
https://thuviensach.vn

                     TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC          1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHÓA 

TU TẬP THỜI ĐỨC PHẬT 
 



https://thuviensach.vn

  THỜI KHÓA TU TẬP THỜI ĐỨC PHẬT  

 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saùch naøy chæ kính bieáu, khoâng baùn!  

AÁn baûn ñieän töû ñöôïc ñaêng taïi trang web: 

http://www.thuvienthaythonglac.net 
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Giaùo  phaùp cuûa Ñaïo Phaät coøn ñang bò che 
phuû môø mòt trong nhöõng ñaùm maây ñen kòt cuûa Baø  
La Moân Giaùo vaø kieán giaûi cuûa caùc nhaø hoïc giaû xöa 
vaø nay. Ñöôøng Veà Xöù Phaät chæ môùi veùn leân moät ít 
trong ñaùm maây ñen kòt aáy vaø roïi soi moät tia saùng vaøo 
giaùo phaùp chaân lyù cuûa Ñaïo Phaät ñeå giuùp cho loaøi 
ngöôøi tìm ra moät loä trình ñaïo ñöùc laøm ngöôøi khoâng 
laøm khoå mình, khoå ngöôøi, ñoù môùi chính laø nguoàn giaûi 
thoaùt chaân chaùnh cuûa Ñaïo Phaät.  
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     Lôøi noùi ñaàu 

 
 

 
 

Trong kinh Nikaya thuoäc taïng 

kinh Pali chuùng toâi tìm thaáy ñöôïc moät thôøi 

khoùa bieåu tu taäp trong thôøi ñöùc Phaät coøn 

taïi theá Ngaøi ñaõ höôùng daãn chuùng Tyø 

kheo tu taäp.  

Thôøi khoùa bieåu naøy coù moät giaù trò 

thöïc haønh cuï theå raát lôùn ñoái vôùi nhöõng 
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ngöôøi tu taäp theo Phaät giaùo hieän nay. Noù 

chæ ñònh cho chuùng ta nhöõng phaùp haønh cuï 

theå roõ raøng ñuùng chaùnh phaùp cuûa ñöùc 

Phaät “ngaên aùc dieät aùc phaùp” vaø neáu noùi 

veà thieàn ñònh thì “ly duïc ly aùc phaùp”. 

Ngaên aùc dieät aùc phaùp vaø ly duïc ly aùc 

phaùp so saùnh vôùi nhöõng töø trong thôøi khoùa 

bieåu naøy “taåy saïch taâm tö khoûi caùc 

chöôùng ngaïi phaùp”. Chaéc quí vò ñaõ hieåu 

chöôùng ngaïi phaùp laø gì? Noù khoâng khaùc 

duïc vaø aùc phaùp nhöng noù coøn roõ nghóa hôn.  

Ví duï nhö quí vò ngoài kieát giaø hai chaân 

ñau, ñoù laø chöôùng ngaïi phaùp; saùng quí vò 

muoán aên, chieàu quí vò muoán uoáng söõa, ñoù 

cuõng laø chöôùng ngaïi phaùp; v.v..  

Xöa ñöùc Phaät ñaõ thaønh laäp thôøi 

khoùa bieåu naøy cho chuùng Tyø kheo Taêng 

cuõng nhö Tyø kheo Ni tu taäp, chuùng toâi 
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xeùt thaáy khoâng coù loãi thôøi maø coøn raát phuø 

hôïp vaøo thôøi ñaïi cuûa chuùng ta luùc moïi 

ngöôøi ñang höôùng taâm veà thieàn ñònh. Thieàn 

ñònh theo trong thôøi khoùa bieåu naøy laø thieàn 

ñònh xaû taâm, coøn taát caû caùc loaïi thieàn ñònh 

cuûa quí vò ñang tu taäp laø thieàn ñònh öùc 

cheá taâm. Ñoù laø thieàn töôûng, thieàn cuûa 

ngoaïi ñaïo maø xöa kia ñöùc Phaät ñaõ saùu 

naêm khoå haïnh tu taäp khoâng keát quaû giaûi 

thoaùt.  

May maén thay thôøi khoùa bieåu cuûa ñöùc 

Phaät ngaøy xöa coøn löu laïi laø moät baèng 

chöùng chöùng minh huøng hoàn, cuï theå xaùc ñònh 

ñöôïc phaùp moân vaø söï tu taäp cuûa Phaät 

giaùo chaân thaät maø khoâng theå coù moät giaùo 

phaùp ngoaïi ñaïo naøo maïo nhaän cuûa Phaät 

giaùo ñöôïc.  
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Chuùng toâi bieân soaïn thôøi khoùa bieåu 

naøy ra ñeå quí vò thaåm xeùt laïi con ñöôøng tu 

cuûa mình coù ñuùng laø cuûa Ñaïo Phaät hay 

khoâng? Ñuùng thì quí vò môùi goïi laø tu theo 

Phaät giaùo baèng khoâng thì quí vò ñöøng 

möôïn danh Phaät giaùo maø bieán Phaät giaùo 

thaønh moät toân giaùo löøa ñaûo thì thaät laø ñau 

loøng.  

Theo thôøi khoùa bieåu naøy, quyeàn tu hay 

khoâng laø ôû quí vò, coøn rieâng chuùng toâi bieân 

soaïn ra ñaây ñeå xeùt thaáy caùi ñuùng caùi sai 

hieän giôø trong Phaät giaùo; caùi tu ñöôïc, caùi 

tu khoâng ñöôïc; caùi ñaïo ñöùc, caùi phi ñaïo 

ñöùc; caùi khoâng meâ tín, caùi meâ tín; caùi 

khoâng tröøu töôïng, caùi tröøu töôïng; caùi khoâng 

löøa ñaûo, caùi löøa ñaûo; v.v.. ñeå quí vò suy 

ngaãm.  
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Cuoái cuøng chuùng toâi xin döøng laïi nôi 

ñaây, heïn gaëp laïi quí vò ôû nhöõng taäp sau: 

“Nhöõng Lôøi Phaät Daïy”ñeå chuùng ta seõ 

laàn löôït veùn leân nhöõng lôùp buïi muø cuûa Baø 

La Moân Giaùo vaø nhöõng kieán giaûi cuûa 

caùc nhaø hoïc giaû xöa vaø nay ñang phuû môø 

Phaät giaùo.  

Kính ghi, 

Tu vieän Chôn Nhö 

Ngaøy 15-2-2000 
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NGƯỜI TU SĨ CÓ 
9 ĐIỀU CẦN TU TẬP HẰNG NGÀY 

LỜI PHẬT DẠY 

1- Phaûi ñaày ñuû oai nghi chaùnh 

haïnh.  

2- Sôï haõi trong caùc loãi nhoû nhaët.  

3- Chaáp nhaän giöõ gìn giôùi luaät.  

4- Giöõ gìn maét, tai, muõi, mieäng, 

thaân, yù khoâng cho dính maéc saùu traàn.  

5- AÊn uoáng phaûi tieát ñoä, khoâng 

neân aên uoáng phi thôøi.  

6- Ban ngaøy khi ñi kinh haønh hay 

luùc ngoài luoân luoân phaûi taåy saïch taâm tö 

khoûi caùc chöôùng ngaïi phaùp.  

7- Ban ñeâm canh ñaàu ñi kinh 

haønh hay ngoài, luoân luoân phaûi taåy saïch 

taâm tö khoûi caùc chöôùng ngaïi phaùp.  

8- Ban ñeâm canh giöõa phaûi naèm 

nghieâng, chaùnh nieäm tónh giaùc, luoân 

luoân phaûi nghó ñeán thöùc daäy.  

9- Ban ñeâm canh cuoái thöùc daäy ñi 

kinh haønh hay ngoài luoân luoân phaûi taåy 

saïch taâm tö khoûi caùc chöôùng ngaïi 

phaùp. 
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PHỤ CHÚ: 

1- “Phaûi ñaày ñuûû oai nghi chaùnh 

haïnh”. 

Töùc laø ñi, ñöùng, naèm, ngoài, noùi nín, 

thöôøng phaûi quan saùt moãi haønh ñoäng thaân, 

mieäng, yù cuûa mình phaûi ñöôïc oân toàn eâm aùi, 

nheï nhaøng, khoan thai, töø toán. Ñoù môùi laø 

oai nghi ñuùng chaùnh haïnh trong nghóa tænh 

thöùc chaùnh nieäm cuûa Ñaïo Phaät. 

--o0o-- 

2- “Sôï haõi trong caùc loãi nhoû nhaët”. 

Luoân luoân löu yù ñeán nhöõng loãi laàm nhoû 

nhaët maø haèng ngaøy chuùng ta coù theå voâ tình 

laàm loãi. Nhöõng loãi nhoû nhaët chuùng ta voâ 

tình xem thöôøng thì söï tu taäp cuûa chuùng ta 

seõ khoâng coù keát quaû.  

Ví duï nhö khôûi nieäm muoán uoáng moät ly 

söõa, moät ly caø pheâ, moät toâ nöôùc cheø, huùt 

moät ñieáu thuoác laù, v.v.. ñoù laø phaïm vaøo 

nhöõng loãi nhoû nhaët. Neáu chuùng ta xem 

thöôøng nhöõng loãi laàm naøy trong yù thì chaúng 

bao giôø taâm chuùng ta ly duïc ly aùc phaùp ñöôïc, 

thì duø coù tu ngaøn kieáp cuõng chaúng ñi ñeán 

ñaâu ñöôïc.  

Trong khi ñang ngoài chôi boãng nhôù ñeán 

moät caâu kinh Phaät, moät caâu coâng aùn, moät 
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baøi thô Ñöôøng, moät caâu ca dao, moät baøi daân 

ca, moät böùc tranh danh hoïa, hoaëc moät nieäm 

nhôù nghó veà gia ñình con caùi, v.v.. ñoù laø 

chuùng ta ñaõ phaïm vaøo nhöõng loãi nhoû nhaët 

cuûa Ñaïo Phaät trong con ñöôøng tu taäp giaûi 

thoaùt. Neáu chuùng ta xem thöôøng noù, khoâng 

giöõ taâm thanh thaûn, an laïc vaø voâ söï thì duø 

tu muoân kieáp cuõng chaúng giaûi thoaùt ñöôïc gì.  

Bôûi loãi laàm tuy nhoû vì coøn trong yù, 

nhöng neáu khoâng thaáy noù laø moät loãi laàm lôùn 

trong söï tu taäp thì duø chuùng ta coù tu muoân 

ngaøn kieáp cuõng chaúng ñi ñeán ñaâu caû, do vaäy 

maø ñöùc Phaät ñaõ daïy: “sôï haõi trong caùc loãi 

nhoû nhaët”. 

--o0o-- 

3- “Chaáp nhaän giöõ gìn giôùi luaät”. 

Giôùi luaät laø phaùp moân cuûa ñöùc Phaät 

daïy ñaïo ñöùc laøm ngöôøi, laøm thaùnh. Muoán 

giaûi thoaùt maø khoâng soáng ñuùng ñaïo ñöùc laøm 

ngöôøi, laøm thaùnh thì giaûi thoaùt caùi gì?  

Noùi ñaïo ñöùc töùc laø noùi söï giaûi thoaùt cho 

mình, cho ngöôøi, nghóa laø ngöôøi coù ñaïo ñöùc 

laø ngöôøi khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi. 

Giôùi luaät cuûa Phaät daïy ngöôøi tu haønh giaûi 

thoaùt laø daïy ñaïo ñöùc, chöù khoâng coù daïy ngoài 

thieàn, laïy Phaät, tuïng kinh, cuùng baùi, saùm 

hoái, laøm phöôùc, laøm chuyeän meâ tín, v.v.. Vì 

ngoài thieàn, nieäm Phaät, tuïng kinh, saùm hoái, 
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laøm chuyeän meâ tín, boá thí, v.v.. ñeàu coøn 

trong phöôùc höõu laäu, maø phöôùc höõu laäu coù 

thì coøn laøm khoå mình, khoå ngöôøi. Duø phöôùc 

höõu laäu giaøu sang coù toät ñænh nhö Thaïch 

Suøng, uy quyeàn theá löïc nhö vua chuùa cuõng 

vaãn coøn laøm khoå mình, khoå ngöôøi. Chæ coù 

ñaïo ñöùc giôùi luaät cuûa ñöùc Phaät thì môùi 

khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi; khoâng laøm 

khoå mình, khoå ngöôøi thì môùi giaûi thoaùt.  

Do con ñöôøng tu taäp cuûa Ñaïo Phaät, giôùi 

luaät laø tri kieán giaûi thoaùt cuûa ngöôøi tu só. 

Ngoaøi giôùi luaät, ngöôøi tu só ñi tìm tri kieán 

giaûi thoaùt thì khoâng bao giôø coù. Cho neân, 

ngöôøi tu só Ñaïo Phaät “chaáp nhaän giöõ gìn 

giôùi luaät” töùc laø tu taäp tri kieán giaûi thoaùt. 

Trong kinh Tröôøng Boä, ñöùc Phaät daïy 

“Ngöôøi coù giôùi haïnh nhaát ñònh coù trí 

tueä, ngöôøi coù trí tueä nhaát ñònh coù giôùi 

haïnh”. Vì theá, ngöôøi tu só coù giaûi thoaùt 

nhaát ñònh coù giôùi luaät nghieâm chænh, ngöôøi 

tu só coù giôùi luaät nghieâm chænh nhaát ñònh coù 

giaûi thoaùt.  

Thieàn ñònh cuûa Ñaïo Phaät laø moät thöù 

thieàn ñònh giaûi thoaùt voâ laäu (Ñònh Voâ Laäu), 

chöù khoâng phaûi thöù thieàn ñònh ngoài lim dim 

nhö con coùc, nhö goäc caây, öùc cheá thaân taâm 

nhö ai beû gioø, beû caúng, ñaàu caêng thaúng nhö 

treo ñaù, khoù khoå voâ cuøng, v.v.. Tu taäp khoå 
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sôû maø chaúng ñöôïc nhöõng gì, chæ ñöôïc ba taác 

löôõi löøa ñaûo ngöôøi coù saùch vôû maø thoâi, nhìn 

laïi chæ phí uoång cuoäc ñôøi cuûa mình, chaúng 

ích lôïi gì cho mình cho ngöôøi. 

--o0o-- 

4- “Giöõ gìn maét, tai, muõi, mieäng, 

thaân vaø yù khoâng cho dính maéc saùu 

traàn”. 

Ngöôøi tu só Ñaïo Phaät muoán tu haønh 

giaûi thoaùt maø khoâng phoøng hoä maét, tai, 

muõi, mieäng, thaân vaø yù thì cuõng nhö ngöôøi 

queùt nhaø muoán cho saïch seõ maø khoâng chòu 

ñoùng cöûa, cöù ñeå gioù buïi tung vaøo nhaø thì coù 

queùt muoân ñôøi cuõng chaúng saïch ñöôïc. Cho 

neân, nhöõng ñieàu phoøng hoä maét, tai, muõi, 

mieäng, thaân vaø yù cuûa mình laø moät söï quan 

troïng heát söùc cho ñöôøng tu taäp theo Phaät 

giaùo. Nhöõng ai muoán tìm ñöôøng giaûi thoaùt 

cuûa Ñaïo Phaät maø khoâng bieát phoøng hoä saùu 

caên thì duø coù tu muoân ñôøi muoân kieáp cuõng 

chaúng coù keát quaû gì. Muoán phoøng hoä saùu caên 

duy chæ coù moät phaùp moân ñoäc nhaát, ñoù laø 

“Ñoäc cö”.  

--o0o-- 

5- “AÊn uoáng phaûi tieát ñoä, khoâng 

ñöôïc aên uoáng phi thôøi”. 
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AÊn laø moät trong nguõ duïc laïc (saéc, danh, 

lôïi, thöïc, thuøy), ngöôøi tu só Ñaïo Phaät neáu aên 

uoáng khoâng tieát ñoä vaø luoân luoân aên uoáng phi 

thôøi thì duø coù tu ngaøn kieáp cuõng chaúng tìm 

thaáy söï giaûi thoaùt, vì nguyeân nhaân söï ñau 

khoå cuûa con ngöôøi laø DUÏC, maø aên uoáng phi 

thôøi laø chaïy theo duïc. Chaïy theo duïc thì 

laøm sao coù giaûi thoaùt ñöôïc. Ñaây laø lôøi raên 

nhaéc cuûa ñöùc Phaät: “AÊn uoáng phaûi tieát ñoä, 

khoâng ñöôïc aên uoáng phi thôøi”. Vì muoán 

giaûi thoaùt ly duïc ly aùc phaùp thì aên uoáng 

phaûi ñuùng giôùi luaät: “Thöøa töï phaùp chöù 

khoâng thöøa töï thöïc phaåm”. AÊn uoáng 

ñuùng giôùi luaät laø khoâng aên uoáng phi thôøi, 

chæ ngaøy moät böõa. Ngöôøi tu só naøo aên uoáng 

hai ba böõa laø keû aên uoáng phi thôøi, laø ngöôøi 

thöøa töï thöïc phaåm chöù khoâng phaûi thöøa töï 

phaùp; keû thöøa töï thöïc phaåm chöù khoâng phaûi 

laø tu só Ñaïo Phaät, laø truøng trong loâng sö töû 

seõ gieát cheát Ñaïo Phaät. Keû coøn tham aên, 

tham uoáng nhö ngöôøi theá tuïc thì laøm sao 

tìm söï giaûi thoaùt trong Ñaïo Phaät ñöôïc? 

--o0o-- 

6- “Ban ngaøy ñi kinh haønh hay 

trong luùc ngoài luoân luoân phaûi taåy saïch 

taâm tö khoûi caùc chöôùng ngaïi phaùp”. 

Ban ngaøy tu taäp nhö trong lôøi daïy treân 

ñaây cuûa ñöùc Phaät, duø ñi kinh haønh hay ngoài 
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ñeàu phaûi tu taäp taåy tröø duïc vaø aùc phaùp vì 

duïc vaø aùc phaùp laøm cho taâm chuùng ta 

chöôùng ngaïi, khoå ñau. Theo thôøi thoùa bieåu 

naøy, öùng duïng vaøo caùc phaùp Töù Nieäm Xöù, Töù 

Chaùnh Caàn vaø soáng ñuùng giôùi luaät thì tu taäp 

môùi coù hieäu quaû taåy tröø caùc aùc phaùp chöù 

khoâng phaûi ngoài thieàn öùc cheá taâm chaúng 

nieäm thieän, nieäm aùc hoaëc nieäm luïc töï Phaät 

A Di Ñaø, hoaëc khaùn coâng aùn, tham thoaïi 

ñaàu maø taåy saïch taâm tö khoûi chöôùng ngaïi 

phaùp.  

Do söï tu taäp naøy chuùng ta bieát caùc 

phaùp tu taäp cuûa Ñaïi Thöøa vaø Thieàn Ñoâng 

Ñoä khoâng phaûi laø cuûa Phaät giaùo maø laø cuûa 

Baø La Moân vaø cuûa kieán giaûi do caùc nhaø hoïc 

giaû xöa vaø nay. 

--o0o-- 

7- “Ban ñeâm canh ñaàu ñi kinh 

haønh hay trong luùc ngoài luoân luoân phaûi 

taåy saïch taâm tö khoûi caùc chöôùng ngaïi 

phaùp”. 

Caùch thöùc tu taäp ban ngaøy cuõng nhö 

ban ñeâm canh ñaàu duy nhaát coù moät vieäc laøm 

laø taåy saïch caùc chöôùng ngaïi phaùp trong taâm. 

Ñoù laø moät ñieàu tu taäp quan troïng cuûa Ñaïo 

Phaät. Ngoaøi vaán ñeà ly duïc ly aùc phaùp thì 

khoâng coù tu taäp moät phaùp moân naøo khaùc 

hôn, neáu tu taäp phaùp moân naøo khaùc hôn 
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ngoaøi “GIÔÙI, ÑÒNH, TUEÄ” thì khoâng phaûi 

laø giaùo phaùp cuûa ñöùc Phaät. Khoâng phaûi giaùo 

phaùp cuûa ñöùc Phaät thì khoâng bao giôø laøm 

chuû sanh, giaø, beänh, cheát vaø chaám döùt luaân 

hoài ñöôïc.  

Giôùi, ñònh, tueä cuûa Ñaïo Phaät laø phaùp 

moân duy nhaát ly duïc ly aùc phaùp dieät ngaõ xaû 

taâm, ñoaïn döùt laäu hoaëc, thöïc hieän ñaïo ñöùc 

laøm ngöôøi, laøm thaùnh, khoâng laøm khoå 

mình, khoå ngöôøi vaø khoå taát caû chuùng sanh.   

Giôùi, ñònh, tueä laø moät phaùp moân daïy 

ñaïo ñöùc laøm ngöôøi, laøm thaùnh nhaân tuyeät 

vôøi treân haønh tinh naøy. Neáu ai ñaõ coù ñaày ñuû 

duyeân môùi gaëp ñöôïc phaùp moân naøy maø 

chaúng chòu tu taäp reøn luyeän thaân taâm mình 

thaät laø moät ngöôøi baïc phöôùc voâ cuøng vaø ngu 

si khoâng choã noùi. Vì phaùp moân naøy vöøa lôïi 

ích cho mình, cho ngöôøi vaø xaõ hoäi, vöøa ñem 

ñeán cho caù nhaân moät taâm hoàn thanh thaûn, 

an laïc vaø voâ söï; ñem ñeán cho xaõ hoäi moät 

traät töï, an ninh, phoàn vinh vaø haïnh phuùc. 

--o0o-- 

8- “Ban ñeâm canh giöõa phaûi naèm 

nghieâng chaùnh nieäm tónh giaùc, taâm 

luoân phaûi nghó ñeán thöùc daäy”. 

Treân ñaây laø lôøi daïy cuûa ñöùc Phaät. Canh 

giöõa töùc laø luùc nöûa ñeâm chæ coù naèm nghieâng 

giöõ chaùnh nieäm tónh giaùc vaø phaûi luoân nghó 
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ñeán thöùc daäy, chöù khoâng ñöôïc löôøi bieáng 

naèm raùng, heã thaáy khoâng nguû thì neân thöùc 

daäy ngay lieàn ñeå tu taäp reøn luyeän taåy tröø 

taâm khoûi chöôùng ngaïi phaùp töùc laø ly duïc ly 

aùc phaùp. 

--o0o-- 

9- “Ban ñeâm canh cuoái thöùc daäy ñi 

kinh haønh hay trong luùc ngoài phaûi taåy 

saïch taâm tö khoûi chöôùng ngaïi phaùp”. 

Ñoái vôùi Ñaïo Phaät thôøi gian chia ra tu 

taäp raát roõ raøng, nhaát laø ban ñeâm. Canh cuoái 

töùc laø buoåi khuya phaûi thöùc daäy ñi kinh 

haønh hoaëc ngoài neáu khoâng buoàn nguû, luoân 

luoân khoâng ñöôïc löôøi bieáng ham nguû.  

Ban ngaøy cuõng nhö ban ñeâm, ñaàu canh 

hay cuoái canh ñeàu duy nhaát tu haønh coù moät 

muïc ñích laø xaû taâm taåy tröø caùc chöôùng ngaïi 

phaùp, ngoaïi tröø coù canh giöõa ban ñeâm thì 

môùi naèm nghæ moät chuùt, nhöng phaûi giöõ 

taâm chaùnh nieäm tónh giaùc, khoâng ñöôïc ham 

nguû. Tröôùc khi naèm nguû phaûi taäp tænh thöùc 

roài môùi nguû, khoâng ñöôïc naèm xuoáng laø nguû 

ngay lieàn. Phaûi nhôù lôøi daïy naøy!  

Treân ñaây laø baøi phaùp veà thôøi khoùa tu 

taäp thôøi ñöùc Phaät coøn taïi theá ñeå chæ daïy cho 

chuùng Tyø kheo tu taäp moät caùch raát roõ raøng 

vaø cuï theå.  



https://thuviensach.vn

  THỜI KHÓA TU TẬP THỜI ĐỨC PHẬT  

 24 

 

Chuùng toâi nhaän thaáy baøi phaùp naøy veà 

thôøi khoùa tu taäp cuûa ñöùc Phaät thôøi xöa, ñoái 

vôùi thôøi ñaïi cuûa chuùng ta hieän giôø noù khoâng 

coù loãi thôøi vaø coøn coù moät giaù trò chæ roõ veà 

phaùp haønh vaø phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh tu taäp 

cuûa chuùng ta. Do ñoù, chuùng toâi xin ghi laïi 

baøi phaùp naøy coáng hieán cho nhöõng ai coù taâm 

thieát tha tìm caàu söï giaûi thoaùt trong Ñaïo 

Phaät.  

Thôøi khoùa bieåu naøy chuùng ta khoâng noùi 

veà buoåi saùng, buoåi tröa vaø buoåi chieàu maø chæ 

duøng danh töø chung chung “ban ngaøy”. 

Ñoïc laïi toaøn boä kinh saùch cuûa ñöùc Phaät, 

chuùng toâi thaáy buoåi saùng ñöùc Phaät vaø chuùng 

Tyø kheo khi chöa ñeán giôø ñi khaát thöïc thì 

hay ñeán thaêm nhöõng vò Baø La Moân. Khi 

khaát thöïc xong veà aên roài nghæ tröa moät 

chuùt, buoåi chieàu thì tu taäp. Trong thôøi khoùa 

bieåu naøy noùi ban ngaøy tu taäp töùc laø noùi buoåi 

chieàu.  

Kính ghi, 

Tu vieän Chôn Nhö  

Ngaøy 14-02-2000 
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VỊ TỲ KHEO CẦN PHẢI LÀM GÌ 

KHI THỌ NHẬN CỦA CÚNG DƯỜNG? 

Oai nghi teá haïnh cuûa moät vò Tyø 

kheo khi nhaän töù söï cuûa tín thí cuùng 

döôøng phaûi laøm gì?  

Tröôùc khi thoï thöïc phaûi laøm gì?  

Sau khi thoï thöïc phaûi laøm gì?  

Sau khi nghieân cöùu taïng kinh Nguyeân 

Thuûy, chuùng toâi ghi laïi ñöôïc moät thôøi khoùa 

tu taäp trong thôøi ñöùc Phaät coøn taïi theá, Ngaøi 

ñaõ duøng thôøi khoùa naøy höôùng daãn cho caùc 

ñeä töû cuûa mình tu taäp caùch ñaây 2543 naêm. 

Xeùt thaáy noù coù moät giaù trò raát lôùn cho ñöôøng 

tu taäp cuûa caùc vò Tyø kheo Taêng, Tyø kheo Ni 

vaø nam nöõ cö só, noùi chung laø tín ñoà Phaät 

giaùo. Thôøi khoùa bieåu naøy chuùng toâi thaáy 

khoâng coù loãi thôøi maø laïi raát phuø hôïp trong 

thôøi ñaïi cuûa chuùng ta.  

Ñoïc baøi kinh ÖÔÙC NGUYEÄN trong kinh 

Trung Boä, chuùng toâi ghi nhaän lôøi Phaät daïy: 

“Muoán öôùc nguyeän moät ñieàu gì thì giôùi 
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luaät phaûi ñöôïc giöõ gìn nghieâm chænh 

thì öôùc nguyeän aáy môùi coù keát quaû”.  

Do nhöõng lôøi daïy trong kinh naøy, toâi 

soaïn ra nhöõng lôøi “Öôùc Nguyeän” ñeå thöïc 

hieän nguyeän voïng tha thieát laøm chuû sanh, 

giaø, beänh, cheát cuûa mình vaø cuûa taát caû moïi 

ngöôøi treân ñöôøng tu taäp.  

Vò Tyø kheo môùi xuaát gia tu haønh giôùi 

luaät chöa thanh tònh, khi thoï nhaän thöïc 

phaåm cuûa ñaøn na thí chuû cuùng döôøng phaûi 

laøm gì?  

Döôùi ñaây laø nhöõng lôøi öôùc nguyeän cuûa 

ngöôøi tu só môùi xuaát gia giôùi luaät chöa 

thanh tònh khi thoï nhaän söï cuùng döôøng.  
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ƯỚC NGUYỆN CỦA TÂN TỲ KHEO 

Khi nhaän thöïc phaåm cuûa ñaøn na thí 

chuû cuùng döôøng xong, ngöôøi khaát só phaûi 

ñöùng yeân laëng öôùc nguyeän:  

Hoâm nay con thoï nhaän,  

Cuûa tín thí cuùng döôøng.  
Öôùc nguyeän con tu taäp,  
Giôùi haïnh troøn nghieâm tuùc,  
Khoâng heà vi phaïm loãi,  
Taâm ly duïc ly aùc,  
Khoâng laøm khoå mình ngöôøi.  
Xöùng ñaùng ñeä töû Phaät,  
Göông saùng cho moïi ngöôøi,  
Thaép leân ngoïn ñeøn phaùp,  
Chaán höng laïi Phaät giaùo,  
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Con xin Phaät chöùng minh.  
Nam Moâ Phaät Boån Sö Thích Ca 

Maâu Ni! 
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ƯỚC NGUYỆN CỦA CỰU TỲ KHEO  

Ngöôøi tu laâu naêm, giôùi luaät ñaõ thanh 

tònh, khoâng coøn vi phaïm loãi vaø ñaõ nhaäp 

ñöôïc Sô Thieàn, khi thoï nhaän töù söï cuûa ñaøn 

na thí chuû cuùng döôøng, ngöôøi khaát só phaûi 

ñöùng yeân laëng öôùc nguyeän:  

Hoâm nay con thoï nhaän,  

Cuûa tín thí cuùng döôøng.  
Öôùc nguyeän con hoài höôùng,  
Cho taát caû moïi ngöôøi,  
Ñeàu cuõng ñöôïc nhö con,  
Giôùi luaät troøn thanh tònh,  
Khoâng heà vi phaïm loãi.  
Thöôøng lìa duïc lìa aùc,  
Suoát thôøi gian tu haønh,  
Khoâng laøm khoå mình ngöôøi.  
Xöùng ñaùng ñeä töû Phaät,  
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Ñöùc giôùi cho moïi ngöôøi,  
Thaép saùng ngoïn ñeøn phaùp.  
Chaán höng laïi Phaät giaùo.  
Ngöôõng xin Phaät chöùng minh.  
Nam Moâ Phaät Boån Sö Thích Ca 

Maâu Ni! 
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ƯỚC NGUYỆN TRƯỚC KHI THỌ THỰC 

Tröôùc khi thoï thöïc, ngöôøi tu só phaûi 

ngoái xeáp baèng treân vaùn, giöôøng, gheá hoaëc 

treân maët ñaát döôùi boùng caây, trong choøi 

tranh vaùch laù, phaûi ñaët baùt côm tröôùc maët, 

hai tay chaép laïi, loøng thaønh kính daâng leân 

toû loøng bieát ôn chö Phaät, toå tieân oâng baø, cha 

meï nhieàu ñôøi, nhieàu kieáp, vaø ñoïc lôøi öôùc 

nguyeän:  

Hoâm nay böõa côm naøy,  

Chuùng con xin thaønh kính,  
Cuùng döôøng möôøi phöông Phaät.  

Ba ñôøi chö Hieàn Thaùnh,  

Toå Tieân vaø OÂng Baø,  

Cha meï vaø quyeán thuoäc,  

Anh em cuøng baïn höõu,  
Noäi ngoaïi cuøng ñoâi beân,  
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Nhieàu ñôøi voâ löôïng kieáp,  

Chuùng con cuøng cuùi xin,  
Cuùng döôøng khaép phaùp giôùi,  
Chuùng sanh vaø taát caû,  
Höõu tình vaø voâ tình,  

Ñeàu ñöôïc höôûng côm naøy,  
No loøng nhö chuùng con,  
Ñeå roài quyeát chí tu,  
Giaûi tröø taâm aùc ñoäc,  

Taêng tröôûng haïnh töø bi,  

Thöông xoùt khaép quaàn sanh,  

Theå hieän phaùp thieàn ñònh,  

Ra khoûi nhaø sanh töû,  

Laøm chuû ñöôøng luaân hoài,  

Baùo ñaùp boán troïng aân,  
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Gìn giöõ ngoâi Tam Baûo,  

Cöûu truï maõi muoân ñôøi.  

Nam Moâ Phaät Boån Sö Thích Ca 
Maâu Ni! 
Sau khi thaàm ñoïc lôøi öôùc nguyeän kính 

daâng leân loøng thaønh kính bieát ôn cuûa mình, 

ngöôøi tu só aên:  

1- Mieáng côm thöù nhaát öôùc nguyeän: 

“Ly duïc, ngaên aùc dieät aùc phaùp”. 

2- Mieáng côm thöù hai öôùc nguyeän: 

“Sanh thieän taêng tröôûng thieän phaùp”. 

3- Mieáng côm thöù ba öôùc nguyeän: “Taát 

caû chuùng sanh ñeàu ly duïc ly aùc phaùp, 

khoâng laøm khoå mình, khoå ngöôøi”. 

Sau khi ñoïc xong lôøi öôùc nguyeän, ngöôøi 

tu só baét ñaàu giöõ gìn aên uoáng trong söï im 

laëng.  
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ƯỚC NGUYỆN SAU KHI THỌ THỰC 

Sau khi thoï thöïc vaø uoáng nöôùc xong, 

ngöôøi tu só chaáp tay leân thaàm ñoïc lôøi öôùc 

nguyeän bieát ôn nhöõng ñaøn na thí chuû ñaõ 

cuùng döôøng töù söï nuoâi thaân soáng cho mình:  

Nguyeän thoï böõa côm naøy,  

Chuùng con maõi nhôù ôn,  
Ngöôøi noâng phu khoù khoå,  
Keû deät cöûi nhoïc nhaèn,  
Gioït moà hoâi nöôùc maét,  
Laøm ra cuûa cuùng döôøng,  
Ngöôøi ñaøn na thí chuû,  
Vì Phaät phaùp tröôøng toàn,  
Chaúng neà coâng khoù khoå,  
Kính ngöôõng cuùng daâng leân.  
Chuùng con nguyeän giöõ gìn,  
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Chaúng daùm phung phí phaïm,  
Ngaøy moät böõa nuoâi thaân,  
Chaúng daùm aên phi thôøi,  
Vì phi thôøi phí phaïm,  
Nhö aên thòt con mình.  
Chuùng con nguyeän heát söùc,  
Naêng noå sieâng tu haønh,  
Ra khoûi nhaø sanh töû,  
Ñeàn ñaùp ôn chö Phaät,  
Ôn sanh thaønh döôõng duïc,  
Ôn ñaøn na thí chuû.  
Chuùng con cuõng cuùi xin,  
Keû coøn ngöôøi ñaõ maát,  
Ñeàu ñöôïc höôûng Phaät phaùp,  
Taâm ly duïc ly aùc,  
Khoâng laøm khoå mình ngöôøi.  
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Nam Moâ Phaät Boån Sö Thích Ca 
Maâu Ni! 
(Ñöùng daäy chaáp tay xaù moät xaù roài lui ra 

doïn deïp). 

Thôøi khoùa tu taäp vaø nghi thöùc khaát 

thöïc, aên uoáng cuûa moät vò Tyø kheo raát ñôn 

giaûn ñeán ñaây laø heát. 

-------- 

HEÁT 
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Xin quí vò tìm ñoïc Ñöôøng Veà Xöù Phaät 

töø taäp 1 ñeán taäp 10, quí vò seõ roõ nhöõng 

thaâm yù ñoäc aùc cuûa Baø La Moân quyeát taâm 

dieät saïch Phaät giaùo treân haønh tinh naøy vaø 

nhöõng kieán giaûi sai leäch cuûa caùc nhaø hoïc giaû 

xöa vaø nay vì danh lôïi ñaõ bieán Phaät giaùo 

thaønh moät giaùo lyù bò theá tuïc hoùa. 
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17- Hoûi Ñaùp Oai Nghi Chaùnh Haïnh (2011) 

18- Taïo Duyeân Giaùo Hoùa Chuùng Sinh (2011) 

19- Lòch Söû Chuøa Am (2010) 

20- Thieàn Caên Baûn - taäp I 
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21- Thôøi Khoùa Tu Taäp Trong Thôøi Ñöùc Phaät 

22- Giaùo AÙn Reøn Nhaân Caùch Lôùp Nguõ Giôùi: Ñöùc 

Hieáu Sinh (taäp I, II, III - 2012) 

23- Giaùo AÙn Reøn Nhaân Caùch Lôùp Nguõ Giôùi: Ñöùc 

Ly Tham (taäp I) 

24- Giaùo AÙn Reøn Nhaân Caùch Lôùp Nguõ Giôùi: Ñaïo 

Ñöùc Gia Ñình (taäp I) 

25- Möôøi Giôùi Thaùnh Ñöùc Sa Di (taäp I, II) 

26- Giôùi Ñöùc Thaùnh Taêng, Thaùnh Ni 

27- Phaät Giaùo Coù Ñöôøng Loái Rieâng Bieät 

28- Ñònh Nieäm Hôi Thôû 

29- Nhöõng Lôøi Taâm Huyeát (taäp I, II) 

30- Phaùp Moân Nieäm Phaät Töù Baát Hoaïi Tònh 

31- Nghi Thöùc Thoï Trai 

32- Thoï Tam Quy Nguõ Giôùi (2012) 

... 
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AÁn baûn ñieän töû ñöôïc ñaêng taûi taïi Thö 

vieän Thaày Thoâng Laïc: 

http://www.thuvienthaythonglac.net 

Öôùc mong moïi ngöôøi soáng khoâng laøm 

khoå mình, khoå ngöôøi vaø khoå chuùng sinh. 
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