưu-ba-li (Upali), tất
cả cùng xuất gia theo Phật.
Riêng bà di mẫu Gotami, công chúa Da-du-đà-la
và cung tần mỹ nữ đều quy y trở thành cư sĩ.
PHẬT PHÁP
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9. Hóa độ ông Cấp-cô-độc (Anathapindika),
thọ nhận tinh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại thành
Xá-vệ (Savatthi), nước Câu-tát-la (Kosala) của
vua Ba-tư-nặc (Pasenadi).
Cấp-cô-độc là một thương nhân giàu có, một đại
thí chủ, thường xuyên cứu giúp những người nghèo
khó, cô quạnh. Ông đi buôn bán xa, nhiều lần ghé
tinh xá Trúc Lâm nghe Phật thuyết pháp, đắc quả
Tu-đà-hoàn, bèn thỉnh Phật về Xá-vệ. Ông chọn
được khu vườn tuyệt đẹp, định xây cất tinh xá cúng
dường Tăng đoàn. Nhưng khu vườn đó là của Thái
tử Kỳ-đà (Jeta). Thái tử nói đùa: “Nếu ông trải vàng
hết mặt đất thì tôi bán cho ông.” Không ngờ Cấpcô-độc trải vàng kín mặt đất, khiến thái tử nể phục,
và cúng dường luôn số cây trong vườn. Cho nên nơi
ấy còn có tên Kỳ thọ-Cấp-cô-độc viên . Tinh xá Kỳ
Viên là nơi an trú quy mô của Tăng đoàn thuộc phía
bắc sông Hằng.
Ngoài ra, tại Xá-vệ Đức Phật còn có một vị cư sĩ
trung thành và cúng dường chu đáo đến Tăng đoàn
là bà Tỳ-xá-khư (Visakha).
10. Chịu tang cha, thành lập Giáo đoàn Tỳkheo ni.
Vua Tịnh Phạn bệnh nặng, Đức Phật cùng Tăng
đoàn về quê, thuyết pháp cho vua nghe về lý vô
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thường. Vua băng hà, Phật theo đỡ quan tài và
bố thí cho dân để tròn chữ hiếu.
Sau đó, hoàng hậu Gotami, công chúa Da-duđà-la, và hàng trăm cung nữ xin được xuất
gia, nhưng Đức Phật không đồng ý. Cuối cùng,
nhờ ngài A-nan cầu xin, Phật mới chấp nhận.
Giáo đoàn Tỳ-kheo ni thành lập từ đó.
V. NHẬP NIẾT BÀN:
 Bữa thọ trai cuối cùng: Khi Đức Phật 80 tuổi,
Ngài thấy mỏi mệt, bèn tiến về nước Câu-thi-na
(Kusinara). Giữa đường, Ngài và Tăng đoàn nghỉ
ngơi tại nhà người thợ rèn tên Thuần-đà (Cunda),
nhận bữa cơm cúng dường có món nấm rừng. Ăn
xong, Phật đau bụng dữ dội, nhưng Ngài vẫn lên
đường về Câu-thi-na.
 Đoạn đường quá xa đã làm Phật mỏi mệt, và Ngài
dừng chân trong khu rừng, dưới gốc cây sa-la
(sala) mọc sóng đôi, là một loại cây có gốc thường
chia làm hai nhánh lớn đều nhau.
 Lúc ấy có một đạo sĩ 120 tuổi đến xin làm đệ tử
Phật, chính là Tu-bạt-đà-la (Subhadda). Tăng
chúng không cho ông vào, nhưng Phật đã tiếp
nhận ông, và ông là vị đệ tử cuối cùng của Đức
Phật.
 Ngài A-nan đã hỏi Phật 4 câu rằng:
Khi Phật diệt độ chúng con dựa vào ai để làm
thầy?
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-Chúng con dựa vào cái gì để an trụ?
- Những tỳ-kheo ác tính sẽ phải điều phục ra sao?
- Kinh điển kết tập, làm thế nào cho người đời tin
tưởng?
 Phật đã trả lời như sau:
-Sau khi ta diệt độ, các ông hãy lấy Giới luật làm thầy.
- Dựa vào Tứ niệm xứ mà an trụ.
- Đối với tỳ-kheo ác tính nên dùng pháp (không đi lại,
không nói chuyện với họ).
- Kinh điển kết tập, muốn người đời tin tưởng phải có
câu chứng tín “”

 Đức Phật nằm nghiêng bên phải nhập diệt vào 15
tháng 2 âm lịch.

GHI CHÚ:
1. Trong thời gian hoằng pháp, Đức Phật cũng gặp
những trở ngại chứ không phải hoàn toàn suôn sẻ.
Chẳng hạn:

64



Thứ phi Magandiya cho dân chúng đứng dọc hai
bên đường chửi Phật và Tăng đoàn suốt 7 ngày.



Các giáo phái ngoại đạo đã cử cô Sundary giả đi
vào tinh xá, rồi họ giết cô, giấu xác trong tinh xá, vu
oan cho Phật. Thám tử của vua Ba-tư-nặc đã điều
tra ra vụ án.



Hoặc ngoại đạo cử cô Cinca giả vờ độn bụng bảo
rằng có thai, bắt Thế Tôn chu cấp. Nhưng mặt đất
đã nứt ra nuốt chửng Cinca vì tội lỗi đó.
ĐỐ VUI

 Và Đề-bà-đạt-đa vì muốn giành quyền lãnh đạo Giáo
hội, đã âm mưu giết Phật ba lần, nhưng không
thành. Cuối cùng ông bệnh nặng, rồi bị đất nứt ra
nuốt lấy ông vào địa ngục.

2. Một số câu chuyện giáo hóa đặc biệt của Đức Phật:

 Vô Não (Angulimala, phiên âm là Ương-quật-ma-

la) là người hung hăng, nổi tiếng khát máu vì nghe
theo lời ngoại đạo rằng nếu giết đủ 1.000 người, cắt
lấy ngón tay, thì sẽ được thầy dạy cho các phép thần
thông. Khi gặp Phật, Vô Não được hóa độ, trở thành
tỳ-kheo.

 Người gánh phân Ni-đề (Sunita) thuộc giai cấp hạ

tiện, nhưng vẫn được Đức Phật nhận vào giáo đoàn
một cách bình đẳng.


T

óm lại, trong suốt 45 năm, Đức Phật đã
đi khắp lưu vực sông Hằng để giáo hóa
chúng sinh. Nhưng Ngài tập trung nhiều ở thành
Vương-xá và Xá-vệ, vì đó là hai trung tâm phồn
thịnh của sông Hằng.
Cuối đời, Phật lại chọn Câu-thi-na làm nơi nhập
diệt, bởi đó là một vương quốc nhỏ, sẽ không chống
nổi các nước lớn, nhờ vậy xá-lợi Phật mới được chia
đều cho 8 quốc gia. Nếu Ngài nhập diệt ở một cường
quốc, thì các nước nhỏ sẽ không có hy vọng được
chia phần xá-lợi.
PHẬT PHÁP
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NIỀM VUI DIỆU PHÁP
					
LÝ ĐẤT GIỒNG

Hoàng Kim

1. Xanh đất trời, ruộng đồng tươi xanh
Hoa thắm cành dịu dàng hương thanh
Chúng con vui bước đường xa
Về thăm chùa quê nho nhỏ
Lắng nghe lời chuông nhiệm mầu
Hương trầm thơm ngát lòng xuân
Tang tính tình, là tình tính tang
Khéo khen con đấy khó tìm
Biết chăm trồng cây phước đức
Giữ gìn căn lành thiện tâm
Thương đời thương hết chúng sanh.
2. Nơi mái chùa dịu dàng pháp âm
Con lắng lòng học lời Thế Tôn
Đức Như Lai đã truyền trao
Lời kinh vàng cho con hiểu
Hướng con về nơi tốt lành
Xa đường hư ác đừng đi
Tang tính tình, là tình tính tang
Cúi xin Tam bảo hộ trì
Chúng con nguyền ghi khắc
Và làm theo lời Người khuyên
Cho đời nhân ái sáng tươi.

TAM BẢO

					
LÝ ĐẤT GIỒNG

Hoàng Kim

1. Con nhớ hoài bài học Quy y
Có nghĩa là trở về tựa nương
Kính vâng Tam bảo thành tâm
Là ba ngôi quý báu
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Giúp con về nơi tốt lành
Không vào ngạ quỷ, súc sanh
Xa luôn đường địa ngục khổ đau
Nhớ ba ngôi báu đó là
Trước tiên thờ tôn Phật bảo
Đêm ngày tâm thành dâng hương
Trọn lòng tôn kính, nhớ ơn.
2. Pháp bảo là lời vàng Như Lai
Đã khắc vào triệu ngàn bộ kinh
Mỗi đêm con mở từng trang
Hòa theo lời chuông thánh thót
Nhắc con làm theo, sửa mình
Thiện lành muôn kiếp đừng quên
Ba nữa là thầy hiền chư tăng
Xuất gia, lập chí tu hành
Đứng ngôi là Tăng bảo
Trao truyền kinh vàng về sau
Trọn lòng giáo hóa chúng sanh.

NGŨ GIỚI

					

Hoàng Kim

LÝ MỸ HƯNG
1. Ầu ơ... Nghe lời Pháp âm trong lành
Con đây sáng lòng hơn
Xin về nương chốn Phật đài
Giờ đây gìn theo ngũ giới quyết lòng tiến tu
Năm điều răn Thế Tôn đã dạy con
Sát sanh thôi đừng, hãy cho người yên vui sống
Thương cả muôn loài, xin được an lành người ơi!
Giết nhau chi rồi đến phiên mình ôm quả báo
Chiến tranh tương tàn, máu lệ ướt đầm, người ơi!
PHẬT PHÁP
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2. Ầu ơ... nay điều thứ hai Phật truyền
Nhân sinh kiếp lầm than
Đi tìm cơm áo no lòng
Mồ hôi cùng pha nước mắt mới thành áo cơm
Xin lòng thương chúng sanh, cướp trộm chi
Gieo đau cho người mất gia tài bao công khó
Nhân quả cho mình sẽ khổ với nghèo về sau
Không tham lam người, sẽ mau về nơi sung sướng
Sống cảnh sang giàu, tươi đẹp muôn đời người ơi.
3. Còn đây, nghe điều thứ ba trọn lòng
Xin không vướng tà dâm
Gia đình hạnh phúc vẹn toàn
Tình yêu mình trao chung thủy suốt đời với ai
Vợ chồng xin giữ cho tiếng sạch trong
Thương nhau dù nghèo cũng không mờ câu son sắc
Đến lúc xấu già thêm vẹn nghĩa tình người ơi
Thương nhau trọn đời sẽ thêm hồng tươi đôi má
Nhân quả vẹn toàn sắc đẹp đến ngàn đời sau.
4. Giờ đây xin điều thứ tư trọn gìn
Xin không dối lừa ai
Chỉ lời uy tín, thiệt thà
Người tin vào ta sẽ gửi gắm nhiều ước mơ
Bao thành công sẽ quy hướng về ta
Xin thêm cuối cùng chớ nên rượu bia tha hóa
Mất hết tâm lành, thu hẹp trí tài, người ơi!
Xin thêm cả điều chớ nên xì ke, ma tuý
Đánh cá, bạc bài. Xin vẹn pháp lành, người ơi!

KHÚC CA BÁO HIẾU
LÝ CON SÁO

Hoàng Kim

1. Tiếng sáo đưa... sáo đưa câu hò mênh mang
Nhắc người trong chốn nhân gian
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Nhớ đến ơn sinh dưỡng nhọc nhằn
Chữ hiếu phải vẹn toàn
Đầu tiên là thương yêu, kính vâng
Lấy hiếu tâm khắc ghi trong lòng con
Cha mẹ hiền hy sinh biết bao
Con lớn khôn, con vinh quang thành công.
2. Bao tháng năm... đã héo gầy mẹ cha
Tuổi già như lá thu rơi
Chỉ sống nương con trẻ cậy nhờ
Hãy về hiếu dưỡng mẹ già
Chén cơm đầy, canh rau kính dâng
Khi ốm đau thuốc thang, dìu nâng
Đừng chia phần anh em gái trai
Khi bé thơ ta đã chung vòng tay.
3. Hiếu thứ ba... xin nhớ giữ gìn tiếng thơm
Sống tròn nhân phẩm ai ơi
Bởi mẹ cha sung sướng tự hào
Khi đời khen quý con mình
Hiếu hạnh còn bền vui hơn báu châu
Con đã gieo kiếp nay và đời sau
Giàu bạc tiền mà con thơ xấu hư
Cha khổ tâm, mẹ héo hon buồn đau.
4. Hiếu thứ tư... xin hiếu đạo gìn ai ơi
Nhớ lời khuyên nhủ song thân
Phải gắng tu tích luỹ nghiệp lành
Để đừng đau khổ đọa đày
Dù con mình lo toan sướng thân
Nhưng kiếp sau chắc đâu ta được yên
Làm mọi điều cho mẹ cha tiến tu
Thế mới nên hiếu cao trong trần gian.
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TAM ĐỘC
CAO PHI

Hoàng Kim

1. Con người trót sinh trong cõi đời mang nặng ba điều
Ba điều xấu hư, như ba con rắn ác lắm ai ơi
Ôm ba con rắn đâu biết nó rình cắn chết
Thiện tâm căn lành, không cho ta thoát khỏi vòng
trầm luân
Phải nên canh chừng, xua ba con rắn khỏi lòng chớ
quên.
2. THAM là trước tiên, con rắn này ham chuộng bao điều
Tham tiền, tham danh, tham nhan sắc, tham ngủ,
tham ăn
Hao mòn thân xác vì quá mưu cầu toan tính
Lại khi mê mờ, sinh ra trộm cắp, cân lường thiếu non
Gây bao tội tình, túi tham không đáy xin người nhớ
cho.
3. Nhưng mà đến SÂN, con rắn này đáng sợ hơn nhiều
Nó mà lên cơn, thì bất kể tội ác ai ơi
Tánh tình hung dữ, nổi nóng, đánh người, đốt phá
Bao nhiêu căn lành, bao nhiêu phước đức cháy liền một
khi
Uổng cho bao ngày ra công tích lũy để rồi ra tro.
4. Cuối cùng đến con rắn ngu khờ nhưng độc vô cùng
Tên là SI MÊ, không nhận biết sai trái đi theo
Tin mê điều quấy, cố chấp, không thèm học hỏi
Vô minh sâu dày, cho nên không thoát luân hồi được
đâu
Phải mau diệt trừ hết ba con rắn cuộc đời mới sáng
tươi.

TỨ NHIẾP PHÁP
LÝ QUA CẦU

Hoàng Kim

1. Chiều nay nghe gió reo bên thềm
Ngọt ngào như pháp âm ngàn xưa, thương nhắc cho
đời ta
Làm người sinh ra xin trọn tâm sống với bao người
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Nguyền đem công sức đắp xây cuộc đời tươi sáng
Bốn pháp lợi tha làm theo, cho chúng sanh hòa ái vui
vầy.
2. Đầu tiên, bố thí cho bạc tiền
Được cùng no ấm, thôi nghèo đau, thôi gió sương lầm
than
Rồi cùng nâng niu xin vượt qua sợ hãi, ưu phiền
Rồi nhanh pháp thí giúp nhau học lời Phật pháp
Mau thoát lầm mê người ơi. Dắt tay nhau về chốn sen
vàng.
3. Tình thương trong tiếng ai dịu dàng
Một lời ái ngữ bao niềm vui xoa vết thương lòng đau
Lợi hành đi theo mang tình thương đến khắp muôn
người
Già nua, côi cút có nơi cậy nhờ no ấm
Trường lớp, nhà thương mọc lên. Đất mênh mông
người bước an lành.
4. Cùng nhau chung sống trong một nhà
Một trường, hay lớp, hay đồng xa, công sở nơi làm
ăn...
Đều là anh em, xin đồng sự giúp đỡ thuận hòa
Cùng nhau gánh vác sẻ chia, nghiệp nghề thăng tiến
Xây đắp đời vui giàu sang
Đất nước vươn mình sánh muôn người.

VÔ THƯỜNG
LÝ CÁI MƠN

Hoàng Kim

1. Chiều rơi rơi, chiều rơi hiu hắt
Tiếng sáo ai ru đưa mình lắng theo dòng châu
Tiếng chuông ngân hòa sương khói bến sông mịt mùng
Đời mong manh sao cõi lòng vấn vương
Ai thiết tha tựa nương
Ôi vô thường vẫy gọi ngàn phương.
2. Người sinh ra ngày vui có mấy
Tóc mới đang xanh, bây giờ trắng phau còn đâu
Dáng xuân xưa giờ khô héo phấn hương nhạt nhoà
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Thời gian trôi đổi bằng áo cơm
Khi trắng tay nằm yên, mang xuống mồ chỉ một niềm
riêng.
3. Đời mong manh người thương kẻ nhớ
Phút chốc quên nhau, vui buồn đổi thay người ơi
Chắc chi đâu mà hẹn ước thủy chung trọn đời
Ngày xênh xang áo quần ngựa xe
Nay gió sương lầm than
Sông núi còn non cạn đầy vơi.
4. Lòng bâng khuâng nhìn mây tan bóng
Biết chốn nhân gian đi về chỉ như mộng mơ
Đắm say chi mà gây oán để mang nghiệp trần
Nhẹ nhàng buông, cõi lòng thảnh thơi
Trao hết cho quần sanh
Mau bước về chín bậc đài sen.

KINH PHÁP CÚ - Kệ số 354

Nghĩa:

Pháp thí thắng mọi thí
Pháp vị thắng mọi vị
Pháp hỷ thắng mọi hỷ
Ái diệt thắng mọi khổ.

Bố thí pháp là cao nhất trong các sự bố thí
Hương vị của giáo pháp ngon hơn tất cả hương vị
Niềm vui trong giáo pháp thắng tất cả mọi niềm vui
Diệt trừ lòng tham ái sẽ thắng mọi khổ đau.

Ca khúc PHÁP HỶ sau đây được lấy cảm hứng từ bài
kệ này:

PHÁP HỶ
SÂM THƯƠNG

Hoàng Kim

Giáo pháp ôi thâm sâu
Là niềm vui hơn niềm vui nhân thế
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Bố thí cho nhân sinh
Là quà hơn nhiều châu báu nhân gian
Và ngọt ngào hương thơm
Lời Như Lai thấm trong tim mình
Lòng diệt trừ ham mê
Đời ta nay khổ đau xa lìa.
Bài kệ của Ô Sào thiền sư trả lời nhà thơ Bạch Cư Dị
về đại ý Phật pháp (trích từ kinh Niết-bàn)

Nghĩa:

Chư ác mạc tác,
Chúng thiện phụng hành.
Tự tịnh kỳ ý,
Thị chư Phật giáo.
Đừng làm những việc ác,
Làm tất cả hạnh lành.
Giữ tâm ý trong sạch
Là lời chư Phật dạy.

Ca khúc LỜI PHẬT DẠY sau đây được lấy cảm hứng
từ bài kệ này:

LỜI PHẬT DẠY
LÝ QUA CẦU

Hoàng Kim

Người ơi, xin nhớ cho một lời
Mọi điều xấu ác xin đừng vương, xa lánh ngay người
ơi
Làm điều hiền lương xin tận tâm gắng sức đêm ngày
Gìn cho tâm trí sáng trong, dịu dàng, yên tĩnh
Đây chính lời chư Phật khuyên
Cho chúng sanh về chốn an lành.
PHẬT PHÁP

73

LỤC HÒA

Hoàng Kim

LÝ TRĂNG SOI
Ơi mùa thu, trăng sáng soi đêm rằm
Ta ngồi bên nhau hát câu lục hòa
Cùng chung thân trú nơi an lành
Xin nhường nhau, ngàn câu, trăm ý ta cũng hòa vui
Đồng tu pháp giới người ơi
Tri thức cùng tư lợi cũng hòa chia.

KHỔ ĐẾ

Hoàng Kim

LÝ CHIỀU CHIỀU
1. Đời là bể khổ thôi người ơi, mơ màng chi
Biết bao nhiêu điều cay đắng
Phút vui thoáng qua đâu bền
Ngay lúc sinh ra đời, đã trào lệ thương
Thương cho kiếp nhân sinh buồn.
2. Đời người sanh khổ trong cần lao, lo vì thân
Áo cơm vay bằng nước mắt
Mấy năm tóc xanh phai màu
Thân gánh thêm khổ già, lại còn bệnh đau
Chưa yên đã xanh nấm mồ.
3. Rồi còn bao khổ do lòng yêu, nhưng lìa xa
oán nhau nhưng gần thêm oán
Ước mong, khát khao không thành
Năm ấm suy hay lừng, cũng đều tội vương
Mau tu thoát qua luân hồi.
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TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
LÝ CHIỀU CHIỀU

Hoàng Kim

1. Lòng mình chan chứa tâm từ bi. Thương là thương
Chúng sanh muôn vàn đau khổ
Sớt chia áo cơm, vui buồn
Cho khắp nơi an lành, không nề thân sơ
Năm châu cũng chung một nhà.
2. Rồi mình hỷ xả cho đời vui. Giận hờn chi
Thứ tha cho lòng thanh thản
Giúp nhau chẳng mong đáp đền
Ai giỏi hơn ta mừng, không hề tị ganh
Muôn hoa nở trên tâm lành.

TỨ TRỌNG ÂN
TRĂNG THU DẠ KHÚC

Hoàng Kim

Biết không em, bốn điều mình luôn nhớ ơn
Trước tiên ơn người đã sinh ra mình
Mẹ cha công khó dưỡng nuôi ta
Tóc xanh nay bạc gánh gồng đời con bao quản chi
Rồi chung quanh, bao nhiêu ân tình
Tấm chăn, hạt gạo cũng từ bàn tay ai bón chăm
Nợ người biên cương, giữ cho thanh bình
Đến ơn Đức Phật dạy điều hiền lương, em chớ quên!

CHÙA XƯA
SÂM THƯƠNG

Hoàng Kim

1. Ai đến thăm quê tôi
Xin về ngang chùa xưa yêu dấu
PHẬT PHÁP
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Cho nhắn mây xanh trôi
Lời tôi chờ mong nhớ thương
Ngày xưa cùng bên nhau
Hòa câu kinh, lắng trong hương thiền
Giờ nỗi niềm tha phương
Tìm nhân gian bóng trăng xa mờ.
2. Ôi bóng trăng xa xưa
Chờ ai về nâng câu hát
Câu hát xin ngân nga
Buồn vui như dòng nước trôi qua
Đời ngọt bùi chia xa
Nào hương xưa, dáng hoa bên thềm
Lời chuông chiều êm êm
Người ơi câu sắc không muôn đời.
Bài kệ CÁO TẬT THỊ CHÚNG của thiền sư Mãn Giác

Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão tòng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Nghĩa:

Xuân đi trăm hoa rụng,
Xuân đến trăm hoa nở.
Việc đời đi qua trước mắt,
Cái già đã tới trên đầu.
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua sân trước một nhành mai.

Ca khúc MAI XUÂN sau đây được lấy cảm hứng từ bài
kệ này:
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MAI XUÂN
TRĂNG THU DẠ KHÚC

Hoàng Kim

Gió xuân đi, khắp trời màu hoa tả tơi
Gió xuân quay về, thắm tươi muôn cành
Đời trôi qua mắt cứ thong dong
Tóc sương pha bạc ta cười nhìn trăng treo bến mê
Xin đừng băn khoăn
Cánh hoa xuân tàn
Trước sân thơm dậy một nhành mai trong gió đêm.

Bài kệ THỊ TỊCH của thiền sư Vạn Hạnh

Thân như điện ảnh, hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

Nghĩa:

Thân như bóng chớp chiều tà,
Cỏ xuân tươi tốt, thu qua rụng rời.
Sá chi suy thịnh việc đời,
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành.

Ca khúc SƯƠNG RƠI sau đây được lấy cảm hứng từ bài
kệ này:

SƯƠNG RƠI

Hoàng Kim

LƯU THỦY HÀNH VÂN

Thân có được rồi không, như chớp qua
Mùa chuyển thu lá rơi tàn
Suy vong, hưng phế bao phen không hề lo âu
Đời như sương bay thoáng qua trên cành.
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TÌM LẠI VẦNG TRĂNG

Hồng Loan

VỌNG KIM LANG
Thong thả tiếng chuông... ngân
êm ả trong sương chiều
thoang thoảng bay hương trầm
hòa nhịp mõ thanh tao
lắng trong tiếng kinh u hoài
gợi lòng người tỉnh cơn mộng say
Dòng đời xoay vần luân hồi sanh tử
khổ đau nhân loại, chồng chất bởi tâm mê
biết bao áng mây che mờ vầng nguyệt rạng
giữa đêm trời thanh
Khiến cho tối tăm mịt mờ
người lần mò giữa đêm tịch liêu
Làm sao xua tan áng mây đen
ánh trăng lại về như xưa
Nào đâu cần tìm nơi nao
hãy gắng quay về...ta.
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BÀI 11: TỤNG KINH, NIỆM PHẬT, ĂN
CHAY
1. Tụng kinh, niệm Phật, ăn chay có phải là
bổn phận của người Phật tử hay không?
Tụng kinh, niệm Phật,
ăn chay đúng là bổn phận
căn bản của người Phật
tử. Nếu chỉ thờ Phật, lạy
Phật, và cúng dường Tam
bảo thì chưa đủ. Phải thực
hành tụng kinh, niệm
Phật, ăn chay để tâm trí
được sáng suốt, thanh
tịnh, tỏ ngộ chân lý.
2. Vì sao chúng ta phải tụng kinh?
Chúng ta sống trong cõi mê mờ, lòng dục vọng
không bao giờ ngừng nghỉ. Đức Phật vì thương xót
chúng ta mà truyền dạy những lời vàng ngọc để
phá tan sự mê mờ tội lỗi đó. Lời dạy của Phật được
ghi chép lại, gọi là Kinh điển, để cho chúng ta đọc
tụng hằng ngày. Tụng kinh nghĩa là đọc đi đọc lại
lời Phật để ghi nhớ, và làm theo. Nhưng quan trọng
nhất là phải thực hành, chứ không phải chỉ tụng
đọc và rồi vẫn làm những điều xấu, thì không bao
giờ giải thoát.
PHẬT PHÁP
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3. Trong kinh Pháp Cú có những câu Đức
Phật dạy về việc tụng kinh, hãy cho thí dụ?
Trong kinh Pháp Cú có kệ rằng:
Nếu người nói nhiều kinh,
Không hành trì, phóng dật,
Như kẻ chăn bò người,
Không phần Sa môn hạnh.
(Phẩm Song Yếu, kệ số 19, Hòa thượng Minh Châu
dịch Pali-Việt)
Dịch nghĩa:
Dù tụng nhiều kinh mà buông lung không thực
hành thì chẳng hưởng được phần lợi ích của Sa môn,
khác nào người chăn bò thuê, lo đếm bò cho người.
(Hòa thượng Thiện Siêu dịch Hán-Việt)
Và:
Dầu nói ít kinh điển,
Nhưng hành pháp, tùy pháp,
Từ bỏ tham, sân, si,
Tỉnh giác, tâm giải thoát,
Không chấp thủ hai đời,
Dự phần Sa môn hạnh.
(Phẩm Song Yếu, kệ số 20, Hòa thượng Minh Châu
dịch Pali-Việt)
Dịch nghĩa:
Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết
chân chánh, từ bỏ tham sân si, tâm hiền lành, thanh
tịnh, giải thoát, xa bỏ thế dục, thì dù ở cõi này hay cõi
khác, người kia vẫn hưởng phần lợi ích của sa-môn.
(Hòa thượng Thiện Siêu dịch Hán-Việt)
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4. Chúng ta phải tụng những bộ kinh nào?
 Chúng ta tụng bộ kinh nào cũng được cả, vì đều có
tác dụng phá trừ mê mờ, khai mở tâm trí.
 Nhưng thông thường ta hay chọn những bộ kinh
thích hợp cho mỗi trường hợp như sau:
- Cầu siêu: tụng kinh Di-đà, Địa Tạng, Vu Lan.
- Cầu an: tụng kinh Phổ Môn, Dược Sư.
- Cầu tiêu tai, giải bệnh: tụng kinh Kim Cang,
Lăng Nghiêm.
- Sám hối: tụng Hồng Danh (danh hiệu chư Phật).
5. Vì sao phải niệm Phật?
Tâm chúng ta bị vô
minh làm cho mê mờ, thì
tiếng niệm Phật có công
dụng làm cho những sự
mê mờ tăm tối tan biến,
phiền não lắng xuống,
để hiện lên sự sáng
suốt, chân chánh. Có
như vậy, chúng ta mới
sống tốt đẹp, và đạt đến
sự giải thoát.
6. Chúng ta thường niệm danh hiệu vị Phật
nào?
 Người Phật tử thường niệm danh hiệu Phật A-diđà vì hạnh nguyện cầu được vãng sanh về Tây
phương Cực Lạc. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cũng
PHẬT PHÁP
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về Tây phương Cực Lạc. Niệm Phật Dược Sư cầu
cho khỏi bệnh tật v.v...
 Tuy nhiên, có thể niệm danh hiệu vị Phật nào cũng
được, vì tất cả chư Phật đồng một thể tánh sáng
suốt, thanh tịnh. Và tùy theo căn cơ, hoàn cảnh
của mỗi người phù hợp với vị Phật nào thì niệm
vị Phật ấy. Quan trọng là phải nhất tâm niệm cho
đến khi thuần thục thì mới giải thoát được.
7. Trong Ngũ giới, có giới không sát sanh. Nếu
Phật tử ăn chay được thì rất tốt. Vì sao chúng
ta phải ăn chay?
 Vì lòng từ bi: chúng ta thương con vật vô tội bị
đâm chém, chảy máu. Chúng cũng biết sợ hãi
và đau đớn, thì không nên nhẫn tâm giết chúng.
Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sanh đều có tánh
Phật như nhau”, nghĩa là người và vật đều có tri
giác bình đẳng, chúng ta nên tôn trọng.
 Vì muốn tránh quả báo
luân hồi: giết hại sinh
mạng thì phải đền trả
bằng sinh mạng, sẽ bị
chết chóc, thương tật,
đau yếu, chiến tranh tàn
phá.
 Vì tốt cho sức khỏe: khoa
học nghiên cứu thấy
rằng trong thịt động vật
có nhiều chất độc hại
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đối với sức khoẻ con người, còn rau cải thực vật
thì thanh khiết, dễ tiêu, tránh được bệnh tật.
8. Trong trường hợp bắt buộc phải ăn mặn,
chúng ta có thể dùng tam tịnh nhục do Phật
chế ra. Vậy tam tịnh nhục là gì?
Tam tịnh nhục là ba thứ thịt mà chúng ta có thể
ăn trong trường hợp bắt buộc. Đó là khi:
- Không nghe tiếng kêu la của con vật bị giết.
- Không nhìn thấy con vật bị giết.
- Không phải con vật bị giết là để thết đãi mình.
Gọi chung là “không nghe, không thấy, không
nghi”. Tuy nhiên, người Phật tử không nên dựa vào
phép tam tịnh nhục này mà biện minh cho sự ăn
mặn, nên cố gắng ăn chay thì tốt hơn.
9. Trọng tâm của giới không sát sanh là gì?
Trọng tâm của giới không sát sanh là nuôi dưỡng
lòng từ bi. Lòng từ bi là cội nguồn của mọi sự an vui
hạnh phúc. Người giữ giới không sát sanh thì mang
lại sự an ổn, hạnh phúc cho mọi sinh mạng quanh
mình, nên bản thân mình cũng được an ổn, hạnh
phúc. Người phạm vào giới sát sanh là trực tiếp gây
khổ đau cho chúng sanh, cũng là giết chết hạt giống
từ bi trong tâm mình. Không có từ bi thì không thể
có an vui, hạnh phúc, cho nên cũng không thể có sự
giải thoát. Vì vậy, trọng tâm của giới không sát sanh
là nuôi dưỡng lòng từ bi đối với muôn loài.
PHẬT PHÁP
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10. Phật tử tại gia còn ăn mặn, không tránh
được việc giết các con vật, vậy làm thế nào để
giữ giới không sát sanh?
Để giữ giới không sát sanh, Phật tử nên thực
hành như sau:
 Tránh giết hại nếu không cần thiết. Thí dụ bắt
bướm rứt cánh, bắt chuồn chuồn ngắt đuôi, hoặc
bắn thằn lằn đang bò trên tường, giẫm con kiến
đang bò dưới đất v.v... Những con vật đó không
động chạm gì tới chúng ta, hãy để chúng sống yên
lành. Hãy tập ngắm
nhìn thiên nhiên tươi
đẹp, với con bướm
đang bay, con thằn
lằn hiền lành, và
thương cả nỗi khổ
của con kiến phải bò
kiếm từng hạt gạo bé
xíu đem về tổ... Tập
dần sự yêu thương
như thế, ngày nào đó
chúng ta sẽ tiến lên
sự ăn chay không mấy
khó khăn.
 Giảm bớt số lượng thịt
cá trong mỗi bữa ăn,
thay vào đó bằng các
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thức ăn chay như rau cải,
củ quả, các loại đậu.... Tập
quán tưởng, suy xét về bữa
ăn của mình, thí dụ, nếu mỗi
bữa chỉ ăn 1 con cá rô thôi,
thì mỗi ngày là 2 con, nhân
lên 30 ngày trong một tháng
ta đã sát sanh đến 60 con cá.
Nhân lên 1 năm, 2 năm...
là bao nhiêu? Góp gió thành
bão, con số ấy rất lớn, ta sẽ
khởi tâm thương xót lo sợ
mà không còn ham muốn
việc ăn mặn như trước.
Từ đó sẽ dần dần thích ăn
những thực phẩm chay hơn
và có thể tiến tới ăn chay
hoàn toàn.


Hoặc có cách tập ăn chay cho những người sơ cơ
là có thể ăn chay vào buổi sáng, còn buổi chiều ăn
mặn để tránh xót ruột, khó ngủ. Lâu ngày, cơ thể
quen dần thì sẽ ăn chay hẳn.

Nghĩa là có rất nhiều cách áp dụng cho từng cơ địa
mỗi người, miễn sao có ý chí là ta sẽ thực hiện
được hoàn toàn phép ăn chay.
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BÀI 12: THIỂU DỤC TRI TÚC
1. Thế nào là thiểu dục tri túc?
Thiểu là ít; dục là ham muốn; tri là biết; túc là
đủ; thiểu dục tri túc là ít ham muốn và biết đủ.
 Trong cuộc sống hằng ngày, ta ít mong muốn danh
lợi, tình cảm, và biết hạn chế những nhu cầu,
quyền lợi cá nhân. Đó gọi là thiểu dục tri túc.
 Hoàn cảnh nào cũng sống được, có bao nhiêu xài
bấy nhiêu, tiết kiệm, giản dị, không đua đòi cho
thêm khổ sở. Đó cũng gọi là thiểu dục tri túc.
2. Người đời thường ham muốn những gì?
Người đời thường ham muốn 5 món gọi là ngũ dục:
tài, sắc, danh, thực, thùy. (Ôn lại câu số 7, Bài 6)
3. Lợi ích của hạnh thiểu dục tri túc?
Có 3 lợi ích:
a. Đối với bản thân: cảm thấy an lạc, không lo lắng,
thất vọng, không phạm giới, tổn phước.
b. Đối với người xung quanh: không xâm phạm
quyền lợi người khác, xây dựng được tình thân
ái, cuộc sống hòa bình.
c. Đối với môi trường tự nhiên: không tàn phá, không
làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn được
hệ sinh thái cân bằng.
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4. Hạnh thiểu dục tri túc có làm cho con
người kém ý chí phấn đấu, xã hội chậm phát
triển hay không?
Không! Hạnh thiểu dục tri túc chỉ nhằm ngăn
ngừa tánh tham lam vô độ của con người, càng tham
lam càng gây nhiều tội lỗi, làm cho xã hội thêm rối
loạn. Có thiểu dục tri túc thì con người bớt đuổi bắt
danh lợi phù du, quay về với những đức tính tốt,
giúp cho xã hội tiến hóa lành mạnh hơn.
Cần tránh thái độ cực đoan là lười biếng, trì trệ, rồi
cho rằng đó là thiểu dục tri túc. Phật không khuyến
khích thái độ đó. Phật khuyên con người cần phấn
đấu, nhưng phấn đấu trong sự thương yêu, nhường
nhịn người khác, không chiếm đoạt, thù hằn. Như
vậy vật chất có ít ỏi hơn đôi chút nhưng vẫn thấy
vui vẻ. Sự quân bình về vật chất và tinh thần mới
thật sự giúp con người hạnh phúc.
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BÀI 13: VU LAN
1. Định nghĩa Vu Lan Bồn là gì?
Vu Lan Bồn (gọi tắt là Vu Lan),
Hán dịch là “cứu đảo huyền”, có
nghĩa là “cứu cái khổ bị treo ngược”,
ý nói là cứu vớt những kẻ đau khổ
nặng nề.
Vu Lan là phương pháp báo hiếu
có hiệu quả nhất của con cái đối với
cha mẹ.
2. Nguyên nhân nào Phật dạy
pháp Vu Lan?
Mục-kiền-liên là đại đệ tử của
Đức Phật, thấy mẹ mình bị đọa vào
địa ngục đau khổ trăm bề, thương xót quá, bèn cầu
xin Đức Phật chỉ cách để cứu mẹ. Đức Phật nhân đó
dạy pháp Vu Lan để sau này chúng sanh dùng pháp
ấy mà báo hiếu cha mẹ.
3. Pháp Vu
Lan thực
hiện như thế
nào?
Phật tử sắm
sửa các món
ăn và vật
dụng, đúng
ngày rằm
tháng 7 cúng dường lên chư tăng, xin chư tăng chú
nguyện cho vong linh cha mẹ được thoát khổ.
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4. Tại sao pháp Vu Lan lại tổ chức vào ngày
rằm tháng 7?
Chư tăng có 3 tháng an cư kiết hạ từ rằm tháng 4
đến rằm tháng 7 âm lịch hằng năm. Trong 3 tháng
đó, chư tăng sách tấn tu hành thanh tịnh, công đức
thêm nhiều, nên oai lực rất lớn. Nương nhờ oai lực
đó mà vong linh được cứu vớt ra khỏi ngục hình.
5. Pháp Vu Lan có dùng để báo hiếu cho cha
mẹ còn sống được không?
Pháp Vu Lan dùng để báo hiếu cho cha mẹ đã qua
đời hoặc cha mẹ còn sống đều được.
 Với cha mẹ đã qua đời hoặc cha mẹ trong nhiều đời
trước thì thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ.
 Với cha mẹ còn sống thì thêm phước thọ, khỏi tai
nạn, khổ não.
6. Người nghèo
không đủ tiền
sắm sửa các
món cúng
dường thì thực
hiện pháp Vu
Lan có được
không?
Quan trọng là
sự chí thành và tận
lực trong khi mua
sắm, cúng dường.
Với người nghèo dù
cúng dường ít mà thành tâm thì giá trị vẫn hơn người
giàu cúng dường nhiều nhưng không chí thành.
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BÀI 14: TỪ BI HỶ XẢ - VĂN TƯ TU
1. Khi đến chùa, chúng ta thường nghe nói 4
chữ TỪ BI HỶ XẢ, vậy Phật tử hiểu ý nghĩa 4
chữ đó như thế nào?
TỪ, BI, HỶ, XẢ còn gọi là Tứ vô lượng tâm, nghĩa
là 4 cái tâm rộng lớn vô cùng, giúp chúng ta thoát
khỏi các thứ hẹp hòi, phiền não, tạo nên sự thương
yêu rộng lớn bao trùm đến vô lượng chúng sinh, và
tìm phương cứu khổ cho tất cả chúng sinh.
2. Trình bày về tâm TỪ?
TỪ là lòng thương yêu chúng sinh và cố gắng
mang lại niềm vui cho chúng sinh.
 Thương yêu ở đây là thương yêu không toan tính,
ích kỷ, không phân biệt thân sơ, khác hẳn tình
thương hạn hẹp trong gia đình, quyến thuộc, đất
nước. Lòng TỪ vượt qua khỏi mọi ranh giới, và
không chỉ thương yêu con người mà còn thương
cả các loài vật, các chúng sanh khác trong vũ trụ.
 Mang lại niềm vui ở đây không phải là những cái
vui giả tạm ở thế gian như tiền tài, danh vọng,
giải trí v.v... mà là cái vui chân thật của sự giải
thoát, tránh xa các phiền não, ô nhiễm.
3. Trình bày về tâm BI?
 BI là lòng thương xót trước những nỗi khổ của
chúng sanh và tìm phương cứu khổ.
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 Nỗi khổ của chúng sanh thật là mênh mông không
kể hết được. Thí dụ: sanh, lão, bệnh, tử, lũ lụt,
hỏa hoạn, người thân chia lìa, người khác kết oán
gây thù, những ước mơ không thành tựu v.v...
(chúng ta sẽ học kỹ hơn trong bài Tứ Diệu Đế).
 Đối tượng của tâm Bi:
- Kẻ nghèo nàn, đau ốm: thì
chúng ta giúp đỡ về vật chất
để họ vượt qua khó khăn.
- Kẻ cô đơn, hoặc dốt nát, sa
đọa: thì ta giúp đỡ về tinh
thần, về đạo đức, để họ sáng
suốt hơn, không chê bai,
khinh rẻ họ.
Tóm lại, TỪ BI của Phật
giáo là “cứu khổ, ban vui”, không chỉ là những giọt
nước mắt suông mà phải thể hiện bằng việc làm từ
thiện cụ thể, quyết tâm làm cho chúng sanh hạnh
phúc.
4. Trình bày về tâm HỶ?
Tâm HỶ là vui theo cái vui
của chúng sanh, vui theo sự
thành công của người khác.
 Vui theo không có nghĩa
là đồng lõa với những
việc xấu, mà chỉ vui theo
những việc nhân từ, chân
chính của người khác.
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 Nhờ tâm HỶ mà chúng ta không ganh tị, bực tức
khi thấy người khác giỏi giang hơn mình, thành
công, sung sướng hơn mình.
 Niềm vui lớn nhất là PHÁP HỶ, nghĩa là vui với
Chánh pháp, ham mê nghe kinh, học đạo, thích
sự tu hành. Chính niềm vui thích đó giúp chúng
ta tinh tấn trên con đường tu.
5. Trình bày về tâm XẢ?
XẢ là buông bỏ, không chấp, không kể.
 Khi dư của cải, chúng ta nên xả bỏ, nghĩa là đem
bố thí.
 Khi làm được việc gì tốt, chúng ta không kể công,
không tự hào.
 Khi có ai không cùng quan
điểm, ý kiến với ta, ta
cũng không tranh chấp.
 Tha thứ lỗi lầm của người
khác, không ghi nhớ,
không thù hận.
6. Khi học Phật Pháp,
chúng ta thường nghe
nhắc đến TAM HUỆ.
Vậy Tam Huệ là gì?
TAM HUỆ là 3 sự sáng tỏ mà mọi Phật tử đều
phải trải qua mới đưa đến sự giác ngộ. Đó là VĂN
HUỆ, TƯ HUỆ và TU HUỆ.
 VĂN: là lắng nghe giáo pháp, học hỏi ở thầy, bạn,
hoặc học từ kinh sách.
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 TƯ: là suy xét, nghiền ngẫm các giáo pháp ấy, xem
đúng sai, lợi hại thế nào.
 TU: là áp dụng giáo pháp vào đời sống tu hành của
mình, thực hành những điều Phật dạy.
7. Hãy trình bày mối liên hệ giữa Văn, Tư và
Tu?
Văn, Tư, Tu là ba giai đoạn không thể thiếu trên
đường tu tập.
 Trước tiên, chúng ta phải tìm hiểu giáo lý của Đức
Phật, như tìm một bản đồ để biết đường đi, không
lạc lầm, mê tín. (Văn)
 Sau đó, phải suy xét giáo lý ấy, vì Phật không hề
áp chế con người, mà rất tôn trọng nhận thức của
con người, giúp con người làm chủ trước khi quyết
định tin theo một giáo thuyết nào. (Tư)
 Cuối cùng là phải thực hành giáo pháp ấy thì mới
có kết quả an lạc, giải thoát. Nếu chỉ học lý thuyết
suông mà không thực hành thì suốt đời chúng ta
vẫn cứ phiền não, trầm mình trong luân hồi sanh
tử. (Tu)
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BÀI 15: CÚNG DƯỜNG
1. Khi đến chùa, chúng ta thường nghe nói
Cúng dường Tam bảo, vậy Phật tử hiểu nghĩa
như thế nào?
Cúng dường có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng.
Chúng ta cung cấp và nuôi dưỡng Tam bảo để Tam
bảo được trường tồn làm lợi ích cho chúng sanh. Phải
cúng dường với lòng thành kính, tôn trọng, tuyệt đối
tránh thái độ kiêu căng, cầu phước.
2. Mục đích của sự
cúng dường?
Có 3 mục đích:
 Duy trì ngôi Tam bảo
được tồn tại để tiếp
tục giáo hóa chúng
sanh.
 Phát triển ngôi Tam
bảo cho phù hợp với
thời đại mới, không
bị mai một, lạc hậu.
 Bảo vệ Tam bảo khỏi những thế lực quấy phá, mưu
hại.
3. Cúng dường Tam bảo gồm những phần
nào?
Cúng dường Tam bảo gồm có:
- Cúng dường Phật bảo
- Cúng dường Pháp bảo
- Cúng dường Tăng bảo
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4. Hãy trình bày cúng dường Phật bảo như
thế nào cho đúng ý nghĩa?
 Tuy Phật đã nhập diệt, nhưng chúng ta vẫn cúng
dường Phật những đồ ăn, thức uống để hình dung
Phật vẫn còn sống dạy dỗ chúng ta tu học.
 Không nên bày biện linh đình, hoang phí. Những
món cúng Phật đúng nghĩa là:
1. Hương thơm,
2. Đèn sáng,
3. Hoa tươi,
4. Trái cây,
5. Nước trong.
Đôi khi thêm cơm trắng là đủ.
 Nhưng quý nhất để cúng dường lên Phật là 5 món
diệu hương:
1. Giới hương: ta phải giữ giới thanh tịnh để xứng
đáng là con của Phật.
2. Định hương: tập định tĩnh tâm hồn, đừng cho xao
động, mê nhiễm.
3. Huệ hương: chú ý vào văn, tư, tu. Nghĩa là học hỏi
giáo pháp của Phật, sau đó suy xét, nghiền ngẫm,
và quyết tâm thực hành.
4. Giải thoát hương: phá trừ ngã chấp, luôn quán vô
ngã, tứ đại là không, nghiệp thức phân biệt cũng
là không.
5. Giải thoát tri kiến hương: phá trừ luôn pháp chấp,
không thấy đất, nước, gió, lửa là thật, vui buồn
sướng khổ là thật.
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5. Hãy trình bày cúng dường Pháp bảo như
thế nào cho đúng ý nghĩa?
 Trước hết phải học và nghiên cứu giáo pháp của Đức
Phật để hiểu rõ sự cao quý của giáo pháp ấy.
 Sau đó, nếu có tài chánh thì nên xuất tiền ấn tống
kinh điển, phổ biến ra nhiều nơi.
 Người có trình độ học thức
thì nên diễn giảng giáo
pháp cho mọi người cùng
hiểu, hoặc sáng tác các
thể loại văn chương, lý
luận cho người đọc thấm
nhuần, hoặc phiên dịch
các bộ kinh từ ngoại ngữ sang tiếng Việt.
6. Hãy trình bày cúng dường Tăng bảo như
thế nào cho đúng ý nghĩa?
 Chư Tăng là những người thay thế Đức Phật mà
truyền lại giáo pháp cho chúng ta, vì vậy chúng
ta phải cung cấp và nuôi dưỡng chư Tăng.
 Thái độ cúng dường phải thành kính, trân trọng,
không tự cao, không phân biệt vị Tăng ở chùa
nào, xứ nào cả; vị nào ở trong hàng ngũ Tăng
đoàn thì chúng ta cứ cúng dường.
 Nên chọn những món cần thiết cho đời sống tu
học chân chánh của chư Tăng, không nên chiều
theo những sở thích riêng tư của vị này vị kia
mà cúng dường những món không đúng Chánh
pháp, như vậy người cúng cũng không có phước
báu mà người thọ nhận cũng mang tội.
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7. Cúng dường có mấy cấp?
Cúng dường có 3 cấp:
- Phẩm vật cúng dường
- Kính tín cúng dường
- Hạnh cúng dường
 Phẩm vật cúng dường: là dâng lên Phật, Bồ Tát và
chư Tăng những vật chất như thực phẩm, hoa, áo
quần, vật dụng v.v...
 Kính tín cúng dường: là dâng lên tấm lòng thành
kính và niềm tin tuyệt đối vào Phật. Phần kính
tín cao hơn phẩm vật cúng dường.
 Hạnh cúng dường: là biến giáo lý của Phật thành
hành động lợi ích cho chúng sanh. Đây là cúng
dường cao nhất.
8. Sám hối là gì?
Sám là ăn năn lỗi trước; hối là chừa bỏ lỗi sau;
sám hối nghĩa là hối hận những lỗi lầm đã gây ra và
nguyện không tái phạm nữa.
9. Những cách sám hối nào thường được áp
dụng?
Có nhiều cách sám hối, nhưng hiện nay các chùa
thường áp dụng pháp Hồng danh sám hối. Pháp này
đọc tụng 88 danh hiệu Phật, cộng với bài kệ Phổ
Hiền đại nguyện, thành 108 lạy, để hàm ý là đoạn
trừ 108 phiền não.
Hồng danh chư Phật có công đức không thể nghĩ
bàn. Người nào chí thành thực hiện nghi thức sám
hối này sẽ diệt trừ được những tội lỗi đã tạo ra trong
đời hiện tại và nhiều đời quá khứ, không bị đọa vào
3 đường ác.
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BÀI 16: CÁC TỪ NGỮ THƯỜNG GẶP
1. Hãy giải thích hai chữ Nam-mô?
Tiếng Phạn gọi là Nam-mô (Namo); tiếng Trung
Hoa dịch là Quy mạng, quy lễ hay kính lễ. Ý nghĩa:
chỉ cho sự chí thành hướng về Đức Phật.
2. Bồ-đề là gì?
Tiếng
Phạn
gọi là Bồ-đề;
tiếng
Trung
Hoa dịch là trí
huệ, giác, tri,
chỉ trạng thái sáng suốt thấu rõ thật tánh của mọi
sự vật. Bồ Đề cũng được dùng để chỉ quả vị mà
Đức Phật đã chứng đắc. Đức Phật thành đạo dưới
gốc cây tất-bát-la, nên gọi cây đó là cây Bồ Đề.
3. Hằng hà sa số là gì?
Hằng hà sa số nghĩa là số cát sông Hằng. Ý muốn
nói số lượng nhiều không thể nghĩ bàn.
Sông Hằng là con sông lớn ở Ấn Độ, cát của sông
này rất nhiều và mịn. Đức Phật thuyết pháp khi nói
đến số lượng nhiều không thể tính đếm, nghĩ bàn
cho được, thì Ngài dùng hình ảnh số cát sông Hằng
để ví dụ.
4. Tự là gì?
Tự là chỗ ở cho các vị tăng.
- Ngày xưa, tự là công sở để làm việc chính trị
(tương tự như Ủy Ban Nhân Dân ngày nay).
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- Đến thời Hán Minh Đế,
hai pháp sư Ca-diếp Ma
Đằng và Trúc Pháp Lan
từ Ấn Độ sang Trung Hoa
thuyết giảng, vua dùng
khu sứ quán Hồng Lô Tự để 2 ngài ở, sau đó mới
xây dựng thành chỗ ở cho các vị tăng. Từ đó, chùa
tăng gọi là TỰ.
5. Già lam là gì?
Tiếng Phạn gọi Già lam; tiếng Trung Hoa dịch là
Chúng viên hay Tăng viên; nghĩa là nơi chư Tăng
an trụ để tu học, vì ngày xưa các tinh xá để chư
Tăng tu tập đều được xây dựng trong các khu vườn
rộng. Ngày nay, Già lam được dùng để chỉ chung các
nơi chùa chiền.
6. Sa môn là gì?
Tiếng Phạn là Sa môn;
Tiếng Trung Hoa dịch
là Cần tức. Cần là siêng
năng; tức là dứt trừ; Sa
môn nghĩa là người siêng
năng thực hành các điều
lành, dứt trừ các điều ác.
7. Xuất gia nghĩa là gì?
Xuất là ra khỏi; gia là nhà; xuất gia là ra khỏi
nhà. Xuất gia trong đạo Phật có 3 nghĩa:
 Xuất thế tục gia: là ra khỏi nhà thế tục.
 Xuất phiền não gia: là ra khỏi mọi phiền não.
 Xuất Tam giới gia: là ra khỏi 3 cõi (Dục giới, Sắc
giới, Vô sắc giới). Ba cõi này bao gồm toàn bộ
chúng sanh trong sanh tử luân hồi, nên ra khỏi
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Ba cõi cũng có nghĩa là thoát khỏi vòng sanh tử.
Đây là ý nghĩa xuất gia cao nhất.
8. Hãy cho biết Tứ chúng là gì?
Tứ chúng là 4 hàng đệ tử của Phật. Gồm có: Tỳ
kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc và Ưu bà di.
Tỳ kheo và Tỳ kheo ni là hai chúng xuất gia. Ưu
bà tắc và Ưu bà di là hai chúng tại gia, dịch là Cận
sự nam và Cận sự nữ, nghĩa là những người gần gũi
Tam bảo, làm những việc hộ trì Tam bảo. Ngày nay
thường gọi là cư sĩ nam và cư sĩ nữ.
9. Hãy cho biết Tứ hoằng thệ nguyện là gì?
Là 4 điều thệ nguyện rộng lớn của chư Phật. Bồ
Tát khi phát tâm cũng phát 4 nguyện này.
 Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ: chúng sanh
nhiều không tính đếm được, cũng nguyện độ hết.
 Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn: phiền não
nhiều vô tận, cũng thệ nguyện dứt trừ.
 Pháp môn vô lượng thệ nguyện học: pháp môn của
Phật nhiều không lường, cũng nguyện học hết.
 Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành: là tu tập
cho kỳ được quả vị vô thượng để thành Phật.
10. Ý nghĩa hoa sen trong Phật giáo?
Hoa sen có 4 tính chất đặc biệt:
 Ở chỗ bùn lầy mà không dính dơ
(tượng trưng cho sự vô nhiễm).
 Hoa và quả kết thành một lượt
(tượng trưng cho nhân quả
đồng thời).
 Loài ong bướm không đáp xuống mà hút lấy mùi thơm
được (tượng trưng cho sự đoạn diệt các dục lạc).
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 Phụ nữ không dùng hoa sen mà trang điểm (tượng
trưng cho sự thanh khiết, không bị các pháp thế
gian làm vẩn đục)
Chính vì 4 tính chất ấy mà hoa sen được coi là
tinh khiết, và còn mang ý nghĩa là từ trong thế gian
mà thoát khỏi thế gian, nên được lấy làm chỗ đứng,
chỗ ngồi của chư Phật, Bồ Tát, làm biểu tượng cho
Phật giáo.
11. Chữ vạn (卐) ý nghĩa là gì?
Hiện nay người ta đang tranh cãi là chữ vạn xoay
qua tả (卍) hay xoay qua hữu (卐). Nhưng thường
thấy viết theo cách xoay qua hữu hơn.
Ý nghĩa: biểu trưng cho lòng từ bi và trí tuệ vô
hạn của Phật, và hình ảnh xoay vòng tượng trưng
cho Phật lực vận chuyển vô cùng, lan tỏa khắp mười
phương để cứu độ chúng sanh.
12. Khất thực nghĩa là gì?
Khất thực nghĩa gốc là xin ăn. Trong Phật giáo,
khất thực là cách nuôi thân chân chánh của người
xuất gia.
Khất thực đem đến 4 lợi ích cho vị tu sĩ:
1. Tâm trí rảnh rang, không bận rộn vì kế sinh nhai,
để tiến tu giải thoát.
2. Trừ tâm kiêu căng ngã mạn, vì đi xin ăn làm sao
đứng cao hơn thiên hạ.
3. Không thể tham ăn ngon, vì ai cho gì thì ăn nấy,
không thể lựa chọn.
4. Không bận rộn nấu nướng, có nhiều thời giờ để
hành đạo, giáo hóa chúng sanh.
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Khất thực cũng đem đến 3 lợi ích cho Phật tử:
1. Tạo cơ hội cho người bố thí đoạn trừ lòng keo kiệt.
2. Tạo cơ hội tương giao, để giáo hóa người.
3. Nêu gương sống giản dị, thiểu dục tri túc cho
người đời noi theo
Ngày nay, do điều kiện phát triển của xã hội nên
người xuất gia không còn đi khất thực nữa, mà có
Phật tử đem thức ăn đến chùa cúng dường, nấu
nướng. Tuy nhiên, vẫn phải sử dụng với tinh thần
khất thực như đã nói ở trên.
13. Cà-sa là gì?
Cà-sa là y phục của người xuất gia.
Cà-sa tiếng Trung Hoa dịch là hoại sắc, nghĩa là
màu sắc đã bị làm cho nhạt đi, không còn rực rỡ, loè
loẹt nữa. Màu ấy biểu trưng cho cuộc sống đơn giản,
thoát tục, nên cà-sa còn gọi là giải thoát y.
Nguyên gốc ngày xưa, khi Thái tử Tất-đạt-đa
bỏ cung vàng ra đi tìm đạo, Ngài đã cởi áo hoàng
bào mà nhặt một tấm vải vàng xứ Ấn Độ thường
dùng để khoác cho những tội nhân bị hành quyết.
Ngài muốn nói rằng, chúng sanh cũng như những
tội nhân kia, khi sinh ra là đã lãnh một bản án tử
hình, cần phải tu tập để giải thoát.
Và áo cà-sa còn được kết lại từ nhiều mảnh
nhỏ (là những giẻ vụn mà người đời bỏ đi), có hình
giống như cánh đồng với nhiều thửa ruộng. Ý nghĩa
tượng trưng cho ruộng phước của chúng sanh. Khi
chúng sanh tôn kính, cúng dường người xuất gia thì
sẽ được phước báu. Cho nên cà-sa còn được gọi là
phước điền y.
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14. Tứ đại là gì?
Tứ: là 4; đại là cùng khắp, to lớn; tứ đại là bốn thứ
có đặc tính chu biến khắp cùng. Gồm có: địa đại, thủy
đại, phong đại và hỏa đại.
 Địa đại là chất đất, tượng trưng cho tính cứng chắc,
chứa đựng vạn vật.
 Thủy đại là chất nước, tượng trưng cho tính ướt mát,
tươi nhuận của vạn vật.
 Phong đại là gió, tượng trưng cho tính chuyển động,
sanh trưởng của vạn vật.
 Hỏa đại là lửa, tượng trưng cho tính nóng, năng
lượng làm ấm áp vạn vật.
Thân thể con người thường được gọi là thân tứ đại,
vì cũng được hợp thành từ bốn thứ này:
- Địa đại gồm những món cứng chắc: như cơ, xương...
- Thủy đại gồm những món lỏng, ướt: như máu, nước
bọt...
- Phong đại là hơi thở ra vô, là sự chuyển động.
- Hỏa đại là hơi ấm làm nên nhiệt độ.
15. Hữu tình, vô tình là gì?
Hữu tình, vô tình gọi chung là Nhị thế
gian.
 Vô tình thế gian: là những loại do tứ đại
tích tụ mà thành, không có tình thức.
Thí dụ: đất, đá, cây cỏ, ruộng vườn, nhà
cửa, sông núi...

 Hữu tình thế gian: là
những loại có tình thức,
còn gọi là chúng sanh.
Thí dụ: người, trời,
A-tu-la, thú vật...
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16. Tứ sanh là gì?
Tứ sanh là 4 loài chúng sanh:
thai sanh, nỗn sanh, thấp sanh
và hóa sanh.
 Thai sanh: là loài sanh bằng
bào thai (như con người, heo,
bò...)
Noãn sanh: là loài sanh bằng trứng (như gà, vịt, rắn,
chim...)
 Thấp sanh: là loài sanh nơi ẩm thấp (như trùng,
mối, dòi...)
 Hóa sanh: là loài sanh do biến hóa (như chư thiên,
hoặc các loài ở địa ngục).
17. Lục căn là gì?
Lục căn là 6 cơ quan, 6 cội
gốc nơi cơ thể.
1. Nhãn căn: là con mắt. Dùng
để nhìn tất cả các hình sắc.
2. Nhĩ căn: là lỗ tai. Dùng để
nghe tất cả các âm thanh.
3. Tỷ căn: là lỗ mũi. Dùng để
ngửi các mùi.
4. Thiệt căn: là lưỡi. Dùng để
nếm các vị.
5. Thân căn: là thân thể. Dùng để cảm nhận các xúc
chạm.
6. Ý căn: là tâm ý. Dùng để nhận biết, suy nghĩ.
18. Lục trần là gì?
Là 6 cảnh bên ngoài, được nhận biết nhờ lục căn.
1. Sắc trần: là những hình dáng, màu sắc, chất liệu...
nhờ mắt nhìn thấy.
2. Thanh trần: là những âm thanh, nhờ tai nghe thấy.
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3. Hương trần: là những mùi hương, do mũi ngửi thấy.
4. Vị trần: là những mùi vị, do lưỡi nếm thấy.
5. Xúc trần: là sự đụng chạm của thân thể đối với mọi
vật chung quanh như áo quần, đồ vật, con người,
con vật... nhờ thân nhận biết.
6. Pháp trần: là bóng dáng của 5 trần còn lưu lại trong
ý thức, là đối tượng nhận biết của ý.
19. Thất tình lục dục là gì?
Thất tình là 7 thứ tình cảm của con người phàm
tục:
1. Hỷ: vui mừng			
2. Nộ: giận dữ
4. Ố: ghét
3. Ái: yêu thương		
5. Ai: khổ sở, đau buồn 6. Cụ: sợ sệt
7. Dục: ham muốn
Lục dục là 6 thứ làm con người mê đắm, vướng mắc,
không an ổn, đều do sáu căn chạy theo sáu trần.
1. Mắt tham đắm hình sắc xinh đẹp.
2. Tai tham đắm âm thanh
hay lạ.
3. Mũi tham đắm hương thơm.
4. Lưỡi tham đắm vị ngon.
5. Thân tham đắm xúc chạm
êm ái.
6. Ý tham đắm những tư
tưởng hài lòng
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20. Bát phong là gì?
Bát phong là tám ngọn gió độc làm lay động lòng
người, tổn thương thiện căn tu hành, gồm có:
1. Lợi: là sự dồi dào về tiền tài, lợi dưỡng.
2. Suy: là sự hao tổn về tiền tài, lợi dưỡng.
3. Hủy: bị người đời nói xấu, hủy báng.
4. Dự: được người đời tán thán, khen ngợi.
5. Xưng: được tôn xưng, kính trọng.
6. Cơ: bị chê bai, khinh rẻ.
7. Khổ: bị đau khổ, hoạn nạn.
8. Lạc: vui sướng khi được như ý.
Chúng sanh đứng trước 8 ngọn gió ấy, bị nó thổi
mà tâm không lay động thì cuộc sống được an lạc,
giải thoát.
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BÀI 17: MỘT SỐ HÌNH TƯỢNG PHẬT
1. Mười danh hiệu của Đức Phật là gì?
Mười danh hiệu của Đức Phật (gọi là Thập hiệu)
chỉ cho 10 tính chất cao quý mà chỉ Phật mới đạt
đến. Ngay cả Bồ Tát, các vị Tổ sư cũng không
dám xưng tụng cho mình. Vì thế, bất cứ ai dám
tự xưng một trong 10 thập hiệu này đều là tà ma
ngoại đạo.
1. Như Lai: tức là bất sanh bất diệt,
hoàn toàn đắc quả chơn như.
2. Ứng cúng: tức là bậc đáng được
sự cúng dường của Trời, Người.
3. Chánh biến tri: tức là bậc có
trí tuệ hiểu biết tất cả (biến),
hiểu biết một cách chân chánh
(chánh).
4. Minh hạnh túc: là bậc có đầy
đủ trí tuệ (minh), và đầy đủ giới đức, công hạnh
độ sinh (hạnh).
5. Thiện thệ: là bậc đã làm xong các sự lành, vượt
qua các nhiễm ô, không trở lại đường sanh tử nữa.
6. Thế gian giải: là hiểu rõ thế gian một cách tường
tận, nhờ hiểu rõ nên giải thoát.
7. Vô thượng sĩ: là bậc không ai sánh bằng, không
ai hơn được.
8. Điều ngự trượng phu: là bậc có năng lực chế phục
tất cả mọi người, từ kẻ trí tới người ngu tối.
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9. Thiên nhân sư: là bậc thầy dẫn dắt cả chư thiên
và nhân loại theo đường tu chân chánh.
10. Phật Thế Tôn: là đấng giác ngộ, đầy đủ ba khía
cạnh tự giác, giác tha, và giác hạnh viên mãn,
được thế gian tôn kính nhất.
2. Ý nghĩa hình tượng Phật Thích-ca Mâu-ni?
 Danh hiệu: Thích-ca (Hán dịch là Năng Nhân)
nghĩa là người hay phát khởi lòng từ bi. Mâu-ni
(Hán dịch là Tịch Mặc) nghĩa là tâm hồn luôn
luôn yên tĩnh.
 Vị trí: ta thường thấy tượng Phật Thích-ca Mâuni được thờ ngay giữa chánh điện.
 Hình dáng: tuy Phật Thíchca Mâu-ni là người Ấn Độ,
nhưng các tượng Phật có
thể tạo theo hình dáng
người của nước khác. Bởi
Phật không phải căn cứ
vào xác thân tầm thường,
mà căn cứ vào Pháp thân
thường trụ. Chúng sanh ở
nơi nào tưởng đến Đức Phật thì Ngài ứng hiện
nơi đó để cứu độ.
- Trên đỉnh đầu Đức Phật nổi cao một khối thịt nhỏ
gọi là nhục kế, biểu thị cho trí tuệ siêu tuyệt.
- Chung quanh Đức Phật có những tia hào quang
sáng chiếu, tiêu biểu cho trí tuệ soi khắp thế
gian. Và còn ý nghĩa là sự thanh tịnh của Ngài,
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nghiệp lành của Ngài tỏa chiếu chung quanh.
(Ngay cả người thường chúng ta, nếu đức hạnh,
hiền lương thì cũng tỏa ra một vầng hào quang
mà mắt thường không trông thấy, các nhà khoa
học gọi là từ trường, khiến người khác có cảm
tình và thương mến).
 Tư thế: tượng Phật thường tạc theo thế Ngài ngồi
thiền, tay bắt ấn tam muội, đôi mắt khép lại ba
phần tư (3/4), hơi nhìn xuống. Nhìn xuống là biểu
thị sự quán sát nội tâm, để tự giác, tự ngộ. Muốn
giải thoát thì phải tự mình sửa đổi thân tâm, chứ
không thể dựa dẫm, van xin nơi ai khác.
3. Ý nghĩa tượng Bồ Tát Quán Thế Âm?
 Danh hiệu: Quán là quán sát,
lắng nghe; Thế là thế gian; Âm là
âm thanh; Quán Thế Âm nghĩa
là quán sát tiếng kêu than của
chúng sanh trong thế gian để cứu
độ cho họ thoát khổ.
 Hạnh nguyện: Ngài nguyện rằng
chỗ nào có chúng sanh đau khổ,
tưởng niệm đến Ngài, là Ngài
hiện thân đến đó. Ngài có thể hóa
thành đủ loại người, đủ loại chúng
sanh để hòa nhập mà giáo hóa.
 Hình dáng: chư Phật và Bồ tát
không còn vướng vào thân phàm phu, nên không
hiện tướng nam hay tướng nữ. Nhưng chúng ta
thường tạc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm theo hình
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dáng người nữ, đứng trên hoa sen, tay phải cầm
cành dương liễu, tay trái cầm bình thanh tịnh
đựng nước cam lồ. Ý nghĩa như sau:
- Người nữ: tượng trưng cho người mẹ với đức tính
từ bi thương con tha thiết không gì sánh bằng.
Dù ở đâu xa, dù đang làm gì, nghe con kêu khóc,
mẹ cũng đến cứu con.
- Cành dương liễu: tượng trưng cho đức tính nhẫn
nhục. Bồ Tát phải chịu đựng mọi cảnh, nhưng
không để cảnh chi phối, vừa chiến thắng được
mình, vừa cảm hóa được người.
- Nước cam lồ: là thứ nước rất trong, mát, thơm ngọt,
do hứng ngoài sương. Tượng trưng cho nguồn an
lạc vô biên, giúp chúng sanh qua cơn nguy khốn
và rưới tắt ngọn lửa phiền não đang thiêu đốt.
- Bình thanh tịnh: tượng trưng cho ba nghiệp trong
sạch (thân, khẩu, ý). Người có lòng từ bi muốn
cứu độ chúng sanh thì ba nghiệp phải trong sạch,
nếu không sẽ dần dần lạc về danh lợi.
4. Ý nghĩa tượng Đức Phật Di Lặc?
 Danh hiệu: Di Lặc hiện thân cho đức tính hỷ xả.
Bởi vì Ngài thấy tất cả các pháp đều do nhân
duyên sanh khởi, không thật, chỉ có giả tạm mà
thôi, nên không chấp vào, không đau khổ.
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 Hình dáng: tượng tạc một vị Hòa thượng mập mạp,
miệng cười toe toét, bày cái bụng to tướng, chung
quanh có 6 đứa bé quấy nhiễu.

- Vị Hòa thượng mập mạp đó là lấy theo hình tượng
của Bố Đại Hòa thượng, xuất hiện ở Trung Hoa
vào thời nhà Lương
(cuối thế kỷ 9 - đầu
thế kỷ 10). Ngài ăn
mặc xốc xếch, vai
đeo cái bị to, xin đồ
vật của mọi người
nhét vào bị rồi
phân phát cho trẻ
con. Khi sắp tịch,
Ngài để lại bài kệ
liên quan đến Phật Di Lặc, và căn cứ vào hạnh
hỷ xả của Ngài, nên người ta nghĩ rằng tương lai
Ngài sẽ hiện trở lại thế giới này tu thành Phật
Di Lặc.
- 6 đứa bé (gọi là Lục tặc) tượng trưng cho sáu căn
là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý) tiếp xúc với ngoại cảnh (sáu trần), sanh
ra ái nhiễm, rồi gây tội lỗi, nên coi chúng là giặc
(tặc). Biết vậy thì ta phải buông xả tất cả, đừng
tham đắm, sân hận, mới mong giải thoát.
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BÀI 18: TỨ CHÁNH CẦN
1. Định nghĩa Tứ Chánh Cần là gì?
Tứ là 4, chánh là đúng đắn; cần là siêng năng,
tinh tấn; Tứ Chánh Cần là bốn phép siêng năng
tinh tấn hợp với Chánh đạo. Bốn phép ấy là:
 Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh.
 Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sinh.
 Tinh tấn phát khởi những điều lành chưa phát
sinh.
 Tinh tấn phát triển những điều lành đã phát sinh.

2. Thế nào là tinh tấn ngăn ngừa những điều
ác chưa phát sinh?
Tâm mình chưa khởi lên
điều ác thì gắng giữ đừng
cho khởi lên. Thí dụ, khi
muốn lập mưu chiếm lấy tài
sản của người, ta liền xét lại
rằng: “Của mình mất mình
biết buồn rầu, thì người khác
mất của cũng buồn rầu như
vậy.” Thế là quyết không lấy
cắp.
Tóm lại, mỗi khi tâm ta khởi lên một điều sai
quấy thì phải dập tắt ngay, đừng để nó biến thành
hành động.
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3. Thế nào là tinh tấn dứt trừ những điều ác đã
phát sinh?
Nếu tội ác đã lỡ sanh rồi, thì phải ngăn lại, không
cho nó phát triển thêm. Đồng thời, phải huân tập
những hạt giống thiện lành để dần dần thay thế hạt
giống xấu ác.
Ví dụ, một người lỡ ăn
cắp lần đầu, đừng cho có lần
thứ hai, và phải huân tập
bằng sự bố thí để thay thế
lòng tham lam.
4. Thế nào là tinh tấn
làm phát sanh những
điều lành chưa phát
sanh?
Nhiều khi ta có những ý
định tốt đẹp muốn giúp đỡ
người khác, nhưng vì tánh
giải đãi hay thiếu nghị lực mà không thực hiện được
điều tốt đẹp ấy. Chính vì vậy phải hăng hái, tinh
tấn làm ngay, không nên chần chờ. Phải biến ý nghĩ
thành hành động, chứ không nói suông.
5. Thế nào là tinh tấn phát triển điều lành đã
phát sanh?
Điều lành khi đã thực hiện rồi, đừng cho là đủ,
mà phải cố gắng làm thêm nữa. Như vậy vừa tăng
trưởng thiện căn, vừa ngăn chặn được điều ác chưa
phát sanh.
Ví dụ, khi ta phóng sinh loài vật không chỉ có lợi
ích cho ta và cho con vật đó, mà còn giúp ta ngăn
chặn được sự sát sinh, nuôi dưỡng tâm từ bi, không
cho tâm xấu ác phát triển.
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BÀI 19: TỨ TRỌNG ÂN
1. Định nghĩa Tứ trọng ân là gì?
Tứ là 4; trọng là sâu nặng, lớn lao; ân là ơn nghĩa;
Tứ trọng ân là bốn ơn nghĩa sâu nặng mà mỗi người
chúng ta đã thọ nhận và phải có nhiệm vụ ghi nhớ,
đền đáp lại.
Bốn ơn sâu nặng đó là:
 Ơn cha mẹ
 Ơn chúng sanh
 Ơn quốc vương
 Ơn Tam bảo
2. Hãy trình bày về ơn cha mẹ?
Cha mẹ sanh ra ta
rất cực nhọc, lại có
công nuôi dưỡng ta đến
khôn lớn, rồi cho học
hành tử tế, dựng vợ gả
chồng, tạo dựng hạnh
phúc cho ta.
Vậy ta phải đền đáp
lại bằng 4 cách hiếu
thảo (hiếu tâm, hiếu
dưỡng, hiếu hạnh, hiếu
đạo) để cha mẹ an vui, đầy đủ và giải thoát.
3. Hãy trình bày về ơn chúng sanh?
Ta sống trên đời không thể độc lập một mình, mà
phải nương dựa vào nhiều người, nhiều vật. Thí dụ,
nhờ thợ mộc ta mới có bàn ghế ngồi, có nhà cửa để
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ở; nhờ người làm ruộng ta có cơm ăn, nhờ thợ dệt ta
có áo mặc; nhờ con chó giữ nhà, con bò kéo xe v.v...
Ta phải đền đáp bằng cách làm việc cống hiến trở
lại, và siêng tu, học đạo, để cầu
cho chúng sanh được giải thoát
luân hồi.
4. Hãy trình bày về ơn quốc
vương?
Nhờ có vua hoặc tổng thống, chủ tịch nước, nói
chung là chính quyền, cán bộ, lo xếp đặt mọi việc
trong ngoài, giữ gìn an ninh trật
tự, thái bình thịnh trị, ta mới yên
tâm làm ăn, sinh sống.
Ta phải đền đáp bằng cách chăm
lo sản xuất, sống lương thiện, làm
việc công ích cho xã hội, và tu học
để hóa độ mọi người.
5. Hãy trình bày về ơn Tam
bảo?
Nhờ Phật khai sáng mà ta
nhận ra con đường chơn chánh
để đi theo, không sa vào nẻo
ác. Nhờ Chánh pháp mà ta có
đường lối tu tập đúng đắn. Nhờ
chư Tăng giảng dạy đạo lý mà ta
thấu hiểu. Vậy ta phải đền đáp
bằng sự cung kính cúng dường
và siêng năng tu học để mau đắc
quả Bồ-đề.
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BÀI 20: TỊNH ĐỘ
1. Định nghĩa Tịnh độ là gì?
Tịnh là trong sạch, thanh
tịnh; độ là xứ sở, quốc độ; Tịnh
độ là thế giới trong sạch, an vui
của Đức Phật A-di-đà. Nơi đó
toàn vàng bạc, châu báu làm nên
đường sá, đền đài, cung điện.
Hoa thơm cỏ lạ đủ màu sắc, hương thơm. Chim chóc
toàn thứ quý báu, ngày đêm hót những bài pháp vi
diệu. Nhạc thiêng khiến ai nghe đến cũng sanh lòng
hoan hỷ. Không bao giờ có bóng tối vì hào quang của
Phật luôn phát ra sáng ngời. Chúng sanh ở đây đều
tinh tấn tu hành, dễ thành chánh quả, không vướng
bận buồn khổ như thế gian.
2. Điều kiện nào để vãng sanh về Tịnh độ?
Phải có đủ 3 điều kiện: Tín, Nguyện và Hành.
 Tín: là lòng tin chắc chắn.
- Tin có Đức Phật A-di-đà, tin có thế giới Tịnh độ (Cực
lạc) để chúng sanh hết khổ.
- Tin giáo pháp của Phật nói ra (trong kinh A-di-đà)
là đúng đắn, cứ nhất tâm niệm Phật thì sẽ thành
công.
- Tin vào bản thân mình “là Phật sẽ thành”, nhất tâm
niệm Phật chắc chắn sẽ được vãng sanh.
 Nguyện: là lập chí nguyện vững vàng quyết về
Tịnh độ, dù gặp trở ngại cũng không thối chuyển.
Không có chí nguyện lớn lao sẽ không thành tựu
việc gì cả.
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 Hành: là sự thực hành theo đúng chí nguyện.
Luôn luôn trì niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà
trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, không phút giây
nào xao lãng.
3. Pháp môn niệm Phật có dễ tu hay không?
Đạo Phật có muôn ngàn pháp môn, nhưng pháp
môn niệm Phật là phép tu dễ dàng nhất trong thời đại
ngày nay. Bởi nó phù hợp với đủ mọi căn cơ của chúng
sanh, từ thấp tới cao, từ trí thức tới bình dân, từ giàu
tới nghèo... đều áp dụng được. Đặc biệt là những người
bận rộn, có thể vừa làm công việc, vừa niệm Phật.
4. Có bốn pháp niệm Phật,
nhưng pháp nào thông dụng
nhất?
Bốn pháp niệm Phật là:
 Trì danh niệm Phật
 Tham cứu niệm Phật
 Quán tưởng niệm Phật
 Thật tướng niệm Phật

Trong đó pháp Trì danh niệm Phật là thông dụng
nhất. Trì danh niệm Phật là giữ một lòng nhớ nghĩ
danh hiệu Phật, là niệm “Nam mô A-di-đà Phật”
khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống. Niệm từ lúc mới
thức dậy cho đến buổi tối, không lúc nào ngưng.
Tiếng niệm có thể phát ra miệng hoặc chỉ niệm
thầm trong tâm.
5. Sự quan trọng của việc niệm Phật trong lúc
lâm chung?
Gần lâm chung, đừng luyến tiếc của cải, con
cháu, mà nên buông bỏ để giải thoát. Cận tử nghiệp
(nghiệp hiện ra vào lúc sắp chết) có mãnh lực rất lớn
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trong sự đầu thai, nếu tham luyến trần duyên thì sẽ
luân hồi trở lại. Vì thế, lúc lâm chung, gia đình, con
cháu không nên khóc lóc nhiều, làm rối loạn tâm
thần người sắp chết, mà nên đứng xung quanh niệm
Phật rõ tiếng cho người chết nương theo mà nhất
tâm hướng về Tịnh độ, sẽ được vãng sanh.
6. Lợi ích của pháp niệm Phật trong đời sống
hiện tại?
Không những đời sau được vãng sinh về nơi Cực
Lạc mà ngay trong hiện tại chúng ta cũng có những
lợi ích như:
 Niệm Phật trừ được niệm chúng sinh: Niệm chúng
sinh là nhớ nghĩ đến những điều xấu xa như tham,
giận, kiêu căng... Nếu lo niệm Phật, thì tâm trí đâu
còn nhớ nghĩ đến những niệm xấu đó nữa, thân và
khẩu đâu gây nghiệp xấu.
 Niệm Phật trừ được tâm buồn phiền: Trong những
lúc buồn phiền, đau khổ, như gặp cảnh con cái biệt
ly, vợ chồng xa cách, nhà cửa tiêu tan... nếu ta niệm
Phật thì nỗi đau khổ sẽ vơi bớt hoặc tan biến. Vì ta
nghĩ đến Phật A-di-đà thì không còn bận tâm đến
nỗi niềm riêng nữa.
7. Chư Phật vô số, vì sao chỉ niệm riêng Phật
A-di-đà? Cảnh Phật ở khắp nơi, tại sao không
niệm về các phương đông, nam, bắc mà chỉ
cầu về Tây phương Cực lạc?
Tất cả chư Phật đều đồng một thể tánh sáng
suốt. Niệm một Phật là niệm tất cả Phật. Và
phương nào có Phật cũng đều là Cực lạc. Nhưng
sở dĩ ta niệm danh hiệu Phật A-di-đà và cầu về
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Tây phương bởi các lý do:
 Nhờ chính kim khẩu Đức Phật Thích-ca truyền
dạy mà chúng ta biết chắc chắn hơn cả. Và đến
một nơi mà ta đã có ý niệm thì cũng chắc chắn
hơn đến một nơi mà ta còn lờ mờ chưa hiểu.
 Đức Phật A-di-đà đã có lời đại nguyện từ khi còn
chưa thành Phật, là sẽ tiếp độ bất cứ chúng sanh
nào niệm danh hiệu Ngài để cầu mong được sanh
về cõi Phật của Ngài. Nhờ nguyện lực lớn lao của
Ngài mà sự tu tập của chúng ta được dễ thành
tựu.
 Nếu chuyên nhất tưởng niệm một Đức Phật, một
cảnh giới thì dễ nhất tâm hơn là nhớ nghĩ nhiều
danh hiệu, nhiều cảnh giới, sinh ra tán loạn.
8. Giải nghĩa danh hiệu A-di-đà?
A-di-đà có nghĩa là Vô
lượng thọ và Vô lượng
quang.
- Vô lượng thọ là tuổi sống
lâu không tính được số
lượng.
- Vô lượng quang là Phật
có hào quang sáng suốt
khôn lường.
9. Hãy trình bày lược
sử Đức Phật A-di-đà và
48 đại nguyện?
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Có nhiều kinh nói về Phật A-di-đà, nhưng chúng
ta chỉ học lược sử do Phật Thích-ca giảng nói trong
kinh Đại A-di-đà như sau:
“Trong nhiều kiếp trước, Phật A-di-đà là Thái tử
Kiều-thi-ca, con của đức vua trị vì nước Diệu Hỷ.
Kiếp ấy có đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại
Vương Như Lai. Kiều-thi-ca bỏ ngôi thái tử, theo
Phật Thế Tự Tại xuất gia, được đặt tên là Pháp
Tạng tỳ kheo. Ngài Pháp Tạng quỳ trước Phật
Thế Tự Tại phát 48 lời đại nguyện, độ khắp tất
cả chúng sanh. Khi Ngài Pháp Tạng thành Phật,
có danh hiệu là A-di-đà, ở một thế giới vô cùng
trang nghiêm, quý báu, là thế giới Tây phương
Cực lạc.”
Đối với người tu Tịnh độ thì đại nguyện quan
trọng nhất của Đức Phật A-di-đà là đại nguyện thứ
29 trong số 48 đại nguyện của Ngài, nói rằng: “Lúc
ta thành Phật, chúng sanh trong mười phương nếu
chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước ta, nhẫn đến
10 niệm, nếu không được sanh, thì ta không ở ngôi
Chánh giác (trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng
hủy báng Chánh pháp).”
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BÀI 21: BÁT QUAN TRAI GIỚI
1. Định nghĩa Bát quan trai giới là gì?
Bát là 8; quan là cánh cửa đóng lại; trai là thanh
tịnh; giới là những điều răn cấm; Bát quan trai giới
là một phép tu hành dành cho người tại gia trong
thời gian một ngày một đêm (24 giờ), nhằm làm cho
thân tâm thanh tịnh bằng cách ngăn chặn 8 điều tội
lỗi, có nghĩa là thọ trì 8 giới thật nghiêm túc. Dù chỉ
tu trong một ngày một đêm nhưng công đức rất lớn.
2. Hãy kể 8 giới
trong phép tu Bát
quan trai?
1. Không sát sanh
2. Không trộm cắp
3. Không dâm dục
4. Không nói dối
5. Không uống rượu
6. Không trang điểm, thoa dầu thơm,
7. Không múa hát và xem múa hát
8. Không nằm ngồi trên giường cao rộng, đẹp đẽ
Ngoài ra, trong thời gian thọ Bát quan trai giới
thì người thọ giới không ăn quá giờ ngọ, chỉ ăn một
bữa vào đúng ngọ.
3- Hãy giải thích rõ 8 giới nói trên?
Tám giới này gồm Ngũ giới mà người Phật tử đã
phát nguyện thường xuyên giữ theo, cộng thêm với
3 giới tinh tế hơn.
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1. Không sát sanh: Vì lòng từ bi đối với các con vật
bị giết. Chẳng những không đích thân mình giết,
mà cũng không sai bảo người khác giết, không
sanh tâm hoan hỷ khi thấy người khác giết hại
loài vật, ngược lại còn phải khuyên can, ngăn cản
họ.
2. Không trộm cắp: Cũng vì lòng từ bi không
muốn người khác đau khổ khi tài sản bị mất mát.
Và còn khuyên can khi thấy người khác có ý trộm
cắp.
3. Không dâm dục: Dâm dục là nghiệp nhân gây
sanh tử luân hồi, nên người tu phải dứt trừ hẳn.
Người Phật tử giữ Ngũ giới thì không tà dâm,
nhưng khi thọ bát quan trai giới thì phải giữ thân
tâm thanh tịnh, dứt hẳn sự dâm dục.
4. Không nói dối: Kể cả không nói lời thêu dệt, hai
chiều, hung ác, tục tĩu. Lòng chân thật sẽ được
những quả báo lớn lao.
5. Không uống rượu: Kể cả không uống bia, hút
thuốc, đánh bài, đánh đề, ma túy xì ke, cá độ, đua
ngựa... Tóm lại là những thứ làm say mê điên đảo
và gây nghiện.
6. Không trang điểm, thoa dầu thơm: mọi tội lỗi,
sai lầm trong đời sống đều xuất phát từ sự chấp
ngã, luôn vun đắp, ôm ấp cái bản ngã không thật,
nên giữ giới này là sự nhắc nhở ta quay lại quán
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xét tính hư dối của bản ngã mà không chạy theo
nuông chiều nó nữa.
7. Không múa hát và
xem múa hát: Bởi năm
giác quan mắt, tai, mũi,
lưỡi, thân là năm cửa
ngõ có thể dẫn tới Niếtbàn hay địa ngục. Nếu
nghe những điều hay lẽ
phải, ngửi mùi thơm tinh
khiết, thấy những điều
thiện lành thì con đường
giải thoát không xa. Ngược lại, nếu nghe tiếng
du dương của dục vọng, thấy cảnh trụy lạc, ngửi
mùi say nồng kích thích... thì dễ đọa vào đường
ác. Ngày thường, Phật tử có thể tiếp xúc với nghệ
thuật chân chính, nhưng ngày thọ Bát quan trai
thì tuyệt đối không.
8. Không nằm ngồi trên giường cao rộng, đẹp
đẽ: vì thân thể dễ bị mơn trớn bởi chăn êm nệm
ấm mà sanh tâm bất chính. Nên tập đức tính
giản dị noi gương Đức Phật.
Ngoài ra, việc không ăn quá giờ ngọ là tập theo nếp
sống của người xuất gia, dù chỉ trong một ngày, sẽ có
những điều lợi ích như: ít móng tâm sai quấy, ít buồn
ngủ, dễ nhất tâm, ít sanh bệnh.
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4. Mục đích của phép tu Bát quan trai?
Có 3 mục đích:
a. Đối trị với phép trì trai của ngoại đạo. Trước khi

Phật xuất hiện, đã có phép trì trai của ngoại đạo
như Bà-la-môn, Ni-kiền tử. Nhưng họ đặt nặng
hình thức, không chú trọng nội dung, nên không
lợi ích cho sự giải thoát. Phép tu Bát quan trai của
Phật chế ra phù hợp chân lý, kết quả cao hơn.

b. Huấn luyện đời sống xuất gia để có người kế tục
Tăng bảo. Người tại gia thọ trì Bát quan trai sẽ tạo

nhân xuất gia cho đời này hoặc đời sau, như thế
Tăng bảo mới tồn tại.

c. Tạo điều kiện cho người thọ trì đạt quả vị giải
thoát. Từ sự nghiêm trì các giới, người tu sẽ phát

sanh định và tuệ, đoạn tận phiền não, chứng đắc
quả Vô thượng Bồ đề.

5. Phật tử thọ Bát quan trai vào những ngày
nào?
Thông thường là 6 ngày: mùng 8, 14, 15, 23, 29 và
30. Nếu tháng thiếu thì ngày 28, 29.
6. Tại sao lại chọn những ngày ấy?
Theo kinh Tứ Thiên Vương, thì 6 ngày ấy có Tứ
Thiên Vương và sứ giả đi giám sát nhân gian. Người
làm thiện sẽ được các ngài gia hộ, ai làm ác sẽ bị trừng
trị.
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Theo ý nghĩa thiết thực thì việc thọ Bát quan trai
cần được thực hiện theo định kỳ, không chỉ một lần,
nên phân chia thành các giai đoạn đều đặn như cuối
tháng,giữa tháng...để có hiệu quả rèn luyện và nhắc
nhở cao.
Ngày nay Phật tử bận rộn hơn thì có thể tu 2 ngày
hoặc 1 ngày trong mỗi tháng, hoặc chọn ngày chúa
nhật cho tiện, đều có công đức như nhau.
7. Chương trình căn bản của ngày tu Bát quan
trai ra sao?
Một ngày tu thường có những phần như sau:
Sáng: Thầy truyền giới cho Phật tử - ăn điểm
tâm - sám hối, tụng kinh, niệm Phật - thọ trai (ăn
trưa) - đi kinh hành, niệm Phật.
Chiều: Chỉ tịnh (ngủ, nghỉ) - tụng kinh, niệm
Phật, học giáo lý - uống nước cháo hoặc sữa thay cơm
Tối: Niệm Phật - quán hơi thở - chỉ tịnh (khoảng
9 hoặc 10 giờ)
 4 giờ khuya: Công phu (tụng kinh), niệm Phật
 6 giờ sáng hôm sau: Xả giới

Nếu không ở lại chùa qua đêm thì chiều có thể xả
giới.
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BÀI 22: TỨ NIỆM XỨ
1. Định nghĩa Tứ niệm xứ là gì?
Tứ là 4; niệm là hằng nhớ nghĩ; xứ là nơi chốn;
Tứ niệm xứ là bốn chỗ, bốn điều mà người tu hành
thường nhớ nghĩ đến. Đó là:
1. Quán thân bất tịnh
2. Quán tâm vô thường
3. Quán pháp vô ngã
4. Quán thọ thị khổ
2. Quán thân bất tịnh là như thế nào?
Quán là tập trung tư tưởng để quán sát cho thấu
đáo; bất tịnh là không trong sạch; quán thân bất
tịnh là tập trung tư tưởng để quán sát một cách
tường tận về sự không trong sạch của cái thân ta.
Nói về sự dơ bẩn của thân, ta thấy:
 Từ khi mới đầu thai, thân đã do hai thứ là tinh
cha, huyết mẹ kết hợp thành, nằm lẫn trong máu
me nhơ nhớp. Và khi sinh ra, thân phải chui qua
bằng con đường sinh dục bẩn thỉu.
 Thân được nuôi lớn bằng những thức ăn cũng
không tinh khiết, mới nuốt vào thì ưa thích,
nhưng vào bụng đã biến thành hôi hám, và khi
bài tiết ra thì không ai chịu nổi.
 Trong thân thường bài tiết ra những chất dơ bẩn
như đại, tiểu, ghèn, mũi, dãi... vài ngày không
tắm mồ hôi đã dơ, sáng không súc miệng đã hôi
thối v.v... Khi đau ốm càng dơ bẩn hơn như đàm,
dãi, hoặc bệnh nan y như lao, cùi, giang mai, ung
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thư, HIV... càng bài tiết ra
những chất ghê gớm.
 Khi chết, da thịt rã rời, dòi
bọ rúc rỉa, cũng bẩn thỉu
vô cùng.
Phép quán này trị lòng
tham sắc dục. Tuy nhiên,
cũng không vì thế mà hủy
bỏ mạng sống. Bởi thân vẫn
cần để tu hành giải thoát,
như qua sông phải có chiếc
bè, chưa qua mà đã vội bỏ bè là

trái với lời Phật dạy.
3. Quán tâm vô thường là như thế nào?
Vô thường là luôn luôn thay đổi. Quán tâm vô
thường là tập trung tư tưởng để quán sát cái tâm
của chúng ta luôn luôn thay đổi.
Nhiều người nhận lầm sự phân biệt, hiểu biết
hằng ngày là cái Ta, và cho cái Ta đó là thường còn,
vĩnh viễn. Thật ra cái ta đó là ngã chấp, chính nó
sanh ra những vọng tưởng phiền não như tham,
sân, si, mạn, nghi, ác kiến...
4. Quán pháp vô ngã là gì?
Pháp là tất cả mọi sự thật trên vũ trụ, từ các
vật hữu hình cho đến các sự vô hình, tưởng tượng;
ngã là tự tướng, là cái ngã riêng biệt. Quán pháp vô
ngã là quán sát mọi vật trong vũ trụ không có cái
ta riêng biệt, rồi từ đó sinh ra quí trọng, khinh rẻ,
tranh chấp... Tất cả đều do nhân duyên hòa hợp,
hết nhân duyên là tan rã. Tất cả các pháp làm nhân
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duyên cho nhau chứ không có tự tướng. Không có tự
tướng tức là vô ngã.
Pháp này giúp ta không bị hoàn cảnh chi phối, vì
biết mọi thứ đều giả tạm, đâu cần trach chấp, ích
kỷ, hại người.
5. Quán thọ thị khổ là như thế nào?
Thọ là chịu, nhận lãnh. Quán thọ thị khổ là quán sát
rằng có nhận lãnh là có khổ.
Nhận lãnh là nhận lãnh tất
cả những thứ trong cuộc sống.
 Trước tiên là nhận lãnh cái
thân này riêng của ta, cái
tâm này riêng của ta.
 Sau đó thọ nhận những thứ
khác để nuôi thân như cái
ăn, cái mặc, cái ở, sắc, thanh,
hương, vị, xúc, thọ những gì làm cho ta thích thú,
vui vẻ.
Nhưng càng thọ thì càng khổ. Ví dụ, nhận được
cái gì quý giá thì nơm nớp lo mất, sanh buồn thương, tiếc
nuối... Kẻ có của thì sợ mất của, kẻ có địa vị thì sợ mất địa
vị, kẻ có người yêu thì sợ mất người yêu v.v...
Tất nhiên không thể bỏ tất cả trong cuộc sống,
nhưng chúng ta phải biết buông xả đựoc chừng nào
hay chừng ấy. Vì cuộc đời vốn đau khổ với sanh, lão,
bệnh, tử, không có gì thường tồn cho ta nắm giữ,
nên đừng tham đắm thật nhiều.

6. Tóm lại, phép quán Tứ niệm xứ đánh đổ
bốn thành kiến sai lầm của người đời là gì?
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Bốn thành kiến sai lầm là:
- Tưởng thân này quý báu tốt đẹp
- Tưởng tâm mình là vĩnh viễn thường còn
- Tưởng mọi vật trên đời là chắc thật trường cửu
- Tưởng tom góp thu nhận càng nhiều càng sung
sướng

BÀI 23: LỤC HÒA
1. Định nghĩa lục hòa là gì?
Lục hòa là 6 phương pháp cư xử với nhau cho hòa
hợp từ vật chất tới tinh thần, từ lời nói đến việc làm.
Hòa ở đây là với mục đích cao đẹp, lợi cho mình
và người, chứ không phải thụ động, nhu nhược,
cũng không phải là một thủ đoạn để âm thầm giành
thắng lợi về sau.
2. Lục hòa gồm có 6 phần, hãy kể ra?
1. Thân hòa cùng ở (Thân hòa đồng trú)
2. Lời nói cùng hòa hợp (Khẩu hòa vô tranh)
3. Ý hòa cùng vui ( Ý hòa đồng duyệt)
4. Giới hòa cùng tu (Giới hòa đồng tu)
5. Hiểu biết cùng giải bày (Kiến hòa đồng giải)
6. Lợi ích cùng chia sẻ (Lợi hòa đồng quân)
3. Thân hòa cùng ở là như thế nào?
Nghĩa là cùng ở chung dưới một mái nhà, trường
học, tu viện, hoặc cơ quan, tổ chức, đất nước, thế
giới... thì phải sống hòa thuận, không lộn xộn, vô kỷ
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luật, không ức hiếp,
hãm hại nhau. Ở tầm
mức quốc gia, thế giới
thì càng giữ sự đoàn
kết, thương yêu, không
gây chiến tranh, sát
phạt.
4. Lời nói hòa hợp là như thế nào?
Là phải nói năng hòa nhã, dịu dàng, không gây
gổ, gièm pha, chia rẽ.
Có người thân hòa mà khẩu không hòa, hơn thua
nhau từng tiếng một, hoặc chia lìa, giết hại chỉ vì
một vài lời nói bốc đồng.
5. Ý hòa cùng vui là
như thế nào?
Là tâm ý phải hòa hợp
vui vẻ khi chung sống với
nhau. Ý có hòa thì thân
và khẩu mới hòa, vì ý
dẫn đầu, ý làm chủ. Nếu
chỉ có vẻ ngoài hòa hợp mà ý bên trong lại ganh
ghét, khó chịu, thì khi xung đột lên cao hết chịu
đựng nổi cũng sẽ nổ tung.
Muốn tâm ý hòa hợp nên tu hạnh hỷ xả, không chấp
chặt lỗi lầm của kẻ khác.
6. Giới hòa cùng tu là như thế nào?
Trong tổ chức, đoàn thể nào cũng có trật tự, kỷ
luật. Trong đạo Phật cũng vậy, mỗi người tùy theo
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địa vị, cấp bậc tu hành của mình mà thọ giới và giữ
giới nghiêm túc. Có giữ gìn giới luật thì mới hòa hợp
để cùng nhau tu tập.
7. Hiểu biết cùng giải bày là thế nào?
Trong sự sống chung, mỗi người hiểu biết, khám
phá được điều gì phải giải bày, chỉ bảo cho người
khác cùng hiểu. Như vậy, cả đoàn thể mới cùng tiến
bộ, không chênh
lệch, và không nghi
ngờ hoang mang.
Sự ích kỷ giấu giếm
kiến thức chẳng
những gây bất hòa,
chia rẽ mà còn kéo
tập thể lùi lại, lạc
hậu. Một con én không làm nên mùa xuân; muốn cả
tập thể, cả xã hội vươn lên thì phải có sức mạnh và
tri thức của nhiều người.
8. Lợi ích cùng chia sẻ là thế nào?
Về tài lợi, vật thực, đồ dùng phải phân chia cho
công bằng, cùng nhau thọ dụng, không được chiếm
làm của riêng hay giành phần nhiều về mình. Trong
đời sống, chính vì tranh giành quyền lợi mà dẫn đến
xung đột, chiến tranh. Nên hiểu rằng giàu sang phú
quý như hạt sương trên cỏ, vô thường, giả tạm, thì
nên chia sớt cho nhau để cùng hạnh phúc.
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BÀI 24: TỨ DIỆU ĐẾ - KHỔ ĐẾ
1. Định nghĩa Tứ Diệu Đế?
Tứ là 4; diệu là hay, đẹp; đế là sự thật vững chắc;
Tứ diệu đế là bốn sự thật chắc chắn, quý báu, để
người tu hành có thể từ chỗ tối tăm, mê mờ tiến lên
quả vị giác ngộ.
2. Tứ Diệu Đế gồm những gì?
Tứ diệu đế gồm có Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo
đế.
3. Khổ đế là gì?
Khổ đế là chân lý chắc thật cho ta thấy tất cả nỗi
khổ đau trên thế gian này, mà mỗi chúng sanh đều
phải chịu.
4. Tập đế là gì?
Tập đế là chân lý chắc thật cho ta thấy nguyên
nhân những nỗi khổ của chúng sanh.
5. Diệt đế là gì?
Diệt đế là chân lý chắc thật
trình bày những quả vị an lành,
tốt đẹp mà chúng sanh đạt
được sau khi diệt trừ nỗi khổ và
nguyên nhân gây khổ.
6. Đạo đế là gì?
Đạo đế là những phương pháp
đúng đắn, chắc thật để diệt trừ
đau khổ, nghĩa là những phương
pháp tu hành để giải thoát.
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7. Sự khổ của thế gian có bao nhiêu loại?
Nếu xét theo nguyên nhân và mức độ gây khổ thì
có 3 loại (gọi là tam khổ), còn xét theo hình thức sự
việc thì có 8 loại (gọi là bát khổ). Thật ra, cả 8 loại
khổ phân theo hình thức sự việc này đều nằm trong
mức độ thứ nhất của Tam khổ.
8. Hãy trình bày tam khổ?
Tam khổ gồm có: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ.
 Khổ khổ: nghĩa là khổ vì những sự việc đau khổ,
không vui của thế tục. Sự cảm thọ của mỗi chúng
sinh có ba loại là cảm thọ khổ, cảm thọ vui và cảm
thọ không khổ không
vui. Sự khổ ở tầng bậc
này chính là khổ vì
những cảm thọ khổ, thí
dụ như: đói cơm, khát
nước, dơ bẩn, rét lạnh,
nhiễm độc... hoặc rơi
vào những hoàn cảnh
khổ như bão lụt, chiến
tranh, sưu cao thuế
nặng v.v... Đây là mức độ khổ thấp nhất mà tất
cả chúng sinh đều có thể nhận biết dễ dàng.
 Hoại khổ: Vạn vật đều bị chi phối bởi luật vô
thường, nên rất nhỏ bé, phù du. Có sức mạnh,
giàu có, quyền thế, nhưng cuối cùng cũng bị tan
hoại. Thân trẻ rồi cũng già, cũng bệnh, chết như
nhau. Ở mức độ khổ này, ngay cả những cảm thọ
vui cũng được nhận biết là khổ, vì chúng không
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thường tồn. Thí dụ, khi được giàu sang, khỏe
mạnh, người đời cho là vui sướng, không khổ,
nhưng nếu xét kỹ thì sự giàu sang đó, sức khỏe
đó cũng đều phải dần dần mất đi. Do nhận biết
sự mất đi đó mà thấy được chúng là khổ.
 Hành khổ: là sự khổ được nhận biết từ tính chất
liên tục thay đổi, biến chuyển của sự vật, do các
nhân duyên tan hợp không nhất định, nên cũng
gọi đây là duyên sinh khổ. Sự nhận biết về khổ
ở mức độ này là sâu sắc nhất, vì đây là cái khổ
triền miên kéo dài từ đời này sang đời khác,
không giống như hai mức độ kể trên chỉ là sự khổ
trong một lúc, một đời.

9. Hãy trình bày Bát khổ?
Bát khổ gồm có: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử
khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội
khổ và ngũ ấm xí thạnh khổ.
1. Sanh khổ: là nỗi khổ trong sự sanh sống của
chúng sinh.
 Người mẹ mang thai con thì rất khổ nhọc, nào nôn
ói, suy nhược, đau đớn, dơ uế. Con nằm trong
bụng mẹ cũng khổ sở, vì bị giam trong cảnh tối
tăm, chật hẹp, khi sanh ra cũng bị đau đớn.
 Sanh ra rồi, con người phải khổ sở vì tìm cách sinh
nhai, đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm miếng ăn, chỗ
ở. Về tinh thần, tìm được kiến thức, đạo đức cũng
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gian nan. Phải siêng năng, vất vả, có khi bị lừa
gạt, chèn ép đủ điều.
2. Lão khổ: là nỗi khổ khi già. Thân thể khi già nua
thì khổ đủ điều, như mắt mờ, tai điếc, chân run,
lại còn lú lẫn tinh thần.
3. Bệnh khổ: là nỗi khổ khi bệnh. Những cơn đau
đớn hành hạ thân xác, lại tốn tiền chạy chữa,
buồn rầu, lo sợ.
4. Tử khổ: là nỗi khổ khi chết. Cái chết làm con
người lo sợ nhất, tâm thần rối loạn, còn thân thể
thì tan rã, đau đớn, tanh hôi.
5. Ái biệt ly khổ: là nỗi khổ khi phải chia lìa những
gì mình yêu thương, thân thiết. Có thể đó là
những người trong gia đình, quyến thuộc. Có thể
đó là những nhu cầu trong đời sống như địa vị, của
cải, nhan sắc. Ái biệt ly khổ có 2 loại:
- Sanh ly: là nỗi khổ chia lìa khi còn sống. Thí dụ,
những người trong gia đình bị tan tác vì chiến
tranh, vì đi làm ăn xa, vì tai hoạ thình lình.
- Tử biệt: là nỗi khổ chia lìa khi phải chết. Sanh ly
thì còn hy vọng ngày đoàn tụ, chứ chết đi rồi thì
vĩnh viễn không gặp lại.
6. Cầu bất đắc khổ: là nỗi khổ vì mong cầu mà
không toại nguyện. Người đời thường thất vọng
vì công danh, phú quý, tình duyên, có khi dẫn
đến tự tử.
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7. oán tắng hội khổ: là
nỗi khổ vì cứ phải gặp gỡ
những thứ mình không ưa
thích. Thí dụ, gặp người
hàng xóm hay gây gổ với
mình thì mình bực bội,
hoặc mình không ưa thuốc
lá mà lên xe phải ngồi gần
người hút thuốc lá.
8. Ngũ ấm xí thạnh khổ: là nỗi khổ vì trong thân
thể có sự xung đột, lúc lừng lẫy, tham dục, lúc lại
yếu ớt, tan hoại.
10. Tại sao Đức Phật nói lên những nỗi khổ
ấy?
Đức Phật là đấng từ bi, muốn cho chúng sanh hiểu
rõ những nỗi khổ trên đời, để có lợi ích sau đây:
 Gặp nghịch cảnh không khiếp sợ: Chúng sanh
tránh được ảo tưởng rằng cuộc đời là thơ mộng
hoàn toàn, cho nên khi gặp cảnh khổ, thất vọng
thì không lấy làm ngạc nhiên, hay lo lắng, có can
đảm để đối mặt với sự thật.
 Không nuôi tham vọng: Chúng sanh biết rõ cuộc
đời vui ít buồn nhiều, thì sẽ tiết chế ham muốn
(thiểu dục tri túc), để không bị hoàn cảnh chi
phối, vùi dập.
 Gắng sức tu hành để thoát khổ: Chúng sanh biết
cuộc đời là khổ thì mới chịu lo tu hành tìm về cõi
khác tốt đẹp hơn.
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BÀI 25: TỨ DIỆU ĐẾ - TẬP ĐẾ
1. Định nghĩa Tập đế?
Tập là chứa nhóm, tích tụ; đế là sự thật vững
chắc; Tập đế là sự thật vững chắc về nguyên nhân
của những đau khổ. Những nguyên nhân này đã
chứa nhóm, tích tụ lâu đời trong mỗi chúng sanh.
Đó cũng là cội gốc của sanh tử, luân hồi.
2. Nguyên nhân của đau khổ là những gì?
Phật dạy: Nguyên nhân của đau khổ là do các
phiền não, mê lầm, những dục vọng, ý niệm sai
quấy, đã khuấy động thân và tâm chúng ta.
Phiền não thì có rất nhiều, đến 84.000 phiền não.
Nhưng có 10 phiền não gốc, gọi là 10 căn bản phiền
não. Đó là: tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên
kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Do nơi các
phiền não căn bản này mà phát sinh vô số những
phiền não khác.
3. Hãy trình bày về phiền não tham?
 Tham là làm tổn hại đến tài sản của người khác,
như trộm cắp, bớt xén...
 Có khi không trực tiếp lấy của ai, nhưng bản thân
mình chạy theo những nhu cầu đến mức quá đáng
cũng gọi là tham. Chẳng hạn, tham tài, sắc, danh,
thực, thùy (ngũ dục), không biết sống thiểu dục tri túc.
 Tham là động lực xúi ta lập mưu này kế nọ để tìm
kiếm những gì mình ưa thích, rồi gây nghiệp bất
thiện. Cũng vì tham mà ăn ngủ không yên, cha mẹ
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vợ con xung đột, quyến thuộc chia lìa, chiến tranh
tiếp diễn...
4. Hãy trình bày về
phiền não sân?
 Sân nghĩa là nóng
giận khi gặp cảnh
trái ý nghịch lòng.
 Sân rất nguy hiểm,
vì có thể trong phút
giây ngắn ngủi mà ta
gây tội ác, đốt tiêu cả
rừng công đức, sự nghiệp.
 Sân cũng làm con người ăn ngủ không yên, xung
đột, ly tán với gia đình, quyến thuộc, gây cảnh
chiến tranh...

5. Hãy trình bày về phiền não si?
 Si là u mê, mờ ám. Si như tấm màn dày đặc che phủ
trí tuệ, làm cho ta không nhìn được sự thật, không
phân biệt tốt xấu, hay dở, do đó gây ra tội lỗi.
 Vì si nên không thấy cái hại của tham và sân, cứ để
nó bùng cháy, gây ra nghiệp xấu.
6. Hãy trình bày về phiền não mạn?
 Mạn là tự nâng cao mình lên, hạ người khác xuống.
 Mạn thường dựa vào tiền tài, địa vị, học vấn, hoặc
khinh người già cả, hỗn láo với người đức hạnh...
 Vì lòng ngã mạn, tự thấy mình giỏi, không cần học
hỏi thêm, không nghe lời khuyên bảo, nên tổn giảm
phước lành.
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7. Hãy trình bày về phiền não nghi?
 Nghi là không có lòng tin.
 Không có lòng tin đối với người trong gia đình, bạn
bè, đồng nghiệp... nên không giao phó việc cho ai,
hoặc không tin vào thiện chí của họ, làm cho họ
ngã lòng.
 Đối với đạo lý chân chánh, thì nghi các điều phước
thiện, nghi các pháp tu giải thoát, không chịu
làm theo.
 Tánh nghi làm cản trở sự tiến triển của mình và
của người, khiến cuộc đời không vượt khỏi cảnh
tối tăm.

8. Hãy trình bày về thân kiến?
 Thân kiến là chấp rằng thân tứ đại giả hợp này là ta.
 Vì chấp thân này là ta, nên thấy có một cái Ta riêng
biệt, chắc thật, quý báu. Rồi tìm mọi cách phụng
sự cho cái Ta ấy (như ăn ngon, mặc đẹp, công danh,
địa vị, nhà cửa, ruộng vườn...) đến mức gây điều
tội lỗi.

9. Hãy trình bày về biên kiến?
 Biên kiến nghĩa là chấp một bên, nghiêng về một
phía, cực đoan. Có hai lối chấp cực đoan sai lầm
lớn nhất:
- Thường kiến: là chấp rằng khi chết rồi cái Ta vẫn
tồn tại mãi. Thí dụ, người chết sẽ đầu thai lại làm
người, thú vật chết sẽ trở lại làm thú, thánh nhơn
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chết sẽ trở lại làm thánh nhơn... Cho nên, họ nghĩ
tu cũng vậy, mà không tu cũng vậy, không sợ tội ác,
không thèm làm việc thiện.
- Đoạn kiến: chấp rằng
chết rồi là mất hẳn. Họ
nghĩ rằng khi tắt thở
thì tội phước gì cũng
không còn, không tin
nhân quả luân hồi, nên
tha hồ làm điều tội lỗi.
Có người buồn rầu, tự
tử, tưởng rằng chết là
hết, là giải thoát tất cả.
Nhưng họ đâu ngờ, chết
đi rồi vẫn mang theo nghiệp, vẫn luân hồi trả nợ,
vẫn đau khổ vô cùng.
10. Hãy trình bày về kiến thủ?
 Kiến thủ là chấp chặt sự hiểu biết sai lầm của
mình, từ đó áp đặt quan điểm sai lầm này lên mọi
vấn đề khác.
 Kiến thủ có hai phương diện:

- Kiến thủ vì không ý thức sự sai lầm của mình: nghĩa
là sai lầm nhưng vì không đủ sáng suốt nhận thấy,
ai nói cũng không nghe.
- Kiến thủ vì tự ái hay cứng đầu: Biết mình sai nhưng
tự ái, hoặc bảo thủ, không chịu thay đổi.
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Thí dụ, hiện nay nhiều người vẫn giữ phong tục
đốt vàng mã, cúng tế heo bò khi có đám tang, kiêng
cử ra đường vào các ngày mùng 5, 14, 23, ngày Tết
kiêng quét nhà, kiêng giặt quần áo v.v... nói cách gì
cũng không chịu sửa đổi! Do hiểu biết sai lầm này
dẫn đến cho rằng không đốt vàng bạc cho cha mẹ đã
chết là bất hiếu.v.v...
11. Hãy trình bày về giới cấm thủ?
- Giới cấm thủ nghĩa là làm theo lời răn cấm của
ngoại đạo, tà giáo.
- Những sự răn cấm này lắm khi vô lý, dã man,
cuồng tín. Chẳng hạn ở Ấn Độ ngày xưa có đạo
bắt người ta lấy đá dằn bụng, đứng một chân giữa
trời nắng, gieo mình vào lửa... cho rằng như thế
sẽ được phước. Hoặc có đạo bắt một người thảy
xuống sông để tế thần.
12. Hãy trình bày về tà kiến?
Tà kiến là hiểu biết, nhận thức theo lối không
chơn chánh, trái với luật nhân quả.
Nói cách khác, tà kiến chính là mê tín dị đoan, như
xin xăm, cúng sao giải hạn, thờ bình vôi, đầu cọp...
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BÀI 26: TỨ DIỆU ĐẾ - DIỆT ĐẾ
1. Định nghĩa Diệt đế là gì?
Diệt đế là sự thật vững chắc về hoàn cảnh tốt đẹp
mà mọi người đạt đến sau khi diệt trừ hết phiền
não, mê mờ.
2. Các quả vị tu chứng trong Thanh văn thừa?
Trong Thanh văn thừa có 4 quả vị tu chứng từ
thấp đến cao như sau:
a. Tu-đà-hoàn: Ý thức đã
sáng suốt, nhưng còn
chấp ngã, nên phải trở
lại cõi Dục 7 lần nữa để
đoạn sạch các phiền não
vi tế.
b. Tư-đà-hàm: Chỉ còn
một lần trở lại cõi Dục
để tu hành chứng A-lahán.
c.A-na-hàm : Không còn trở lại cõi Dục nữa, trừ
trường hợp phát nguyện trở lại để hóa độ chúng
sanh. Tuy nhiên, vị này vẫn còn những phiền não
vi tế, phải ở lại cõi để tu mới thành .
d.A-la-hán : Là quả vị cao nhất, phước đức và trí tuệ
toàn vẹn, phá tan mọi phiền não, và không bị sanh
tử luân hồi nữa.
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3. Diệu dụng của 4 thánh là gì?
Từ quả vị Tu-đà-hoàn, hành giả đã thành tựu được
5 phép thần thông như sau:
a. Thiên nhãn thông: thấy khắp muôn loài trong
vũ trụ bao la.
b. Thiên nhĩ thông: nghe khắp mọi nơi, đủ các
thứ tiếng của muôn loài.
c. Tha tâm thông: biết được tâm niệm của người
khác.
d. Thần túc thông: muốn đi đâu liền được như ý,
không bị trở ngại.
 Đặc biệt chỉ vị A-la-hán mới đạt đến Lậu tận
thông, là dứt sạch mọi lậu hoặc, trí tuệ thông suốt,
giải thoát sanh tử luân hồi.
4. Niết-bàn là gì?
Niết-bàn (Nirvāṇa)
là trạng thái an lạc,
vắng mọi phiền não,
không còn sanh tử luân
hồi.
Niết-bàn là sự thể
nhập vào bản thể sáng
suốt, thanh tịnh.
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BÀI 27: TỨ DIỆU ĐẾ - ĐẠO ĐẾ
1. Định nghĩa Đạo đế là gì?
Đạo đế là sự thật vững chắc về những phương pháp
tu hành để đạt đến Niết Bàn an lạc.
2. Đạo đế có tất cả bao nhiêu phần?
Đạo đế có tất cả 37 phần gọi là 37 phẩm trợ đạo,
chia ra làm 7 loại:
1. Tứ niệm xứ
2. Tứ chánh cần
3. Tứ như ý túc
4. Ngũ căn
5. Ngũ lực
6. Thất bồ đề phần
7. Bát chánh đạo
Trong chương trình
này chúng ta chỉ học
về Bát chánh đạo là phương pháp căn bản nhất.
3. Bát chánh đạo gồm có
những gì?
Bát chánh đạo gồm có 8 phần:
1. Chánh kiến
2. Chánh tư duy
3. Chánh ngữ
4. Chánh nghiệp
5. Chánh mạng
6. Chánh tinh tấn
7. Chánh niệm
8. Chánh định
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4. Chánh kiến là gì?
Chánh kiến là nhận biết một cách đúng đắn,
không bị tập quán, thành kiến, dục vọng ngăn che,
làm sai lạc.
Chánh kiến rất quan trọng, vì đó là bước đầu tiên
dắt dẫn người ta hành động. Nếu có cái nhìn sai lạc
thì tất nhiên sẽ làm điều sai lạc. Người không tin
nhân quả thì sẽ không thèm làm điều thiện như bố
thí, phóng sanh chẳng hạn, vì họ cho rằng có làm tốt
cũng chẳng lợi ích gì.
5. Chánh tư duy là gì?
Chánh tư duy là suy nghĩ chân chính, đúng với lẽ
phải. Người tu thường suy xét về đạo lý, tìm phương
cách giải thoát cho mình và cho người.
Chánh tư duy là phần quan trọng nhất trong Bát
chánh đạo, vì chính nhờ sự nghiền ngẫm, suy xét kỹ
lưỡng mà ta hành động đúng đắn hơn nữa.
Thí dụ, một người hay suy tư sẽ tìm ra lỗi lầm của
mình mà sám hối, hoặc nghĩ về ba món Giới Định
Huệ, tiến tu giải thoát. Thí dụ khác, hai thiền sư cùng
gặp một cô gái nơi con suối chảy xiết. Vị thiền sư lớn
không ngại ngần đã cõng cô gái qua suối, rồi thanh
thản đi về chùa. Vị thiền sư kia khó chịu, bảo rằng vị
sư huynh đã phạm giới. Nhưng vị kia cười tự tại, bởi
ông đã tư duy rằng việc giúp người cần kíp hơn. Nhờ
chánh tư duy, ông biết được lúc nào giới quan trọng,
và lúc nào cứu độ chúng sanh là quan trọng.
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6. Chánh ngữ là gì?
Chánh ngữ là lời nói chân thật, ngay thẳng, hợp
lý, có lợi cho chúng sanh. Khẩu có 4 nghiệp lành, ta
cứ nương theo đó mà giữ gìn.
7. Chánh nghiệp là gì?
Chánh nghiệp là hành động chân chính, lợi ích
cho chúng sinh.
Giữ gìn chánh nghiệp là giữ gìn thân, khẩu, ý sao
cho hành động luôn
đúng đắn, đừng gây
tội lỗi. Hoặc ngồi
thiền, tụng kinh,
niệm Phật, học
hỏi giáo lý cũng là
chánh nghiệp vì
khi đó thân, khẩu,
ý được thanh tịnh,
không làm điều
xấu.
8. Chánh mạng là gì?
Chánh mạng là sinh sống bằng nghề nghiệp
lương thiện, không gây tổn hại chúng sinh, không
lợi dụng mồ hôi nước mắt người khác để làm giàu.
Những nghề không đúng chánh mạng như đồ tể,
buôn lậu, nấu và bán rượu, thuốc lá, chế tạo vũ khí,
v.v... Phật tử phải tránh xa. Tuy nhiên, có những nghề
lương thiện như bác sĩ, thầy giáo, kỹ sư... nhưng người
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làm nghề không có lương tâm, cũng gọi là không
chánh mạng. Thí dụ, bác sĩ bán thuốc ăn hoa hồng
cao, móc nối bệnh nhân ra ngoài chữa trị giá cao, chất
lượng thấp, hoặc thầy giáo cố tình trấn áp những học
sinh không học thêm với mình, dạy không tận tâm,
giấu nghề, hoặc kỹ sư rút ruột công trình khiến nhà
sập, cầu hư v.v... đều sẽ trả quả báo rất nặng.
9. Chánh tinh tấn là gì?
Chánh tinh tấn là chuyên cần làm lợi ích cho đời,
và chuyên cần tu tập để giải thoát.
Việc thiện đã làm thì càng phải tinh tấn làm
nhiều hơn. Việc xấu đã đoạn trừ thì càng tinh tấn
đoạn trừ. Việc tu tập cũng vậy, mỗi ngày mỗi tăng
tiến, thí dụ mỗi ngày ngồi thiền nhiều hơn, tụng
kinh, niệm Phật, ăn chay, học bài, đọc sách nhiều
hơn...
10. Chánh niệm là gì?
Chánh niệm là luôn giữ trong tâm những điều
hay lẽ phải, dứt trừ vọng tưởng mê lầm.
Giữ chánh niệm bằng cách tu Tứ Niệm Xứ hoặc
ngồi thiền, niệm Phật, trì chú v.v...
11. Chánh định là gì?
Chánh định là tập trung tu tập thiền định hoặc
niệm Phật, trì chú, để có công năng giải thoát.
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BÀI 28: LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ
1. Tình trạng xã hội Ấn Độ khi Đức Phật xuất
thế?
 Về chính trị: Đức Phật xuất thế trong bối cảnh xã
hội Ấn Độ có chế độ chính trị bất công vào bậc nhất.
Dân chúng bị phân chia thành 4 giai cấp là:

a. Bà-la-môn: gồm những giáo sĩ, phụ trách lễ nghi,
cúng bái, giữ quyền thống trị tinh thần. Họ được
ưu tiên tôn kính và hưởng mọi quyền lợi sung
sướng nhất.
b. Sát-đế-lỵ: là hàng vua
chúa, quý tộc, giữ quyền
cai trị đất nước.
c. Vệ-xá: là hàng thương
gia, chủ điền, đảm
đương về kinh tế.
d. Thủ-đà-la: là hàng hạ
tiện, nô lệ, làm khổ sai suốt đời cho các giai cấp
trên, bị đánh, bị giết tùy tiện.
Mỗi giai cấp sống theo luật lệ cha truyền con nối,
không được thay đổi nghề nghiệp hay cưới gả lẫn
nhau. Chỉ có 3 giai cấp trên là có quyền đọc kinh, học
đạo, còn giai cấp Thủ-đà-la thì đời đời tăm tối.
 Về tôn giáo, triết học: cũng rất hỗn tạp. Đủ thứ tín
ngưỡng cùng tồn tại như thờ thần lửa, thần núi,
thần sông... Triết học thì có cả trăm phái chống
báng lẫn nhau.
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2. Hoàn cảnh ra đời của Đức Phật Thích-ca?
 Niên lịch giáng sinh: Nhiều tài liệu nói khác nhau
nên có nhiều ý kiến khác nhau về niên lịch giáng
sinh của Đức Phật. Đại hội lần thứ 2 của Tổng
hội Phật giáo Thế giới họp tại Tokyo năm 1952 đã
nhất trí chọn ngày rằm tháng 4 âm lịch năm 624
trước Công nguyên. Vậy nếu tính đến năm 2008
thì Đức Phật đã giáng sinh 2632 năm (2008 +
624= 2632). Như vậy, nếu ghi Phật lịch 2552 thì
có nghĩa là tính từ năm Phật nhập Niết Bàn lúc
80 tuổi (2632 - 80 = 2552).
 Quốc độ và dòng họ: (ôn lại Tập 1 và Tập 2)

3. Nên xem xét lịch sử truyền bá Phật giáo
tại Ấn Độ theo mấy phần?
Chúng ta sẽ xem xét lịch sử truyền bá Phật giáo
tại Ấn Độ theo 4 phần:
a. Bốn thời kết tập kinh điển
b. Sự phát triển của Nam phương và Bắc phương
Phật giáo
c. Sự phát triển của Tiểu thừa và Đại thừa
d. Sự suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ
4. Hãy trình bày bốn thời kết tập kinh điển?
Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, các vị đệ tử
Phật đã tiếp tục dắt dẫn chúng sinh trên con đường
tu tập giải thoát. Và các vị đã hội họp với nhau để
ôn lại những lời Phật dạy. Tất cả có 4 lần hội họp gọi
là kết tập kinh điển, được trình bày tóm lược trong
các bảng sau đây:
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KẾT TẬP

LẦN 1

THỜI GIAN Sau Phật niết
bàn 4 tháng

LẦN 2

LẦN 3

Sau Phật niết
bàn 100 năm

Sau Phật
niết bàn
200 năm

Thành Tỳ-xá-ly

Thành
Hoa
Thị(nước
ma-kiệtđà)

ĐỊA ĐIỂM

Thành vươngxá(nước makiệt-đà)

NGƯỜI
BẢO TRỢ

Vua A-xà-thế

NGƯỜI
CHỦ TRÌ

Ma-ha Cadiếp

Ngài Da-xá
triệu tập,ngài
Revala chủ tọa

Mụckiền-liên
Tu-đế

SỐ LƯỢNG
THAM DỰ

500 tỳ kheo

700 tỳ kheo

1000 tỳ
kheo

A nan đọc
lại lời phật
dạy
Ưu-ba-ly
tụng giới
Lý do: có vị
tăng nói
rằng Thế
Tôn không
còn thì
không ai
bắt mình
phải giữ
giới luật

Ngài Da-xá
nghiêm cấm
10 điều phi
pháp(ra đời
Thượng Tọa
Bộ)
Tại thành
vajji: ngài
vajjibuta chủ
trương sửa
đổi giớ luật
phù hợp thời
đại(ra đời Đại
Chúng Bộ)

Trùng
tụng
kinh
điển
Chỉnh
đốn
giới
luật,
bài trừ
tăng
chúng
phạm
giới

VĂN TỰ

Chưa có

Chưa có

LÀM VIỆC

7 tháng

8 tháng

NỘI DUNG 
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Vua
A-dục

Nam

tông;
tiếng
pali
Bắc
tông:
tiếng
sanskrit

9 tháng
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LẦN 4

LẦN 5

LẦN 6

THỜI
GIAN

Sau Phật
niết bàn 600
năm(TK1)

1871
(TK 19)

1954
(TK 20)

ĐỊA
ĐIỂM

Thành cathấp-di-la(
nước kiện-đàla

Thủ đô Mandalay( nước
Miến Điện)

Thủ đô Rangoon( nước
Miến Điện)

NGƯỜI
BẢO
TRỢ

Vua Ca-nịsắc-ca

Vua Miến
Điện

Chính phủ
Miến Điện

NGƯỜI
CHỦ TRÌ

Hiếp Tôn Giả
và Thế Hữu

SỐ
LƯỢNG
THAM
DỰ

500 bồ tát
500 tỳ kheo
500 cư sĩ

2400 tỳ kheo

NỘI
DUNG

Thống nhất
giáo nghĩa mọi
bộ phái

Lấy luật
tạng làm
chính

Đoàn kết
Phật giáo
Hưng thịnh
Thượng Tọa
Bộ

5 tháng

2 năm

VĂN TỰ
LÀM VIỆC

Ghi chú về 10 điều phi pháp:
1. Thức ăn ướp muối để qua đêm có thể ăn được.
2. Bóng mặt trời giữa ngày xê dịch đến 2 ngón tay, có thể ăn
được (quá giờ ngọ).
3. Sau khi ăn ở một nơi, có thể sang nơi khác ăn thêm.
4. Tỳ-kheo cùng ở một giáo khu thì không cần bố tát ở một nơi.
5. Khi tăng chúng bàn luận xử quyết, tuy không đủ số nhưng có
thể làm pháp yết-ma.
6. Lệ trước có thể tùy thuận áp dụng.
7. Sau khi ăn no có thể dùng thêm loại sữa bò chưa khuấy.
8. Được phép uống loại nước dừa đã lên men phân nửa.
9. May tọa cụ được phép khỏi viền và tùy ý lớn nhỏ.
10. Được giữ vàng bạc.
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5. Hãy trình bày sự phát triển của Nam tông
và Bắc tông Phật giáo?
 Những xứ ở phía Nam Ấn Độ đều nói tiếng Pali (Nam
Phạn) nên phát triển Phật giáo Nam tông. Và phát
triển ra một số nước phía nam như Tích Lan, Miến
Điện, Thái Lan, Lào, Kampuchia... Chủ trương của
Phật giáo Nam tông là trung thành tuyệt đối với lời
Phật dạy, đôi khi đưa đến thủ cựu, hình thức. Chủ
trương tự lợi là chính, tự mình tu hành giải thoát
cho mình. Do đó mà có tên Tiểu thừa Phật giáo, tức
là cỗ xe nhỏ, chở được ít người.
 Những xứ thuộc Trung và Bắc Ấn Độ thì nói tiếng
Sanskrit (Bắc Phạn), nên phát triển Phật giáo Bắc
tông. Và phát triển lên một số nước phía bắc như

Nepal, Tây Tạng, Trung Hoa,
Việt Nam, Nhật Bản, Triều
Tiên (Hàn quốc)... Chủ trương
của Phật giáo Bắc tông là
không câu nệ hình thức, có thể
sửa đổi một số điều luật nhằm
phát triển đạo Phật sao cho phù
hợp với thời đại. Cuộc sống mỗi
ngày mỗi thay đổi, nếu cứng
nhắc một chỗ thì chính Phật giáo sẽ bị tiêu diệt. Lý
tưởng của Phật giáo Bắc tông là Bồ Tát hạnh, lợi
tha, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Một vị
Bồ Tát trước khi thành Phật có thể trải qua hàng
trăm ngàn kiếp hóa thân vào các loài để cứu độ.
Vì vậy Phật giáo Bắc tông còn gọi là Phật giáo Đại
thừa, tức cỗ xe lớn, chở được nhiều người.
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6. Sự phát triển của các bộ phái Phật giáo?
Từ lần kết tập thứ 2 cho đến lần kết tập thứ 3,
Đại chúng bộ đã phân chia thêm 8 bộ phái nữa, tổng
cộng là 9 bộ phái. Thượng toạ bộ cũng phân chia
thêm 10 bộ phái nữa, tổng cộng 11 bộ phái. Vậy,
cộng cả Thượng toạ bộ và Đại chúng bộ là có tất cả
20 bộ phái Phật giáo.
7. Sự phát triển mạnh mẽ của phái Đại thừa?
 Bốn, năm thế kỷ đầu sau khi Phật nhập diệt, Tiểu
thừa phát triển mạnh. Nhưng từ thế kỷ thứ nhất
Tây lịch thì Đại thừa phát triển mạnh.
 Công lao đầu tiên là của Ngài Mã Minh. Ngài
sinh vào thế kỷ I, lúc đầu theo ngoại đạo, có tài
biện luận, sau vì biện luận thua Ngài Hiếp Tôn
Giả nên quy y theo Phật giáo. Ngài viết các bộ
luận Đại thừa khởi tín, Đại thừa trang nghiêm.
Và vua Ca-nị-sắc-ca đã hỗ trợ đắc lực cho Ngài
truyền bá giáo lý Đại thừa.
 100 năm sau, Ngài Long Thọ nối tiếp sự nghiệp
phát triển Đại thừa. Ngài tinh thông kinh giáo
của Bà La Môn, cả thiên văn, địa lý, y học, số
học... Ban đầu Ngài tu Tiểu thừa, sau chuyển
sang Đại thừa. Ngài viết những bộ luận Trung
quán, Thập nhị môn, Trí độ... và đi chu du các
nước để hàng phục ngoại đạo.
PHẬT PHÁP
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 Kế đó là các Ngài Long Trí và Đề-bà cũng có công
lớn.
 Vào thế kỷ IV có 2 anh em Ngài Vô Trước và Thế
Thân, trước theo Bà-la-môn, sau quy y Phật giáo.
Hai Ngài được xem là khai tổ của Duy thức học.
Ảnh hưởng của hai Ngài lan rộng đến thế kỷ X.
Các ngài để lại rất nhiều trước tác, trong đó có
các bộ Hiển dương thánh giáo luận, Nhiếp đại
thừa luận...

8. Hãy trình bày sự suy tàn của Phật giáo tại
Ấn Độ?
Vào khoảng hơn 1.500 năm sau khi Phật nhập
diệt, tức là vào cuối thế kỷ X, Phật giáo ở Ấn Độ lu
mờ dần. Nguyên nhân:
a. Đạo Bà-la-môn phục hồi trở lại. Họ tu chỉnh giáo
lý, thanh lọc hàng ngũ, và dựa vào thế lực của
chính quyền, dần dần chiếm lại địa vị cũ.
b. Hồi giáo (gốc Thổ Nhĩ Kỳ ) xâm nhập Ấn Độ bằng
quân sự, đã hủy diệt Phật giáo một cách khốc liệt
(như đập tháp, phá chùa, đốt kinh điển, giết hại
Phật tử).
c. Sự suy đồi của Tăng giới, của Phật tử, thiếu tu
thiếu học, thiếu tinh thần tiến thủ.
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BÀI 29: LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG
QUỐC
1. Phật giáo bắt đầu du nhập vào Trung Quốc
khi nào?
Hiện nay có rất nhiều
thuyết nhưng vẫn chưa
biết đích xác. Thuyết
được tin cậy nhất là vào
khoảng năm 67, vào thời
vua Hán Minh Đế, nhà
Đông Hán.
Vua sai 18 người sang nước
Đại Nhục Chi rước tượng
Phật về thờ và thỉnh 2
pháp sư nổi tiếng là Cadiếp Ma-đằng và Trúc Pháp Lan sang thuyết pháp.
Vua cho dựng chùa Bạch Mã để thờ Phật, dịch
kinh.
Từ đó các nhà truyền đạo từ Tây Vức (hay Tây Vực,
chỉ Ấn Độ và các nước nằm về phía tây Trung
Hoa) kéo sang. Trong đó có ngài An Thế Cao dịch
rất nhiều kinh sang tiếng Hán.
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2. Bốn thời kỳ hưng thịnh, bốn thời kỳ suy
vong:
Nhìn chung, Phật giáo Trung Quốc cực thịnh từ
năm 300 đến năm 800, đặc biệt thời nhà Đường.
Và đối với một đất nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ
của Khổng giáo thì xem ra Phật giáo có nhiều điều
không hợp (thí dụ vấn đề nối dõi tông đường, coi
trọng thiên tử, trung thành với đất nước, niềm tin
đặt trên cơ sở lý luận...), vậy mà đến khi tiếp nhận
Phật giáo lại phát triển Phật giáo đến mức tuyệt vời.
Dĩ nhiên, Phật giáo khi du nhập Trung Quốc cũng
phải chịu giao thoa phần nào với Khổng giáo và Lão
giáo, nhưng cơ bản vẫn hình thành một bản sắc rất
riêng và độc đáo, chinh phục cả giai cấp thống trị
lẫn nhân dân.
10. Sáu vị Tổ Thiền tông Trung Hoa
1. Bồ-đề Đạt-ma:
Là tổ thứ 28 tại Ấn Độ.
Ngài sang Trung Hoa vào
đời Lương Võ Đế (52), yết
kiến vua, hy vọng vua trợ
giúp để truyền bá Thiền
tông. Nhưng nhận thấy căn
cơ của vua còn thấp và Phật
giáo tại đây chỉ có hình thức
bề ngoài, nên Ngài từ giã,
về chùa Thiếu Lâm ngồi
xoay mặt vào tường tham
thiền trong suốt 9 năm, đợi
cơ duyên.
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Hưng thịnh thứ 3
thế kỷ VII-IX

Suy vong lần 2 năm
574

Suy vong lần 1
năm 439-450

Hưng thịnh thứ 2
năm 420-588

Hưng thịnh thứ 1
Tây Tấn thế kỷ III-IV)

Bắt đầu du nhập
năm 67 TL

*Đường Võ Tông: phá 44.600 chùa, bắt tăng lữ
hoàn tục. *Đường Tuyên Tông: chấn hưng Phật
giáo

* Đường Thái Tông: Phật giáo hưng thịnh nhất lịch
sử Trung Quốc.

*Chu Võ Đế: bắt tăng lữ đi lính, không cho thờ
Phật *Tuyên Đế: phục hưng Phật giáo

* Thái Võ Đế: tàn sát tăng lữ, phá hủy chùa chiền
* Văn Thành Vương: khôi phục Phật giáo

*Nam Bắc triều: Tư tưởng bất lập văn tự

Tam quốc Ngụy-Thục-Ngô: sùng bái Phật giáo Tây Tấn: hưng thịnh

Hán Minh Đế: rước pháp sư, xây chùa Bạch Mã
thờ Phật

Sùng mộ Lão giáo

*Ngài Đường Tam Tạng: sang Ấn Độ học -dịch
1.500 quyển kinh- xiển dương Pháp Tướng tông
Ngài Nghĩa Tịnh: dịch 60 bộ kinh

Thiền Sư Huệ Lâm: tham gia triều chính *Tổ
Bồ-đề Đạt-ma: truyền bá Thiền tông *Ngài Tam
Tạng Chân Đế: dịch Luận Đại thừa khởi tín *Ngài
Đàm-vô-sấm: dịch kinh Niết-bàn *Ngài Nam
Nhạc: lập Thiên Thai tông

Ngài Phật Đồ Trừng: đào tạo Ngài Đạo An, Trúc
Pháp Hải: Ngài Cưu-ma-la-thập: khai sángTam
Luận tông, Thành Thật tông

Ca-diếp Ma-đằng-Trúc Pháp Lan từ nước Đại
Nhục Chi sang *An Thế Cao (từ Tây Vức): dịch
rất nhiều kinh sang chữ Hán

PHÁP SƯ - MÔN PHÁI

Suy vong lần 3
năm 845

*Ngũ Đại *Chu Thế Tông: Phá hủy 30.336 chùa,
đốt kinh, đem chuông tượng đúc tiền

THỜI VUA - NỘI DUNG

Suy vong lần 4

THỜI KỲ

Hưng thịnh lần 4

*Nhà Tống: thỉnh kinh, dịch kinh, cầu tăng *Minh
Thái Tổ:Xây dựng PG hùng mạnh, lập hệ thống
quản lý tăng lữ, triệu tập cao tăng kiểm duyệt kinh
tạng. *Nhà Thanh: dân gian nghiêng về mê tín
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Nhiều tăng sĩ nghe danh Ngài tìm đến cầu đạo,
nhưng ngài không tiếp. Chỉ đến khi Ngài Thần
Quang dám xả thân tự chặt tay cầu đạo, Tổ Đạt-ma mới
truyền pháp và ấn chứng.
2. Nhị tổ Huệ Khả (Thần Quang):

Để cầu pháp với Tổ Đạt-ma, Ngài Thần Quang
đã quỳ đợi trong mưa gió bão tuyết ở ngoài hiên
chùa, và tự mình chặt đứt một cánh tay để tỏ lòng
thiết tha chí thành. Tổ quay lại hỏi: “Ông đến đây
cầu gì?” Đáp: “Con cầu pháp an tâm.” Tổ dạy: “Ông
đem tâm ra đây ta an cho.” Đáp: “Thưa, con tìm
tâm không được.” Tổ nói: “Ta đã an tâm cho ông rồi
đó.” Thần Quang liền ngộ đạo. Tổ đổi tên thành Huệ
Khả và truyền cho Ngài làm Tổ thứ 2 của Thiền
tông Trung Hoa.
3. Tam tổ Tăng Xán:

Tổ Huệ Khả ấn chứng cho Ngài Tăng Xán làm tổ
thứ 3 của Thiền tông Trung Hoa.
4. Tứ tổ Đạo Tín:

Tổ Đạo Tín sau này truyền pháp cho hai vị Hoằng
Nhẫn và Pháp Dung, tạo thành hai dòng thiền ở
Huỳnh Mai và Ngưu Đầu.
5. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn:

Tên ngài có nghĩa là kiên nhẫn tột cùng, chịu
đựng lâu dài. Xuất phát từ câu chuyện: Ngài Đạo
Tín thấy một ông già đến cầu đạo, căn tánh thông
lợi, có thể truyền pháp, nhưng vì ông đã già không
còn sống bao lâu, nên Tổ khuyên ông đổi xác. Ông
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nhập thai vào một cô gái chưa
có chồng. Cô bị gia đình đánh
đuổi, bỏ nhà đi ăn xin, và sanh
đứa bé xong cô bồng vào chùa
gửi gắm. Vừa trông thấy Tổ
Đạo Tín, đứa bé nhoẻn miệng
cười, Tổ liền nuôi và đặt tên
là Hoằng Nhẫn. Sau này Tổ
truyền cho làm Tổ thứ 5.
6. Lục tổ Huệ Năng:

Lúc nhỏ nhà nghèo, hình thù kỳ dị, lại mù chữ,
phải đốn củi nuôi mẹ già. Một hôm, ngài gánh củi
đi bán, trên đường chợt nghe có người khách tụng
kinh Kim Cang liền có chỗ
liễu ngộ. Ngài liền theo hỏi
xem khách tụng kinh gì,
do ai dạy. Người khách ấy
liền chỉ Ngài đến gặp Tổ
Hoằng Nhẫn, lại tạo điều
kiện bằng cách giúp cho
một số tiền để ngài chu cấp
cho mẹ già.
Tổ gặp Ngài, hỏi: “Ông
từ đâu đến, cầu việc gì?” Ngài đáp: “Con từ phương
Nam đến đây, chỉ cầu làm Phật.” Tổ bảo: “Ông là
người mọi rợ ở phương Nam, làm sao cầu thành
Phật?” Ngài đáp: “Bạch Tổ sư! Thân người tuy có
phân chia kẻ Nam người Bắc chứ Phật tánh vẫn
PHẬT PHÁP
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bình đẳng không phân biệt Nam Bắc.” Ngũ Tổ biết
đây là người đại căn, nhưng sợ trong chúng để ý,
nên sai Huệ Năng xuống nhà bếp giã gạo, giả vờ
như không thèm quan tâm.
Khoảng 8 tháng sau đó, Tổ muốn chọn người
truyền pháp, liền bảo trong chúng mỗi người làm
một bài kệ dâng lên trình chỗ sở đắc, nếu ai được
thì sẽ ấn chứng. Lúc ấy, trong chúng có Thượng tọa
Thần Tú là giáo thọ tài giỏi, làm bài kệ rằng:
Thân là cây Bồ-đề,
Tâm như đài gương sáng.
Thường ngày hằng lau quét,
Chớ cho dính bụi trần.
Ngài Huệ Năng từ nhà bếp cũng lên xem bài kệ,
rồi nhờ người viết giúp một bài:
Bồ-đề vốn không cây,
Tâm không phải đài gương.
Xưa nay không một vật,
Chỗ nào dính bụi trần?
Ngũ Tổ vừa xem xong liền tự tay lột chiếc dép
bôi bỏ bài kệ của Huệ Năng, bảo rằng chưa đạt đạo.
Ấy là vì sợ nguy hại đến Ngài. Sau đó, Tổ xuống Tổ
xuống nhà bếp ngầm ra hiệu cho Ngài canh ba đêm
ấy vào phương trượng. Tổ lấy áo cà sa che kín cửa
sổ, thân giảng kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Ngài
nghe đến câu “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” liền
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hoát nhiên đại ngộ. Tổ liền trao y bát cho Ngài, bảo
đi ngay về phương Nam ẩn náu.
Giữa đường, có một nhóm tăng chúng do Huệ
Minh đuổi theo muốn đoạt lại y bát, nhưng khi bắt
kịp thì Ngài Huệ Năng liền đọc kệ khai ngộ cho Huệ
Minh, khiến ông này hồi tâm quay về.
Nhận thấy y bát có thể gây ra tranh chấp, nên từ
đó Tổ Huệ Năng vâng lời dặn của Ngũ tổ bỏ luôn lệ
truyền y bát.
Ngài về phương Nam ẩn náu trong rừng đến hơn
15 năm mới bắt đầu ra truyền pháp, xiển dương chủ
trương đốn ngộ. Còn Ngài Thần Tú thì truyền pháp
ở phương Bắc, chủ trương tiệm tu.
11. Trình bày về các tông phái Phật giáo
Trung Quốc?
Từ năm 500 - 800, Phật Giáo Trung Quốc phát
triển rực rỡ, xuất hiện 10 tông phái lớn là Thiền
tông, Mật tông, Tịnh độ tông, Thiên thai tông, Duy
thức tông, Tam luận tông, Luật tông, Hoa nghiêm
tông, Câu xá tông và Thành thật tông. Nhưng hiện
nay chỉ còn Thiền, Mật, Tịnh là phổ biến nhất, lan
rộng sang nhiều nước.

PHẬT PHÁP

165

BÀI 30:
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(Giai đoạn du nhập và thời Ngô, Đinh, Tiền Lê)

1. Phật giáo du nhập Việt Nam từ bao giờ?
Phật giáo du nhập Việt Nam vào khoảng thế kỷ II.
2. Thời đại du nhập đầu tiên?
Việt Nam từ cuối thế kỷ II trước Công nguyên là
thuộc địa của Trung Quốc, dưới đời nhà Hán, có tên
là Giao Chỉ. Đến đầu thế kỷ III, thái thú Sĩ Nhiếp
đổi lại là Giao Châu. Việt Nam lại nằm giữa hai nước
rộng lớn và có nền văn minh xán lạn nhất châu Á
là Ấn Độ và Trung Quốc, nên chịu ảnh hưởng nhiều
của hai nền văn minh ấy.
Về địa thế, Việt Nam nằm
giữa con đường biển từ Ấn Độ đi
Trung Quốc, nên Phật giáo du
nhập vào Việt Nam cũng bằng
hai con đường:
- Đường bộ: từ phía Bắc xuống,
nghĩa là từ Trung Quốc thẳng
xuống Việt Nam. Vào thế kỷ II,
Ngài Mâu Bác đã theo đường
này mà truyền giáo. Về sau, Trung Quốc đô hộ Việt
Nam ngót 1000 năm, nên truyền giáo bằng đường
bộ là chính.
- Đường biển: từ phía Nam lên. Vào thế kỷ III, Ngài
Khương Tăng Hội, Ma Ha Kỳ Vực và Chi Cương
Lương đều theo đường biển từ Ấn Độ sang Trung
Quốc mà ghé ngang Việt Nam.
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Ghi chú:

 Hiện nay các nhà sử học đang đặt lại vấn đề là
Phật giáo truyền vào Việt Nam trước khi truyền
vào Trung Quốc, bởi căn cứ theo quyển Lý Hoặc
Luận của Mâu Tử (Mâu Bác) là quyển sách Phật
giáo đầu tiên lại được viết ở Giao Chỉ vào cuối
thế kỷ II, chứng tỏ ông đã sang Giao Chỉ lánh
nạn rồi học Phật tại đây. Nghĩa là Phật giáo phải
vào Giao Chỉ sớm hơn, vì trong sách Mâu Tử viết
rằng Tăng đoàn đã lên đến 500 người, trong khi ở
Trung Quốc mãi đến thế kỷ III mới có Tăng đoàn.
 Trung Quốc có 3 trung tâm Phật giáo lớn là Lạc
Dương (kinh đô nhà Hán), Bành Thành (hạ lưu
sông Dương Tử), và Luy Lâu (vì Giao Chỉ đang lệ
thuộc nhà Hán). Nhưng trong sách của Mâu Tử
chỉ đề cập đến Luy Lâu. Vậy Lạc Dương, Bành
Thành phát triển sau. Bởi Giao Chỉ có đường
biển thông với Ấn Độ dễ dàng, nên các nhà sư Ấn
Độ muốn sang Trung Quốc phải ghé Giao Châu
trước, và nơi đây tiếp giáp với các nước dùng văn
hệ Phạn ngữ (như Chăm-pa, Phù Nam, Chân
Lạp) lẫn văn hệ Hán ngữ (Trung Quốc), các nhà
sư có thể tìm người phiên dịch dễ dàng, và học
ngoại ngữ trước khi truyền đạo.
 Khương Tăng Hội được ghi nhận là theo cha sang
Giao Châu buôn bán, nhưng cha mẹ chết hết, ngài
lớn lên và xuất gia học Phật ở Giao Châu, sau mới
sang Trung Hoa ở tại Lạc Dương dịch kinh. Thời
Tam Quốc loạn lạc, ngài lại về Giao Châu. Sau,
Ngô Tôn Quyền sùng mộ, mời ngài trở lại.
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Như vậy, cả Mâu Tử lẫn Khương Tăng Hội đều
học Phật tại Việt Nam, từ đó đem Phật giáo phát
triển sang Trung Quốc, rồi truyền ngược trở lại.
3. Phật giáo thời hậu Lý Nam Đế (571- 602) và
Bắc thuộc lần thứ ba (603- 939):

Từ khi Phật giáo truyền vào Việt Nam đến thời Lý
Nam Đế là khoảng 300 năm đầu (189 - 548) vẫn còn phôi
thai chưa thịnh hành, chỉ phớt qua với hình thức thờ
cúng lễ bái tổ mà thôi.
Đến thời hậu Lý Nam Đế và Bắc thuộc lần thứ ba
Phật giáo mới hưng thịnh. Trong 400 năm này, có các sự
kiện lớn như sau:

a. Thành lập dòng thiền Tỳ-ni-đa-lưu-chi

 Ngài Tỳ-ni-đa-lưu-chi từ Ấn Độ
sang Trung Hoa, được Tổ Tăng
Xán khai ngộ, rồi sang Giao Châu
(Việt Nam) vào năm 580, ở chùa
Pháp Vân, dịch kinh Tổng Trì,
được xem là Sơ tổ của Thiền tông
Việt Nam, lập nên dòng thiền
Tỳ-ni-đa-lưu-chi. Ngài tịch năm
594, đệ tử Ngài là Pháp Hiền sau
này nối nghiệp, đem thiền tông truyền sâu rộng vào
dân chúng Việt Nam.
 Đặc điểm của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi:
- Bắt nguồn từ tư tưởng Bát Nhã, nhưng có khuynh
hướng Mật tông. Thể hiện qua kinh Tổng Trì (đà la
ni).
- Sử dụng sấm vĩ và phong thủy. Các thiền sư Định
Không, La Quý An, Pháp Thuận, Vạn Hạnh đều giỏi
thuật này. Sấm vĩ là đoán tương lai dựa vào lý âm
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dương, ngũ hành tương sinh, tương khắc (dựa trên
Kinh Dịch, Kinh Thủy...). Phong thủy là xem địa thế
để xây dựng (dựa trên sự tin tưởng rằng mặt đất chịu
ảnh hưởng của các vì tinh tú).
- Nhập thế giúp dân. Dân chúng bấy giờ ít học vì bị
Trung Hoa cai trị hàng ngàn năm, chỉ có tầng lớp tu
sĩ ở trong chùa là được học hành tử tế. Vì vậy các nhà
sư phải kiêm luôn những nhu cầu thực tế của người
dân như dạy chữ, bốc thuốc, coi ngày, chọn đất...
Thiền phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi tồn tại từ thế kỷ 6 đến
thế kỷ 13.

b. Sự thành lập dòng thiền Vô Ngôn Thông

 Nước ta lệ thuộc nhà Tùy, rồi nhà Đường. Khoảng năm
820, Ngài Vô Ngôn Thông sang nước ta, lập nên dòng
thiền thứ 2 của Việt Nam là dòng Vô Ngôn Thông.
Ngài trú ở làng Phù Đổng (Bắc Ninh) suốt mấy năm
ngồi xoay mặt vô vách thiền định. Ngài truyền tâm ấn
cho thiền sư Cảm Thành rồi viên tịch (826).
 Đặc điểm dòng thiền Vô Ngôn Thông:
- Ảnh hưởng thiền đốn ngộ của Lục tổ Huệ Năng.
- Tổ chức tự viện theo thanh quy Bách Trượng.
- Sử dụng thoại đầu đầu tiên tại Việt Nam (thế kỷ 9)
- Xuất hiện ảnh hưởng Tịnh Độ Tông (thế kỷ 11) qua
tượng Phật A-di-đà do thiền sư Không Lộ xây dựng.
 Một số vị truyền thừa nổi tiếng: Khuông Việt, Thiền
Lão, Viên Chiếu, Lý Thái Tông, Không Lộ, Thường
Chiếu...
Thiền phái Vô Ngôn Thông tồn tại từ thế kỷ 9 đến
thế kỷ 13.
c. Ảnh hưởng của ba đoàn truyền giáo

Nhiều nhà truyền giáo Trung Hoa và Ấn Độ thường
mượn đường Việt Nam mà qua lại, nên ghé vào thuyết
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pháp thường xuyên, nhờ đó Phật giáo Việt Nam được
ảnh hưởng tốt. Đáng kể nhất là 3 đoàn của Ngài Minh
Viễn pháp sư, Ngài Đàm Nhuận pháp sư và đoàn của 6
nhà sư Việt Nam sang cầu pháp ở Tây Trúc.

4. Phật giáo thời Ngô, Đinh và Tiền Lê (9681009)
a-Tình hình tổng quát:

 Tuy sống trong thời đô hộ của phong kiến phương Bắc
nhưng Phật giáo Việt Nam vẫn phát triển mạnh. Đến
năm 938 Ngô Quyền khởi nghĩa thành công, đánh
dấu thời kỳ độc lập dân tộc. Các vị vua đầu tiên đều
mến mộ đạo Phật, tư tưởng Phật giáo trở thành chủ
đạo trong văn hóa, chính trị, phát triển đất nước.
 Đến thời vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành:
- Phật giáo hưng thịnh, trở thành độc tôn trong xã hội.
Phần lớn trí thức đều là sư sãi, học cao hiểu rộng, vừa
giỏi Nho học lại vừa giỏi Phật học, lại có đức hạnh nên
từ vua đến dân đều kính trọng. Lực lượng sáng tác
văn học chủ yếu cũng là các nhà sư.
- Các vị danh tăng thường được nhà vua mời vào luận bàn
triều chính và phong cho những tước vị rất cao.
- Đinh Liễn (con trai trưởng của Đinh Tiên Hoàng) cho
khắc kinh trên 100 cột đá, dựng lên gọi là kinh tràng.
- Năm 1007, vua Lê Long Đỉnh sai em là Minh Xưởng
cùng Hoàng Thành Nhã sang sứ nước Tống dâng tê
giác trắng và xin thỉnh hai bộ Cửu kinh và Đại Tạng
kinh, vua Tống chuẩn thuận. Đây là lần đầu tiên nước
ta công khai sang Trung Hoa thỉnh kinh.
b. Hai vị danh tăng:

 Khuông Việt Thái sư:
Ngài tên là Ngô Chân Lưu, tinh thông kinh điển, 40
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tuổi đã được vua Đinh Tiên Hoàng vời vào triều bàn việc
nước (cố vấn) và phong chức Tăng thống. Một năm sau,
vua phong làm Khuông Việt Thái sư (Khuông Việt là
người có công giúp đỡ sửa sang nước Việt).
Đời vua Lê Đại Hành, vua càng kính trọng Ngài và
thường hỏi han việc nước. Sau Ngài cáo lão về mở trường
dạy học trò rất đông, và viên tịch.

 Pháp Thuận thiền sư:
Vua Lê Đại Hành mới lên ngôi đã mời Ngài vào triều
bàn việc chính trị, ngoại giao. Ngài làm thơ rất hay nên
thường được cử ra đối đáp với sứ
giả Trung Hoa. Tương truyền Ngài
giả làm người chèo đò đưa sứ giả
nhà Tống là Lý Giác qua sông. Khi
ấy, Lý Giác tức cảnh sinh tình đọc
hai câu thơ rằng:
Nga nga lưỡng nga nga,
Ngưỡng diện hướng thiên
nha.
(Song song kìa ngỗng một đôi,
Cùng nhau hướng đến chân trời xa xa.)
Nguyên Minh dịch
Người chèo đò ngay lập tức ứng khẩu nối vần:
Bạch mao phô lục thủy,
Hồng trạo bãi thanh ba.
(Nước xanh, lông trắng như ngà,
Một dòng biêng biếc đưa xa chân hồng.)
Nguyên Minh dịch

Tài ứng đối của người chèo đò đã khiến cho sứ giả
nhà Tống phải nể phục.
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BÀI 31:
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM
(Thời nhà Lý)

1. Tổng quát Phật giáo thời nhà Lý (10101225)
 Nếu ở Trung Hoa Phật giáo thịnh hành nhất vào thời

nhà Đường, thì ở Việt Nam có thể nói Phật giáo thịnh
hành nhất vào thời nhà Lý.
 Trong hơn 200 năm, Phật giáo giữ địa vị độc tôn về mọi
phương diện: đạo đức, văn học, chính trị, ngoại giao.
Bởi các tăng sĩ thời ấy đều uyên bác, đạo đức, tận tụy
nhập thế cứu đời. Các Ngài đã chứng minh rằng Phật
giáo không phải yếm thế, mà rất tích cực góp phần
dựng nước và cứu nước. Riêng 8 đời vua nhà Lý đều
sùng đạo, nhiều vị xuất gia, đắc đạo.
 Phật giáo thời Lý có vai trò quan trọng trong lĩnh vực
chính trị. Các tăng sĩ tham gia chính sự nhưng không
dính vào chính quyền, chỉ đóng vai trò cố vấn rồi lui
về tu hành. Sở dĩ như thế vì tăng sĩ có ý thức quốc gia,
muốn xây dựng một nền văn hóa độc lập sau hàng
ngàn năm bị đô hộ. Đồng thời là lòng thương dân,
muốn góp tay đem lại đời sống ấm no thịnh trị cho dân.
Và Phật giáo cũng không chấp vào thuyết trung quân
như các nhà nho, hễ có vị vua anh minh là các tăng sĩ
theo phò tá, không kể đó là triều đại nào. Ngược lại,
các vua cũng thích dùng tăng sĩ vì họ không bao giờ có
ý tranh ngôi, và vua đang rất cần đội ngũ trí thức để
xây dựng đất nước sau nhiều năm chiến tranh.

 Về văn hóa, Phật giáo đóng góp rất lớn. Các thiền sư
có ý thức độc lập quốc gia thể hiện qua việc cố vấn
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cho vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, đào tạo
đội ngũ trí thức dung hòa Nho-Lão-Phật, xây thiền
thất trong cung vua, mở trường dạy học cho dân, lập
Văn Miếu. Đặc biệt là việc sáng tác thơ ca, mỹ thuật,
để lại mấy trăm ngôi chùa và hàng ngàn tượng Phật
giá trị, cũng như nhiều bài thơ nổi tiếng (Cáo tật thị
chúng của Mãn Giác thiền sư, Thị tịch của Vạn Hạnh
thiền sư...)
 Về tổ chức Giáo hội: Chế độ Tăng thống
có từ thời nhà Đinh vẫn được áp dụng.
Người xuất gia rất đông, có năm lên
đến 1.000 người, vua Lý Cao Tông
phải khảo hạch và sa thải bớt những
kẻ thiếu đạo hạnh. Vua Lý Thái Tổ cho
người sang nhà Tống thỉnh Đại tạng
kinh 3 lần, và cho in thêm, có lẽ nghề
in khắc gỗ bắt đầu có từ lúc này. Trong
dân chúng ít dần những hình thức mê
tín dị đoan, vì các vua Lý đều có học
Phật đàng hoàng, không rơi vào tín
ngưỡng mơ hồ.

2. Phật giáo thời Lý Thái Tổ (1010- 1028)
 Vua Lý Thái Tổ: vốn là một Phật tử thuần thành, tên

Lý Công Uẩn, con nuôi sư Lý Khánh Vân, thọ giáo với
Vạn Hạnh thiền sư, cho nên khi lên ngôi Ngài hết sức
phát triển Phật giáo. Ngài dựng rất nhiều chùa, và
sai sứ sang Trung Quốc thỉnh kinh. Đây là thời kỳ rực
rỡ nhất của Phật giáo Việt Nam.
 Vạn Hạnh thiền sư: Từ nhỏ Ngài đã thông minh xuất
chúng, ngay thời vua Lê Đại Hành cũng đã vời Ngài
vào triều hỏi việc nước. Ngài thị tịch để lại bài kệ nổi
tiếng như sau:
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Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
(Thân như làn chớp thoáng qua nhanh,
Xuân lá hoa xanh, thu lìa cành.
Dù thịnh dù suy, lòng chẳng sợ,
Thịnh suy: sương đọng ngọn cỏ xanh!)
Nguyên Minh dịch
3. Phật giáo thời Lý Thái Tông (1028- 1054):

Vua Lý Thái Tông cũng là người sùng đạo, cho xây
chùa, miễn thuế cho dân. Năm 1034, chính nhà Tống tự
ban Đại Tạng kinh và sai sứ thỉnh qua nước ta. Hành
động này đã gây một ảnh hưởng rất lớn cho Phật giáo
càng phát triển tốt đẹp.
Năm 1049 vua cho xây chùa Diên
Hựu ở Thăng Long, nay là chùa Một
Cột (Hà Nội). Vua nhận mình là đệ tử
của Thiền Lão thiền sư và được truyền
tâm pháp, thành người thứ 7 của phái
Vô Ngôn Thông.
 Thiền Lão thiền sư: Danh tiếng lừng
lẫy, có hơn nghìn học trò theo học. Một hôm vua Lý Thái
Tông ghé thăm, hỏi: “Hòa thượng tới chùa này được bao
lâu?” Ngài đọc hai câu thơ:
Đản tri kim nhật nguyệt,
Thùy thức cựu xuân thu?
(Sống ngày nay biết ngày nay,
Còn xuân thu trước ai hay làm gì?)
Nguyễn Lang dịch
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Vua lại hỏi: “Ngày thường Hòa thượng làm gì?” Ngài
đáp: Thúy trúc huỳnh hoa phi ngoại cảnh,
Bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân.
(Trúc biếc, hoa vàng đâu cảnh khác,
Trăng trong, mây bạc hiện toàn chân.)

Nguyễn Lang dịch

 Huệ Linh thiền sư: tướng mạo khôi ngô, ăn nói lưu
loát, từ nhỏ đã giỏi Nho học lẫn Phật học. Ngài đi hoằng
hóa khắp nơi, và mỗi lần nhập định đến 5, 7 ngày, dân
chúng tôn là “Phật sống”. Cả vua Lý Thái Tông đến vua
Lý Thánh Tông đều phong chức cho Ngài rất cao.

4. Phật giáo thời Lý Thánh Tông (1054- 1072)
Vua Thánh Tông lên ngôi, đổi quốc hiệu là Đại Việt,
rất sùng mộ đạo Phật, cho xây chùa tháp và đúc quả
chuông đồng nặng 12.000 cân tại làng Bảo Thiên, đến
nay vẫn còn.
Vua được Ngài Thảo Đường truyền tâm pháp làm
đệ tử đầu tiên. Phái Thảo Đường được thành lập, mở
ra dòng thiền thứ 3 của Phật giáo Việt Nam.
 Phái Thảo Đường: Năm 1069 vua Lý Thánh Tông
đánh Chiêm Thành, bắt được nhiều tù binh, ban
cho các quan làm người hầu hạ. Một hôm, vị Tăng
lục trong triều đi vắng, khi về thấy bản “ngữ lục” của
mình bị sửa lại, liền đem tâu vua. Điều tra mới biết,
người tù binh dám sửa bản ngữ lục ấy chính là một
thiền sư Trung Hoa, tên là Thảo Đường, qua Chiêm
Thành rồi bị bắt khi loạn lạc. Vua liền sắc phong Ngài
làm Quốc sư, đệ tử theo học rất đông, và mở ra phái
thiền Thảo Đường.
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 Đặc điểm thiền phái Thảo Đường:
- Dung hợp Phật-Nho, đang là xu hướng của Phật
giáo nhà Tống bên Trung Hoa.
- Trọng giới trí thức. Bởi cư sĩ đa số là vua, quan,
nên phát triển Phật giáo trong trí thức nhiều hơn
quần chúng bình dân. Tuy nhiên, vì không cắm
rễ được trong quần chúng và không tạo được sinh
hoạt tăng viện nên phái thiền này mau chóng tàn
lụi.
- Để lại một kho tàng thi ca phong phú.

5. Phật giáo thời Lý Nhân Tông (1072- 1127)
 Vua Lý Nhân Tông: lên ngôi lúc nhỏ tuổi nhưng
thông tuệ, sùng đạo. Hoàng hậu cũng là Phật tử,
lập hơn 100 ngôi chùa. Nhiều vị danh tăng đã
trước thuật nhiều sách vở làm vẻ vang cho Phật
giáo nước nhà như Viên Chiếu thiền sư, Ngộ An
thiền sư...
 Viên Chiếu thiền sư: Ngài thuộc dòng dõi hoàng tộc
nhưng lại đi tu, dạy đệ tử rất đông, soạn quyển
Dược sư thập nhị văn bàn về 12 điều đại nguyện
trong kinh Dược Sư. Vua Lý Nhân Tông đưa sách
này sang dâng nhà Tống. Vua Tống đưa cho các đại
tăng Trung Hoa xem, có chỗ nào cần sửa thì sửa.
Các vị đại tăng xem xong thán phục, không dám
sửa chữ nào. Vua Tống truyền chép lại một bản để
lưu giữ và gửi lời khen tặng nước ta.
6. Phật giáo thời Lý Thần Tông (1128- 1138)
 Lý Nhân Tông không có con, lập con của Hoàng đệ
lên ngôi, hiệu là Thần Tông. Nhờ thiền sư Minh
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Không chữa khỏi căn bệnh ngặt nghèo nên vua
phong Ngài làm Quốc sư.
 Đặc biệt có Ni sư Diệu Nhân, là vị Ni đầu tiên của
phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi. Cả 3 phái thiền đều phát
triển rực rỡ.

7. Phật giáo thời Lý Anh Tông, Lý Cao Tông,
Lý Huệ Tông:
 Lý Anh Tông (1138-1175) là đệ tử của Không Lộ
thiền sư, được truyền tâm pháp làm vị thứ tư của
phái Thảo Đường. 		

- Quốc sư triều này là Ngài Viên Thông có để lại
3 bộ sách và 1.000 bài thơ trong Viên Thông tập
nhưng tiếc là đến nay không còn nữa.
 Thái tử Long Cán nối ngôi lúc mới 3 tuổi, hiệu
là Lý Cao Tông, mọi việc đều giao cho quan phụ
chánh Tô Hiến Thành. Vua lớn lên, cũng thọ giáo
phái Thảo Đường và triều đình cũng sùng đạo,
nhưng vận nước đang xuống và Phật giáo cũng
theo đà đi xuống.
 Lý Huệ Tông: Trong triều nội loạn, vua không có
thực quyền, dân chúng không yên ổn, Phật giáo
cũng ảnh hưởng theo. Vua chán ngán, truyền
ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng mới 7 tuổi, rồi
xuất gia lấy hiệu Huệ Quang đại sư, sau bị Trần
Thủ Độ bức tử. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho
chồng là Trần Cảnh, nhà Lý chấm dứt từ đây.
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BÀI 32:
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM
(Thời nhà Trần)

1. Tình hình chung:
 Nhà Trần nối nghiệp nhà Lý, đã

thừa hưởng một di sản quý báu về
mọi phương diện được xây dựng trên
hai thế kỷ. Riêng Phật giáo thì đã
thấm nhuần trong dân chúng, đâu
đâu cũng có chùa, có tín đồ sùng bái.
 Bốn vị vua đầu nhà Trần đều thông
hiểu và mộ đạo (Thái Tông, Thánh
Tông, Nhân Tông, Anh Tông). Tuy nhiên, Phật giáo chỉ
thịnh trong 100 năm đầu, rồi xuống dốc vào các đời vua
sau khoảng 80 năm.
Nguyên nhân:
 Sự cạnh tranh và đàn áp của Khổng giáo, cộng với sự
mê tín dị đoan trong các triều vua cuối nhà Trần. Nhà
nho thì công kích Phật giáo, còn vua thì mở kỳ khảo
hạch bắt tăng sĩ đi thi, nếu rớt thì phải hoàn tục, hoặc
bắt đi đánh giặc Chiêm Thành.
 Không có nhiều vị danh tăng như thời nhà Lý, nhưng
lại phát triển được một tông phái mới là thiền Trúc
Lâm Yên Tử.
Đặc điểm Phật giáo thời nhà Trần:

 Thống nhất 3 thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn
Thông và Thảo Đường thành một thiền phái duy nhất
là Trúc Lâm Yên Tử.
 Thiền sư Thường Chiếu có công rất lớn. Ngài là gạch
nối của Phật giáo Lý-Trần, và đã dung hợp 3 dòng
thiền với nhau. Ngài bổ túc sách của thiền sư Thông
178

ĐỐ VUI

Biện thành cuốn Thiền Uyển tập anh và soạn cuốn
Nam Tông tự pháp đồ.
 Tổ chức Giáo hội rất quy củ. Thiền sư Pháp Loa kiểm
tra tu sĩ và cấp độ điệp vì số lượng người xuất gia quá
đông.
 Đạo Phật mang tính nhập thế. Đời sống tâm linh giải
thoát đi đôi với đời sống xã hội (Điển hình là tinh thần
hòa quang đồng trần của Tuệ Trung thượng sĩ, và vua
Trần Nhân Tông đã đi khắp làng quê khuyên dân
chúng tu thập thiện; Hội nghị Diên Hồng đồng lòng
đánh giặc ngoại xâm, ba lần phá tan quân Nguyên
Mông xâm lược.)
 Tinh thần Đại Việt tự lực tự cường, độc lập về văn hóa,
chống lại sự Tống hóa của Trung Hoa, dù vẫn dung
hợp Phật-Khổng-Lão.
 Chữ Nôm xuất hiện. Vua Nhân Tông và thiền sư Huyền
Quang đều có sáng tác bằng chữ Nôm.
 Vai trò tăng sĩ chỉ liên kết nhân tâm, dùng từ bi khoan
dung mà khuyên vua quan làm chính trị, chứ tăng sĩ
không trực tiếp cống hiến sức học, công tác giáo dục,
ngoại giao như thời Lý, vì các vua Trần rất giỏi về thế
học và Phật học.
 Thiền và Tịnh độ phát triển. Mật tông chỉ trở lại sau
thế kỷ 14.

2. Những vị vua nhà Trần có công truyền bá
Phật giáo:
a. Trần Thái Tông (1225-1258)

Ngài tên Trần Cảnh, chồng bà Lý Chiêu Hoàng. Mới
lên ngôi, Ngài đã lo việc lập chùa, đúc chuông, hộ trì Tam
bảo. Ngài tu tập chuyên cần, lại văn hay chữ tốt, đêm
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ngày nghiên cứu và soạn sách Phật. Hai tập sách có giá
trị của Ngài đến bây giờ vẫn còn lưu hành là Thiền tông
chỉ nam (nói rõ về đạo lý tu thiền) và Khóa hư lục (giải
rõ hành tướng của cái khổ: sanh, lão, bệnh, tử). Thử đọc
một bài kệ Dâng hoa (trong Lục thời sám hối khoa nghi)
sẽ thấy được nét tài hoa trong văn chương của Ngài:

Tâm địa khai thời khoa lạn mạn,
Chư thiên vũ xứ nhượng phân phương.
Chi chi đóa đóa hiến Phật tiền,
Ức kiếp nghiệp phong xuy bất lạc.
(Hoa nở sáng ngời trên đất tâm,
Hoa tiên rơi xuống chẳng thơm bằng.
Hái dâng từng đóa lên chư Phật,
Gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rung.)
Nguyễn Lang dịch
b. Trần Nhân Tông (1278-1293)
Là vị vua thứ 3 đời Trần. Sau khi đánh thắng quân
Mông Cổ, Ngài truyền ngôi cho con và vào tu ở núi Yên
Tử. Ngài đi nhiều nơi thuyết pháp, lập tu viện, mở trạm
phát thuốc cho dân. Ngài sáng lập ra phái thiền Trúc
Lâm Yên Tử.

c. Trần Anh Tông (1293- 1314)

Kế vị Trần Nhân Tông, Ngài là đệ tử của thiền sư
Pháp Loa nên rất tinh thông đạo pháp. Ngài thỉnh Đại
tạng kinh từ Trung Hoa, in ấn phát cho dân chúng, hoặc
lập những đàn tràng lớn để phát chẩn cho dân nghèo.
Sau đời Anh Tông, Phật giáo bắt đầu bị tà đạo xen lấn.
3. Phái thiền Trúc Lâm Yên Tử và các vị Tổ

sư:

a. Tuệ Trung Thượng Sĩ:

Ngài là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, anh
ruột của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ngài mộ đạo
từ nhỏ, nhưng khi giặc Nguyên Mông hai lần xâm chiếm
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nước ta thì Ngài tham gia cùng Hưng Đạo Vương chống
giặc, lập nhiều chiến công hiển hách. Khi giặc yên, Ngài
lui về lo tu thiền, giảng đạo.
b. Trần Nhân Tông:

Vua Trần Thánh Tông rất kính trọng Tuệ Trung
Thượng Sĩ, ký thác Trần Nhân Tông cho Ngài dạy dỗ.
Sau này vua Nhân Tông trở thành sơ tổ của phái Trúc
Lâm là có phần ảnh hưởng của Tuệ Trung Thượng Sĩ.

c. Pháp Loa thiền sư:

Năm 21 tuổi Ngài đã gặp Điều Ngự Giác Hoàng (vua
Trần Nhân Tông) tại núi Yên Tử và được thu làm đệ tử
vì rất thông minh đỉnh ngộ. 25 tuổi đã giảng pháp cho
triều đình và được Ngài Điều Ngự truyền cho làm tổ thứ
2 của phái Trúc Lâm.
Pháp Loa thiền sư quản lý tăng đồ, lập ra tăng tịch, sổ
sách rõ ràng kể từ đó. Ngài đúc được 1.300 tượng Phật,
dựng nhiều tháp, nhà giảng đạo, độ hơn 15.000 người, và
soạn 2 tập sách đến nay vẫn còn lưu truyền.

d. Huyền Quang thiền sư:

Ngài đỗ Trạng nguyên năm 20 tuổi,
được đi sứ sang Trung Hoa. Một hôm
nghe Pháp Loa thiền sư giảng đạo,
Ngài giác ngộ, bèn từ quan đi tu. Sau
này, Pháp Loa truyền tâm ấn cho Ngài
làm tổ thứ 3 của phái Trúc Lâm.
Có một câu chuyện được truyền
tụng rất hay về nàng cung phi Điểm
Bích được vua Trần Anh Tôn sai lên núi thử lòng Huyền
Quang sư tổ, xem Ngài có phải vì đạo thật lòng hay chỉ
giả vờ ở ẩn để âm mưu tạo phản, đồng thời xem đạo hạnh
của Ngài có xứng đáng là người kế thừa thiền phái Trúc
Lâm hay không. Ngài đã vượt qua thử thách, khiến vua
tâm phục.
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BÀI 33:
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM
(Thời nhà Hồ đến nhà Nguyễn)

1. Phật giáo thời Nhà Hồ (1400- 1407), thời đô
hộ của quân Minh (1414- 1427) và đời Hậu Lê
(1428- 1527)
 Đây là giai đoạn tối tăm nhất của Phật giáo suốt hơn

2.000 năm có mặt tại Việt Nam.
 Trong 7 năm chiếm đoạt nhà Trần, Hồ Quý Ly chưa kịp
làm gì cho xã hội thì đã bị quân Minh mượn cớ khôi
phục nhà Trần mà kéo sang xâm lược nước ta.
 Quân Minh tịch thu và đốt hết sách vở, kinh điển, lại
đập phá rất nhiều chùa chiền. Đồng thời truyền vào
nước ta những hình thức mê tín, là những biến thái
sai lầm của Lão giáo và Lạt-ma giáo. Phật giáo trở
nên hỗn tạp, kỳ quái, và điêu tàn.
 Lê Lợi khởi nghĩa thắng quân Minh, lập ra nhà Hậu
Lê. Nho học thịnh hành, sĩ phu lo khoa cử, công danh.
Phật giáo chỉ còn là nơi cho người ít học nương vào tìm
kế sinh nhai, hoặc là nơi an ủi cho những người bất đắc
chí, chán đời. Tuy nhiên tư tưởng Phật giáo vẫn còn ẩn
tàng trong nhiều danh sĩ như Nguyễn Trãi, Lương Thế
Vinh... Nói chung sinh hoạt Phật giáo vẫn còn, nhưng
pha trộn với tín ngưỡng dân gian.

2. Phật giáo thời Nam Bắc phân tranh (15271802)
 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, tồn tại 66 năm

(1527-1592), lấy Nho học làm chính nhưng vẫn ưu ái
Phật giáo.
 Họ Trịnh chống lại Mạc Đăng Dung, khôi phục nhà Lê.
Từ đó họ Trịnh ỷ thế, lộng hành.
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 Họ Nguyễn không phục tùng họ Trịnh, nên Nguyễn
Hoàng lánh vào Nam hùng cứ một phương. Nước ta
bị chia hai, lấy sông Gianh làm mốc. Hai nhà Trịnh
Nguyễn đều lo xây dựng phần đất của mình cho hùng
mạnh và đều lấy Phật giáo làm quốc giáo, xây chùa
tạo tượng rất nhiều. Bởi sau 150 năm loạn lạc, các nhà
chính trị Tống Nho đã lung lay niềm tin về khả năng
kinh bang tế thế của mình, bèn quay về với niềm tin
vào Phật giáo, hy vọng sẽ khôi phục tinh thần dân tộc.
 Trong lúc này, Trung Quốc cũng đang loạn lạc, Phật
giáo bị Lạt-ma giáo chèn ép, nhiều nhà sư lánh sang
Việt Nam, nên hai miền Nam Bắc nước ta đều có ảnh
hưởng tốt, thêm tông phái mới và các danh tăng.
 Thời các Chúa Trịnh có thiền sư Chân Nguyên và
Hương Hải nổi tiếng. Ngài Chân Nguyên phục hưng
các tác phẩm Lý Trần. Ngài Hương Hải sáng tác hơn
30 tác phẩm về Phật giáo.
 Thời các Chúa Nguyễn có thiền sư
Nguyên Thiều (người Trung Quốc
sang) và thiền sư Liễu Quán phục
hưng Phật giáo đàng trong.
 Chúa Nguyễn Hoàng cho xây chùa
Thiên Mụ. Còn chúa Nguyễn Phúc
Chu siêng năng học đạo, nghe lời
thiền sư Thạch Liêm mà tự sửa
mình, trị dân nhân từ, giảm bớt
hình phạt.
 Các thiền sư mở rộng công cuộc hoằng pháp về vùng
đất Gia Định, Biên Hòa, Tây Ninh, Hà Tiên... lập
chùa, dạy đạo khắp nơi.
 Các nhà Nho cũng am hiểu đạo Phật, như Lê Quý Đôn,
Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du... Trong tác phẩm của
họ đều hàm chứa tinh thần Phật giáo.
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3. Phật giáo thời đầu triều Nguyễn:
 Nhà Tây Sơn thống nhất giang sơn chẳng bao lâu
thì bị Nguyễn Phúc Ánh đánh bại, lên ngôi lấy
hiệu Gia Long, mở ra triều Nguyễn.
 Đất nước trải qua chiến tranh thường xuyên nên ít
ai nghĩ đến chuyện chấn hưng đạo đức, tôn giáo.
Vua Gia Long lên ngôi phải lo lập lại nền an ninh
cấp bách. Đến đời Minh Mạng và Thiệu Trị mới
bắt đầu trùng tu, nhưng trong dân gian thì Phật
giáo đã lu mờ.
 Khi người Pháp đặt nền đô hộ Việt Nam thì Phật
giáo càng suy đồi. Tăng sĩ thiếu học, thiếu tu,
nhiều người chỉ lo cờ bạc, rượu chè, có vợ con,
chiếm chùa làm nhà riêng... Bên ngoài thì dân
chúng chỉ mê cúng bái, coi trọng những thầy có
chức tước, danh vọng.
TÓM LẠI:

 Trong gần 20 thế kỷ phát triển tại Việt Nam, Phật
giáo luôn đi song song với vận nước. Khi đất nước
hưng thịnh thì Phật giáo cũng mạnh mẽ, khi đất
nước suy vong thì Phật giáo cũng thoái trào.
 Những vị vua anh minh thường ủng hộ Phật giáo,
đều là những Phật tử thuần thành. Ngược lại,
những vị vua ít hiểu đạo, phá đạo thường ít thành
công trong việc trị nước.
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BÀI 34:
PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO
TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM
1. Tình hình chung:
 Thế kỷ 18 và 19, ở Việt Nam và các

nước Á Đông, Phật giáo chìm dần
trước nền văn minh phương Tây
rực rỡ. Các dân tộc bỏ quên gia tài
tinh thần của mình để chạy theo
nền văn minh cơ khí. Phật giáo chỉ
còn là hình thức cúng bái cổ truyền.
 Nhưng sau đó, những nhà tư tưởng, triết gia đã
nhận thấy nền văn minh châu Âu chưa hẳn đã toàn
thiện, và họ quay trở về khám phá gia tài tinh thần
của Á Đông, trong đó Phật giáo là nét chính. Từ
đó, một luồng sinh khí thổi lên tạo nên phong trào
chấn hưng Phật giáo mạnh mẽ.

2. Chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ:
 Phật giáo Ấn Độ chỉ huy hoàng trong 15 thế kỷ đầu,
sau đó nhường chỗ cho Bà-la-môn và Hồi giáo. Đến
thế kỷ 18, người Anh bắt đầu tìm hiểu Phật giáo Ấn
Độ và cùng với người Ấn chung sức chấn hưng.
 Người có công đầu tiên là ông Rayendrachilala. Ông
viết cuốn Văn chương Phật Giáo và Tiểu phẩm Bát
Nhã.
 Ông Sarat Chandrodas đề xướng Hội Nghiên cứu
Thánh điển Phật giáo Ấn Độ và nhân loại học thuật,
thu hút cả người Ấn lẫn người Anh.
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 Đại đức Anagarika Dharmapala có công lớn nhất, được
Tổng hội Phật giáo Thế giới làm lễ kỷ niệm trên toàn
thế giới. Ngài sáng lập Hội Đại Bồ-đề có chi nhánh khắp
các nước Âu Mỹ và lân bang Ấn Độ.

3. Chấn hưng Phật giáo ở các nước ảnh hưởng
Ấn Độ và Tiểu thừa:
a. Miến Điện (Myanmar):

 Từ 1948, chính phủ cho xây dựng nhiều Phật học viện,
trường Trung học, Đại học Pali, tổ chức hội thi giáo lý
và triệu tập nhiều đại hội Phật giáo quan trọng.
 1954 tổ chức Đại hội tu chỉnh kinh điển Phật giáo lần
thứ 6 với 2.500 danh tăng các nước về tụng duyệt kinh
điển Pali. (Kỳ kết tập lần 6)
b. Tích Lan (Śrī Lanka):

 1950 triệu tập Đại hội Phật giáo thế giới gồm 500 đại
biểu của 26 quốc gia. Đại hội này đã thành lập Tổng
hội Phật giáo Thế giới, bầu Ban Chấp hành, Chủ tịch
là một Phật tử: Bác sĩ Malalasekera.
c. Thái Lan:

 Cứ 100 người dân thì có một tu sĩ.
Nhiều chùa được xây cất, nhiều
thanh niên dự các khoá thiền, xây
dựng cả những cơ sở cho tăng sĩ
ngoại quốc đến tu học.
d. Kampuchia:

 Tổ chức Đại hội Phật giáo lần thứ 6.
 Các thanh niên thường vào chùa tu trong một thời gian
nhất định trước khi trở về đời sống bình thường.
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4. Chấn hưng Phật giáo ở Trung Quốc:
 Cuối đời Thanh, Phật giáo suy đồi, mê tín dị đoan xâm

nhập, tăng ni và tín đồ ít học ít tu. Văn minh Tây Âu
có ảnh hưởng lớn. Chùa chiền bị đổi thành trường học
hoặc các cơ sở công ích.
 Cách mạng Tân Hợi (1912) lật đổ nhà Thanh, lập nền
Dân Quốc, Phật giáo hưng thịnh trở lại. Ngài Kỉnh
Sơn và các tăng ni, cư sĩ thành lập Tổng hội Phật giáo
Trung Quốc cùng các hội Phật giáo
khác. Sau đó mở Phật học viện và
các giảng đường, xuất bản các tạp
chí Phật giáo.
 Thái Hư Pháp sư có công lớn nhất.
Ngài đi giảng khắp nơi trong nước
và sang tận Âu Mỹ, viết nhiều
sách, chủ trương tờ Hải Triều Âm.

5. Chấn hưng Phật giáo ở Nhật Bản:
 Là nước mạnh nhất trong các nước theo Đại thừa, đặc
biệt thịnh hành Thiền tông, Nhật Bản vẫn giữ được
uy thế trong khi Phật giáo các nước suy đồi.
 Phật tử đa số thuần thành, chùa chiền xây dựng khắp
nơi và trở thành danh lam giúp người Nhật hãnh diện.
Nói chung, Nhật Bản biết đón nhận cái mới nhưng
vẫn giữ được truyền thống.

6. Sự truyền bá Phật giáo ở Âu Mỹ:

Khi tiếp xúc với châu Á, người Tây phương khám phá
ra kho tàng văn hóa quí báu, trong đó có đạo Phật. Các
học giả đổ xô sang nghiên cứu, nhất là người Anh, Đức,
Pháp. Họ viết sách, lập các hội Phật học, xuất bản tạp
chí, lập chùa và thiền viện để tín đồ đến tu thiền, hoặc
sang hẳn châu Á xuất gia cầu đạo.
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7. Chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam:
Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam, chiến tranh loạn
lạc, đời sống nhân dân đói khổ. Trong khi đó, Nho học
tàn lụi, văn minh Tây học tràn vào, đe dọa nền văn hóa
dân tộc. Các nhà trí thức cấp tiến, có cả các thiền sư,
thấy rằng chỉ có thể vực dậy sức mạnh dân tộc bằng cách
khôi phục Phật giáo, vì Phật giáo đã đồng hành với dân
tộc suốt chiều dài lịch sử, làm nên những chiến công hiển
hách cũng như sự cực thịnh thời Lý- Trần.

Bắt đầu từ năm 1920:

Với những cố gắng lẻ tẻ của Hòa
thượng Vĩnh Nghiêm, Hòa thượng
Tâm Tịnh, Hòa thượng Khánh Hòa,
Khánh Anh... và các học giả như
Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim...
 1928 Hòa thượng Khánh Hòa
thành lập Thích Học Đường và
Phật học thư xã tại chùa Linh
Sơn (Cầu Muối-Sài Gòn) để đào
tạo tăng tài.
 1929 xuất bản tạp chí Pháp Âm
trực thuộc đơn vị này.

HÒA THƯỢNG
THÍCH KHÁNH HÒA

(1877-1947)

Từ năm 1931 họp thành lực lượng có tổ chức:

 1931, miền Nam đi đầu với Hội Nam kỳ nghiên cứu
Phật học (tại chùa Linh Sơn-Sài Gòn), và 1932 xuất
bản tạp chí Từ Bi Âm, đều do Hòa thượng Khánh
Hòa chủ xướng với đường lối đấu tranh bất bạo động.
Nhưng sau đó một người trong ban tổ chức là Trần
Nguyên Chấn đã thay đổi, chi phối đường lối hoạt
động, nên Hòa thượng Khánh Hòa bất hợp tác, lui về
Trà Vinh.
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 1934 các Hòa thượng Khánh Hòa, Khánh Anh, Huệ
Quang đã thành lập Hội Lưỡng Xuyên Phật học (tại
Trà Vinh) mở được 3 lớp dạy cho tăng ni sinh.
SƯ
 1935 xuất bản tạp chí Duy Tâm, THÍCHQUỐC
PHƯỚC HUỆ
kêu gọi thống nhất Phật giáo trên
cả nước, soạn sách Phật học giáo
khoa bằng chữ quốc ngữ phổ biến
cho mọi người cùng học.
 1936 xuất hiện Hội Tịnh Độ cư sĩ.
 Miền Trung nối gót theo, 1932 lập An
Nam Phật học Hội đặt tại chùa Từ
Đàm, 1933 xuất bản tạp chí Viên
Âm. Công lao do cư sĩ Tâm Minh
Lê Đình Thám và Hòa thượng Giác
(1869-1945)
Tiên, Hòa thượng Phước Huệ...
 Miền Bắc: 1934 lập Bắc kỳ Phật
HÒA THƯỢNG
giáo Tổng hội, và 1935 ra mắt
THÍCH HUỆ QUANG
tạp chí Đuốc Tuệ. Công lao do
Thượng tọa Tố Liên, Thượng tọa
Trí Hải, cụ Nguyễn Năng Quốc,
Trần Trọng Kim...
 Ở 3 miền đều mở các trường Phật
học cho tăng ni, phát triển rầm
rộ. Nhưng khi phong trào chấn
hưng đang lên thì Thế chiến thứ
hai bùng nổ, rồi kháng chiến
chống Pháp, nên hoạt động Phật
(1888-1956)
giáo tạm thời gián đoạn.
Từ năm 1948, hoạt động trong chiến tranh:

Dù kháng chiến chống Pháp chưa dứt, nhưng tăng
đoàn Việt Nam đã nóng lòng khôi phục lại Phật giáo:
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HÒA THƯỢNG
 Miền Bắc: các Thượng tọa Tố
THÍCH KHÁNH AN
Liên, Trí Hải chú trọng công
tác từ thiện giúp đỡ đồng bào,
như cứu trợ nạn nhân chiến
tranh, lập cô nhi viện, trường
tư thục...
 Miền Trung: sửa sang lại chùa
chiền bị bom đạn tàn phá, đặc
biệt cư sĩ Tâm Minh Lê Đình
Thám phát triển ngành Gia
đình Phật tử để đào tạo thế hệ
kế thừa.
(1895-1961)
CƯ SĨ
TÂM MINH LÊ ĐÌNH THÁM
 Miền Nam: cư sĩ Chánh Trí Mai
Thọ Truyền lập Hội Phật học
Nam Việt, xây nhà in, phòng
phát thuốc, thư viện, phát hành
kinh sách...

Từ năm 1951 thống nhất Phật giáo
cả nước:

Với Đại hội Phật giáo toàn
quốc tổ chức tại chùa Từ Đàm
(Huế) gồm đại biểu của tăng ni
và Phật tử 3 miền, thành lập
(1897-1969)
Tổng hội Phật giáo Việt Nam,
bầu Ban chấp hành trung ương. Hoạt động của
Tổng hội gồm đủ các ngành như Hoằng pháp, Giáo
dục, Nghi lễ, Văn mỹ nghệ, Thanh niên, Từ thiện xã
hội...Từ đó Tổng hội cử đại biểu tham dự tất cả các
khoá họp của Tổng hội Phật giáo thế giới.
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GIÁO ÁN GỢI Ý CHO GIẢNG VIÊN
BÀI 2: LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT

Mở đầu:

Chúng ta là những người con Phật thì phải hiểu biết
về gốc gác của mình, hiểu biết về vị Cha lành đã dẫn
dắt mình đi theo con đường chân chánh. Vì vậy chúng
ta phải học bài học rất quan trọng là Lịch sử Đức Phật.

1. Ai khai sáng đạo Phật?
 Tượng Phật lớn nhất thờ giữa chánh điện là Bổn sư.

Tại sao phải thờ như thế? Vì đó chính là vị khai sáng
ra đạo Phật.
 Giải thích từ “khai sáng”: Là thành lập, tạo ra. Từ
không có mà tạo ra cho có. Trước khi Đức Thích-ca
Mâu-ni xuất hiện thì nước Ấn Độ chưa có đạo Phật,
mà có tới hơn 90 đạo khác, mạnh nhất là đạo Bà-lamôn với sự thống trị giai cấp nghiệt ngã, người nô lệ
vô cùng khổ sở. Khi Thái tử Tất-đạt-đa xuất gia, tu
hành thành Phật, từ đó mới có đạo Phật, cách đây
khoảng 2500 năm. Đạo Phật xuất hiện đã đem lại một
nguồn ánh sáng tươi đẹp cho Ấn Độ và cho cả thế giới
sau này.
 Nước ta hiện nay có bao nhiêu đạo? Đạo Phật, Thiên
Chúa, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ
Hương, Hiếu Nghĩa v.v...
Chú ý: Không đi sâu vào các giai cấp, vì trí não các
em không nhớ nổi những từ như Sát-đế-lỵ, Thủ đà
la... Kiến thức ấy chưa cần thiết vào lúc này, sẽ học ở
cuốn 3. Mục tiêu là cho các em hiểu về từ “khai sáng”
mà thôi.

2. Trước khi xuất gia Ngài tên là gì?

Có thể trích hai đoạn trong bài Bổ sung Lịch sử Đức
Phật, từ Thời thơ ấu cho đến hết Thời thanh niên, và
chỉ lấy sự kiện là chính, đừng bắt các em phải thuộc
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làu các địa danh, tên người bằng tiếng Phạn, vì đó là
tư liệu dành cho người nào cần tham khảo sâu hơn,
hoặc khi phải đối chiếu với các văn bản Nam Tông. Cả
bài Bổ sung này cũng chỉ dành cho người có trình độ
cao, cần học kỹ. Đối với thiếu nhi thì chỉ cần nội dung
trong bài học là đủ.

3. Khi một người phàm ra đời thì gọi là đầu thai.
Nhưng Phật Thích-ca ra đời người ta dùng
những chữ gì? Ý nghĩa?
 Chúng ta đầu thai là để trả nghiệp đã gây ra. Còn Đức

Phật thị hiện để dẫn dắt chúng sanh trên đường tu
hành giác ngộ.
 Nhưng tại sao Phật không hiện xuống bằng con đường
thần thông, sáng lòa hào quang mà lại bằng con
đường bình thường như mọi chúng sanh, cũng có cha
mẹ, vợ chồng, con cái, cũng ăn uống, ngủ nghỉ, đau
ốm...? Nếu bằng con đường thần thông thì chúng sanh
sẽ quy phục ngay, nhưng lại không noi gương Ngài mà
tu hành, vì nghĩ Ngài là thánh, còn mình là phàm dễ
gì theo nổi, và lại còn nảy sinh tâm lý cầu xin, cúng
vái, y như đã thờ phụng các vị thần trước kia. Vì vậy
Phật phải xuất hiện một cách bình thường giống như
mọi người, để mọi người tự tin vào bản thân họ mà tu
theo Phật.

4. Đức Phật đản sanh ngày nào?

Phật giáo thế giới đã thống nhất lấy ngày rằm tháng
4 âm lịch là ngày Phật Đản. Không nên nói dài dòng
về lịch của Nam tông, Bắc tông, các em sẽ rối. Thậm
chí Phật tử sơ cơ cũng chỉ nên biết ngắn gọn vậy thôi.

5. Đức vua Tịnh Phạn đã cưới vợ cho Thái
tử Tất-đạt-đa mong cột chân Thái tử trong
cung vàng điện ngọc. Vậy người vợ ấy tên
gì? Sinh ra người con tên gì?
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Từ chi tiết này mà có sự so sánh giữa phàm phu chúng
ta với Thái tử Tất-đạt-đa. Nếu chúng ta được sinh ra
trong hoàn cảnh sung sướng như thế thì chắc chắn
chúng ta sẽ lo hưởng thụ chứ không dám đi tu. Chính
chúng ta tự cột chân mình, không đợi ai phải cột.

6. Nguyên nhân gì khiến Thái tử Tất-đạt-đa
xuất gia tìm đạo?
 Nhấn mạnh giải thích 4 nỗi khổ sanh, lão, bệnh, tử.

Phải cho các em thấy cái khổ ấy thì mới hiểu tại sao
Đức Phật và cả chúng ta đều phải đi tu, hướng đến
giải thoát.
 Kể chuyện Thái tử theo vua cha dự ngày lễ hạ điền,
nhìn thấy cảnh người nông phu cày đất để làm ruộng
kiếm miếng ăn, những con giun quằn mình dưới lưỡi
cày, rồi con chim lại chực mổ con giun, đằng sau thì
người thợ săn lại muốn bắn con chim. Đó là “sanh
khổ”, kiếm được miếng ăn phải vất vả, tàn sát lẫn
nhau.
 Kể chuyện Thái tử ra bốn cửa thành trông thấy 4 cảnh
người già, người bệnh, người chết, và một người xuất
gia. Lấy ví dụ hình ảnh ông bà của các em ở nhà,
các em sẽ hiểu ngay thế nào là “lão khổ”. Chẳng hạn,
răng rụng, mắt mờ, tay yếu, chân run, té ngã, sống
phụ thuộc con cháu...
 “Bệnh khổ” lấy ví dụ từ chính các em, như đau bụng ,
nhức răng, nhức đầu... đã thấy khổ, huống chi những
người mang bệnh hiểm nghèo như ung thư, lao, cùi,
Sida v.v...
 “Tử khổ” khó thấy nhất, nhưng có thể giúp các em cảm
nhận được qua hình ảnh xa cha, xa mẹ, xa anh em,
người thân, ra nằm thui thủi ngoài nghĩa trang với
trùn dế hoang lạnh, rồi xác sình lên, đâu còn ăn ngon,
mặc đẹp, đi chơi được nữa...
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 Bốn cái khổ ấy ai ai cũng phải chịu, cho nên Đức Phật
và cả chúng ta mới phải đi tu tìm ra con đường giải
thóat.

7. Chữ Thích-ca Mâu-ni có nghĩa là gì?
 Thích-ca: giải thích lòng từ bi của Phật khác với chúng

ta. Chúng ta cũng có từ bi chứ không phải xấu hoàn
toàn, nhưng chúng ta từ bi trong sự giới hạn. Thí dụ:
con chó nhà mình cắn lộn với con chó hàng xóm thì tự
nhiên mình thương con chó nhà mình hơn. Em mình
đánh lộn với hàng xóm thì dù em mình sai quấy mình
cũng muốn bênh vực nó. Nói rộng ra một quốc gia,
dân mình chết thì mình thương, mình lo, nhưng mình
lại đem quân đi xâm lăng nước khác, giết dân nước
khác. Hoặc chúng ta thương yêu con người nhưng vẫn
chưa thương loài vật, bằng chứng là còn chặt đầu,
mổ bụng chúng để ăn cho ngon miệng. Đức Phật thì
thương yêu tất cả chúng sanh không phân biệt thân
sơ, giới tính, biên giới, giai cấp...
 Mâu-ni: sự yên tĩnh, thanh tịnh của Đức Phật khác
hẳn chúng ta. Ta còn vui, buồn, thương, giận, lăng
xăng trong trí não. Đến ngủ mà còn nằm mộng với
những thương yêu, giận hờn...

BÀI 3: THỜ PHẬT, LẠY PHẬT, CÚNG PHẬT

1. Ý nghĩa của việc thờ Phật?

Trước nay chúng ta thường thờ Phật, lạy Phật, cúng
Phật với tâm cầu cạnh, van xin. Nào xin cho buôn
may bán đắt, nào cho con cái khỏe mạnh, nào cho con
đậu bác sĩ, kỹ sư, nào xin trúng số v.v... Phải hiểu thật
đúng đắn như sau:

 Thờ Phật là để tỏ lòng biết ơn, nếu không có Phật chỉ
dẫn thì ta còn đi trong mê mờ sai trái, trôi lăn trong
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cõi đau khổ này biết đến bao giờ. Đức Phật đem cho ta
một ngọn đuốc soi đường để ta không rơi vào hầm hố.

 Nhân gian thường nói “xa mặt cách lòng”, chính vì vậy
ta phải thờ Phật tại nhà để mỗi ngày đi ra đi vô trông
thấy hình ảnh Phật, dễ nhắc ta nhớ tới lời Phật dạy,
nhớ đức hạnh của Phật, để ta làm theo.

2. Ý nghĩa của việc lạy Phật?

Lạy Phật là một phong tục chào hỏi của Ấn Độ, được
biến đổi thành động tác “lạy” như ngày nay. Trong
khi nước Lào, Thái Lan thì chào hỏi bằng cách chắp
tay xá, Việt Nam chào bằng cách khoanh tay cúi đầu.
Phật thị hiện ở nước Ấn Độ nên theo phong tục nơi đó,
lâu ngày biến thành nghi lễ.

3. Ý nghĩa của việc cúng Phật?

Giải thích thắc mắc của nhiều người là tại sao chư
Tăng không làm gì hết nhưng vẫn được mọi người
nuôi dưỡng, liệu có phải là ăn bám hay không? Nên
hiểu, chư Tăng là người thầy lo dạy đạo đức cho dân
chúng, nhờ có đạo đức thì xã hội mới yên ổn. Vậy chư
Tăng đóng góp rất lớn vào xã hội chứ không phải ăn
bám. Cho nên, dân chúng phải cúng dường để nuôi
dưỡng chư Tăng, để chư Tăng rảnh rang chuyên lo
việc dạy dỗ. Nếu chư Tăng phải lo làm ruộng, buôn
bán v.v... thì đâu còn thời giờ học hỏi và truyền dạy
giáo pháp, đạo đức, đồng thời khi ra làm những việc
kiếm sống thì cái tâm rất lăng xăng, toan tính, khó
mà thanh tịnh, làm sao đạt quả vị thánh để làm
gương cho chúng sanh.

BÀI 4: TAM QUY, NGŨ GIỚI

Mở đề:

Một người chỉ được gọi là Phật tử khi đã chính thức thọ
Tam quy và Ngũ giới. Điều đó như một sự tự nguyện
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tuân giữ “điều lệ”, “nội quy” trong bất kỳ tổ chức nào.
Thí dụ, học sinh thì tuân giữ nội quy, kỷ luật nhà
trường, Đoàn viên tuân giữ điều lệ Đoàn v.v... Đó là sự
“ràng buộc” cần thiết để mỗi cá thể Phật tử nhớ đến
bổn phận của mình mà thực hiện cho tốt, cũng chính
là quyền lợi của mình vì có giữ giới thì cuộc sống mới
thiện lành, gặt hái những quả báo hạnh phúc.

1. Quy y nghĩa là gì?

Chúng ta như những đứa con cùng tử “bụi đời”, lang
thang trong cõi Ta Bà mê mờ tăm tối này, làm biết
bao nhiêu điều sai trái, mà quên mất có một tổ ấm
cho ta hạnh phúc. Vì vậy ta phải từ bỏ chốn mê lầm,
quay trở về và nương tựa tổ ấm đó, chính là ngôi Tam
bảo. Chẳng những nương tựa, mà còn phải kính vâng,
phục tùng nữa, vì nếu ta không tuân theo lời chỉ dạy
của Tam bảo thì ta lại tiếp tục phạm sai lầm, tội lỗi,
lại nhận quả báo xấu xa. Ví như đứa trẻ sau một thời
gian đi “bụi đời”, giờ quay về nương tựa với cha mẹ,
nhưng nếu không vâng lời cha mẹ dạy bảo, thì sẽ tiếp
tục hư đốn, và không thể nào có được hạnh phúc.

2. Tam bảo nghĩa là gì?
Chú ý: Chỉ giới hạn trong Thế gian trụ trì Tam bảo là
vừa sức tiếp thu của các em, không nói đến Xuất thế
gian và Đồng thể Tam bảo.

 Phật bảo:
- Chỉ cho các em thấy các loại tượng Phật dù làm bằng
xi măng, gỗ, thạch cao, vàng, đồng, giấy, lụa v.v... đều
là Phật bảo
- Mọi chúng sanh nếu tu hành nghiêm túc thì đều đạt
đến giác ngộ và thành Phật. Đây là tinh thần bình
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đẳng của đạo Phật, chứ không như các đạo khác, tín
đồ dù có nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ đạt đến vị trí là
“con” của giáo chủ, là người phụng sự của giáo chủ
trên thiên đường.
 Pháp bảo: chúng ta thờ Phật thôi chưa đủ, mà còn phải
biết Phật đã dạy bảo những gì để làm theo. Những
lời dạy ấy được ghi lại trong những bộ kinh đọc tụng
hàng ngày. Hãy cho các em ví dụ tên vài bộ kinh phổ
thông nhất, xem các em hiểu biết tới đâu. Thí dụ: Phổ
Môn, A-di-đà, Pháp Hoa, Dược Sư, Địa Tạng...
 Tăng bảo: Phật thì đã tịch diệt, Pháp thì cao siêu, cho
nên phải có những vị thầy am hiểu để giảng dạy lại
cho chúng ta học và thực hành tu tập. Vì vậy, Tăng
bảo có vai trò rất quan trọng.

3. Quy y Tam bảo là gì?

Khi trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, chúng ta
vừa làm bổn phận của người Phật tử, vừa nhận được
những lợi ích chính đáng. Vì vậy đây là sự tự nguyện
chứ đạo Phật không bắt buộc ai cả.

4. Lợi ích của Quy y Tam bảo?
 Giúp các em hình dung sơ lược về các cõi để thấm thía

thế nào là xấu, tốt, sướng, khổ, từ đó mới quyết tâm
Quy y Tam bảo.
 Có 6 cõi trong vòng luân hồi mà chúng sanh phải trải
qua trong vô lượng kiếp: trời, người, a tu la (cõi tốt,
cõi lành), súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục (cõi xấu, cõi ác).
 Giải thích cho các em:
- Địa ngục: là nơi hành xử tội nhân, cưa, xẻ, chặt đầu,
mổ bụng, nấu dầu sôi, đốt lửa... đau đớn, ghê sợ.
- Ngạ quỷ: là chúng sinh đầu và bụng rất to, cổ lại bé
như cây kim, không nuốt được món gì, phải chịu đói
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khát, khổ sở hàng trăm, hàng triệu năm tùy theo tội
lỗi nhiều hay ít.
Súc sanh: là những con vật các em thấy hằng ngày, bị
chặt đầu, mổ bụng để cho người ta ăn thịt, rất đau
đớn, sợ hãi.
A tu la: là những vị thần còn mang tính sân hận cao,
có phước báu được ở trong đền đài hoặc ăn uống sung
sướng nhưng hình dạng thì rất xấu, hay đánh nhau
để tranh giành mọi thứ.
Người: là cõi có thiện ác, sướng khổ lẫn lộn, nhưng
quan trọng hơn cả là có thể gặp được Phật pháp để tu
tập thành Phật.
Trời: là cõi sung sướng nhất do phước báu của việc
làm thiện lớn lao. Nào là ăn đào tiên, uống nước suối
thần, muốn y phục gì thì biến ra thứ đó tùy ý, muốn
di chuyển thì cưỡi mây mà bay... Tóm lại, chúng sanh
ở cõi trời không bận tâm đến chuyện ăn, mặc, ở, sung
sướng rất nhiều.
- Tuy nhiên, chỉ có chúng sanh ở cõi người mới dễ tu
tập, vì ở cõi trời thì sung sướng quá lại quên tu, cứ lo
thụ hưởng, còn ở địa ngục, ngạ quỷ thì đau đớn quá
không còn tâm trí để tu, cõi súc sanh thì thiếu trí tuệ,
nhận thức... Ở cõi người, sướng khổ vừa phải nên ta
không quá buông lung cũng như không quá bức bách,
vẫn còn sức để dành cho tu tập.
Có thể thấy 6 cõi đó hiện diện ngay trong thế giới Ta
Bà này chứ chẳng đi đâu xa. Tùy theo phước báu của
mỗi người mà đầu thai vô các nơi. Thí dụ, có người bị
tù đày, tra tấn, khác nào vô địa ngục. Có người sinh ở
châu Phi nhằm nơi chết đói y như ngạ quỷ. Có người
ở các bộ lạc chuyên giết sống mạng người để tế thần,
y như súc sanh. Hoặc những người ăn chơi sa đọa,
không biết xấu hổ, có khác gì súc sanh. Có người sinh
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trong quốc gia hiếu chiến, cứ đánh nhau liên miên
như a tu la. Có người giàu có mà chẳng hề vất vả, làm
chơi mà ăn thật, muốn thứ gì có tiền mua ngay thứ
ấy, muốn đi đâu thì có máy bay lướt đến tận nơi, kẻ
hầu người hạ chu đáo, khác nào tiên trên trời. Và đa
số là những con người bình thường như chúng ta, làm
tới đâu, ăn tới đó, hơi vất vả lo toan nhưng lại có tâm
hướng về Phật pháp nhiều nhất.

5. Sau khi quy y Tam bảo, người Phật tử phải
giữ Ngũ giới. Vậy Ngũ giới là gì?

Quy y xong, người Phật tử phải giữ giới, vì giữ giới có
lợi ích là giúp chúng ta không đi theo đường xấu, là
quyền lợi của chính bản thân ta.
 Giới của người tại gia có 5 điều:
1. Không sát sanh: đây là giới quan trọng hàng đầu, bởi
đối với mọi sinh vật thì sanh mạng là cái quý nhất, do
đó giữ gìn sanh mạng cho mọi loài thì ta có phước báu
rất lớn.Tuy nhiên, vì các em còn nhỏ, cũng như những
Phật tử sơ cơ, khó ăn chay trường được, thì giữ giới sát
sanh theo các cấp độ như sau: (xem bài 11)
a. Không giết người
b. Không trực tiếp giết thú vật để ăn thịt
c. Không giết nếu có thể tránh được
d. Giảm lượng thịt cá trong từng bữa ăn
2. Không trộm cắp: Trộm cắp không hẳn là trực tiếp
lấy cắp tài sản người khác, mà những hình thức sau
đây cũng là phạm giới: mượn không trả, cân non, đong
thiếu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, lấn
ranh đất,v.v...
3. Không tà dâm: chỉ nói đơn giản cho các em nắm là
những trường hợp ngoại tình, bia ôm, cà phê ôm, bi da
ôm, karaoke ôm..., hoặc xem phim sex cũng là phạm
giới.
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4. Không nói dối: giới này dễ hiểu, không cần triển
khai sâu, vì sau này học bài Thập thiện sẽ có 4 nghiệp
của khẩu.
5. Không uống rượu: Ngày xưa, vào thời Đức Phật tại
thế, thì rượu là món độc hại nhất. Nhưng ngày nay
có nhiều món còn độc hại hơn nhiều, cho nên giữ giới
này là không sử dụng tất cả các món nào gây nghiện.
Chẳng hạn, rượu, bia, ma túy, đánh bài, đánh đề, cá
độ... Bởi các thứ này đều làm con người mê muội, lâm
vào cảnh tan nhà nát cửa, hoặc gây tội ác như cướp
của, đánh lộn, đâm chém, giết người để có tiền mà
thoả mãn cơn ghiền.

6. Lợi ích của việc không sát sanh?
 Không giết người thì không bị người giết lại, đó là nhân

quả dễ thấy nhất.
 Giữ gìn sinh mạng khác thì chính sinh mạng của mình
được dài lâu, gọi là trường thọ.
 Sở dĩ người ta sợ chiến tranh vì trong đó có đổ máu,
thương tật, sợ hãi. Vậy giữ giới không sát sanh là
tránh làm chúng sinh đổ máu, thì dĩ nhiên nhân quả
cho ta sẽ không chứng kiến cảnh đổ máu, sợ hãi

7. Lợi ích của sự không trộm cắp?
 Không trộm của người thì dĩ nhiên không bị người trộm

lại.
 Chẳng những thế, lại còn phước báu giàu sang sung
sướng.

8. Lợi ích của sự không tà dâm?
 Nói gia đình hạnh phúc là nhân quả nhãn tiền, vì

thử hỏi có gia đình nào mà vợ chồng ngoại tình lại
không sinh ra bất hòa, lục đục, con cái buồn khổ theo.
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Hoặc trong nhà có người đam mê các loại hình giải trí
không lành mạnh như sex thì có thể lây bệnh AIDS,
hoặc ảnh hưởng tới giáo dục con cái.
 Sắc đẹp của người giữ giới không tà dâm thường nhu
mì, đoan trang, khiến người khác cảm phục. Còn sắc
đẹp do các nhân khác không được lành mạnh thì lại
khiến người ta thèm thuồng, chiếm đoạt, mà không
hề tôn trọng.
9. Lợi ích của sự không nói dối?
 Nhân quả dễ thấy nhất là có ai đó lừa mình một lần,
lần sau mình có dám tin tưởng nữa không. Như vậy,
người đó mất uy tín ngay.
 Và lừa người khác thì sẽ bị người khác lừa lại.
10. Lợi ích của sự không uống rượu?
 Nói về khoa học thôi cũng đủ thấy người say rượu
không còn minh mẫn, cư xử, đi đứng, nói năng chẳng
được bình thường nữa, đó là “nhân quả” gần nhất.
Lâu ngày, các tế bào thần kinh thoái hóa, hư hỏng,
mất hết trí tuệ.
 Gia đình có người say rượu thường hay cãi cọ, bất
hòa, và công việc làm ăn cũng bị ảnh hưởng, làm sao
hạnh phúc cho được. Các em thử quan sát một vài gia
đình có người chồng, người cha say rượu, sẽ thấy ngay
điều đó.
 Khoa học còn chứng minh nam nữ quan hệ trong
lúc có rượu trong máu thì sinh con ra ít nhiều đều bị
ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ và thần kinh. Còn Phật
pháp thì nói nhân quả, người gieo nhân rượu chè be
bét làm sao chiêu cảm được kẻ tốt đầu thai vào làm
con mình, như vậy đứa con ít nhiều sẽ bệnh tật hoặc
không thông minh để cho cha mẹ ấy trả quả.
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