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- Mô Phật, Sư Huynh đang suy tư vấn đề gì đó, Sư 
Huynh có thể nói cho Đệ biết được không? 

- Mô Phật. Sư Huynh đang nghĩ đến sự khác biệt giữa 
Bồ Tát và A-la-hán. 

- Hai vị đều là đệ tử của Đức Phật, nhưng giữa hai Ngài 
có những gì khác biệt. Vậy Sư Huynh đã nghĩ ra sự 
khác biệt đó như thế nào chưa?   

- Không giấu diếm gì  với Sư Đệ. Sư Huynh nghĩ chưa 
ra. Vậy Sư Đệ có thể nghĩ giúp  giùm với Sư Huynh có 
được không? 

- Đệ sẽ sẵn sàng giúp cho Sư Huynh một đôi điều.  

- Đệ nghĩ được điều gì khác biệt nói ra xem sao. 

- Trước hết là khác trên danh xưng. 

- Dĩ nhiên là khác rồi. Ai không biết. 

-  Một Ngài thì gọi là A-la-hán. Nói theo tiếng Phạn là 
Arahat. Còn một Ngài thì gọi  là Bồ Tát, nói theo tiếng 
Phạn là Bodhisatva phiên âm là Bồ Đề Tát Đỏa. 

- Ngoài danh xưng ra còn khác biệt gì nữa? 

- Kế đến là khác về ý nghĩa. 

- Sao khác về ý nghĩa? Đệ từ từ đừng nôn nóng. Để Sư 
Huynh cắt nghĩa giải thích cho Đệ nghe: A-la-hán, đấy 
mới là phiên âm thôi, chứ còn về ý nghĩa thì có 3 nghĩa: 
1/ Sát tặc; 2/ Vô sanh; 3/ Ứng cúng.  

- Sát tặc là sao hả Sư Huynh? 

- Sát tặc là giết sạch hết bọn giặc phiền não trong tâm. 
Bọn giặc phiền não chúng nó hung tợn dữ dằn lắm. Gốc 
ngọn gì các Ngài cũng đều giết sạch hết nên gọi là giết 
hết. 

- Còn vô sanh là sao? 

- Vô sanh đồng nghĩa với Niết bàn. Nghĩa là các Ngài đã 
đạt được một trạng thái tâm lý yên tịnh không còn sanh 
diệt nữa.  Nói rõ là hết sanh tử luân hồi. 

- Thế còn nghĩa ứng cúng? 

- Ứng cúng là các Ngài nầy mới thật sự xứng đáng cho 
trời người cúng dường. 

- Nghĩa của A-la-hán là như thế đấy. Cám ơn Sư Huynh, 
vậy mà từ nào tới giờ, Đệ chưa hiểu rõ được nghĩa nầy, 
nay nhờ Sư Huynh cắt nghĩa nên đệ mới hiểu. Vậy còn 
Bồ tát thì sao? 

- Bồ tát cũng chỉ là phiên âm. Nói cho đủ là Bồ Đề Tát 
Đỏa. Trung Hoa dịch có hai nghĩa: 1/ là Hữu Tình Giác 
2/ là Giác Hữu Tình. Nghĩa là Bồ Tát là con người như 
chúng ta, nhưng Ngài đã giác ngộ và sau khi giác ngộ, 
đã đem sự giác ngộ đó giáo hóa cho mọi người cùng 
giác ngộ như các Ngài thì gọi các Ngài là Bồ Tát. 

- Như vậy, còn gì khác biệt giữa hai Ngài nữa không? 

- Có chứ. Nhưng, Đệ thử đoán coi khác biệt gì nữa. 

- Theo Đệ, thì hai Ngài khác biệt trên hình thức. 

- Hình thức sao khác? 

- Vì A-la-hán phải là người xuất gia làm  Sa Môn. 

- Vậy chứ Bồ Tát không xuất gia sao? 

- Dĩ nhiên Bồ tát có xuất gia chứ. Nhưng không phải Bồ 
tát nào cũng xuất gia. Có người họ không xuất gia, họ 
vẫn tu và thực hành theo hạnh Bồ tát cũng được vậy. Có 
rất nhiều vị cư sĩ tu hạnh Bồ tát. Như vậy, Bồ tát có hai: 
xuất gia và tại gia. Ngược lại A-la-hán là phải xuất gia 
chứ còn tại gia không thể gọi là A-la-hán được. Sự khác 
biệt là ở chỗ đó. 

- Hay! Đệ phân tách thật hay. Khá khen Đệ đó.  

- Sư Huynh đừng vội khen Đệ. Điều nầy quá dễ đâu có 
khó khăn gì đâu mà Sư Huynh khen. 

- Bây giờ tới Sư Huynh, Đệ hỏi Sư Huynh hai Ngài còn 
có gì khác biệt nữa không? 

- Dĩ nhiên là còn có chớ. 

- Khác biệt ở chỗ nào? 

- Khác biệt về giới luật. 
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- Sao khác về Giới Luật? 

- Đệ quên rồi sao. A-la-hán còn được gọi là Sa Môn, 
như Đệ và Huynh, chúng mình đã thọ đại giới thì gọi là 
Sa Môn hay Tỳ Kheo cũng thế. Chỉ khác nhau lúc tu 
nhân thì gọi là Tỳ Kheo, đến khi chứng quả thì gọi A-la-
hán. Nhưng các Ngài vẫn giữ 250 giới, nặng về phần 
giới tướng, không nặng về giới tánh. Ngược lại, Bồ tát 
thì có Tam Tụ Tịnh Giới. Đồng thời còn thọ 10 giới 
trọng và 48 giới khinh, tổng cộng là 58 giới. Đó là nói 
Bồ tát xuất gia. Còn Bồ tát tại gia thì gồm có 6 giới trọng 
và 26 giới khinh. 

- Vừa rồi Sư Huynh có nói đến Tam Tụ Tịnh Giới. Đệ 
chưa hiểu Tam Tụ Tịnh Giới là gì? 

- Tam Tụ tịnh giới có nghĩa là: Tam là ba; Tụ là nhóm 
họp; Tịnh là trong sạch; Giới gọi là ngăn cấm. Tức là ba 
nhóm giới của Bồ tát: Nhiếp luật nghi giới, Nhiếp thiện 
pháp giới, Nhiêu ích hữu tình giới.  

- Ngoài sự khác biệt về giới luật ra, các Ngài còn khác 
nhau về vấn đề gì nữa không? 

- Còn chứ. Đâu Đệ thử đoán xem. 

- Đệ chịu thua. Đệ không biết khác điều gì nữa. Sư 
Huynh hãy nói cho Đệ nghe. 

- Khác nhau về Tâm niệm. 

- Tại sao khác nhau về Tâm niệm? 

- Đệ quên rồi sao?Tâm niệm của các vị A-la-hán, Phật 
thường quở các Ngài là có tâm lượng hẹp hòi. Chỉ biết 
lo tự độ mình thôi. Chứ không nghĩ đến độ người khác.  
Còn Bồ tát thì Phật khen các Ngài có tâm lượng rất rộng 
lớn, chẳng những độ mình thoát khỏi khổ đau, mà còn 
dùng mọi phương tiện khéo léo để dẫn dắt chúng sanh 
ra khỏi biển trần lao sanh tử nữa. Như vậy, không phải 
khác nhau về tâm niệm sao? 

- Đúng vậy, tâm niệm giữa hai vị rất khác biệt. Nhờ Sư 
huynh nhắc lại, bây giờ Đệ mới nhớ là Phật có dạy như 
thế. 

- Ngoài ra, còn khác biệt gì nữa không Sư Huynh? 

- Còn chứ. 

- Còn khác biệt gì nữa. Nãy giờ Sư Huynh đã phân tích  
có năm sự khác biệt rồi đó. 

- Đệ có thể tóm tắt lại năm sự khác biệt đó có được 
không? 

- Được chớ. Để Đệ nhớ lại xem. À! Đệ nhớ rồi. Khác về 
danh xưng. Khác về ý nghĩa. Khác về hình thức. Khác 
về giới luật. Khác về tâm niệm. 

- Đệ có trí nhớ cũng rất khá đó. Đúng vậy. Chúng ta đã 
phân tích qua năm điều khác biệt rồi. Bây giờ Đệ hãy 
cho Huynh ngưng vài giây uống nước, suy nghĩ thêm 
rồi mới nói cho Đệ nghe được. 

- Sư Huynh cứ tự nhiên. Đệ rất khao khát muốn biết 
thêm sự khác biệt giữa hai Ngài nữa. Thú thật từ trước 
tới nay, đây là lần đầu tiên Đệ mới nghe Sư Huynh phân 
tích đó. Công nhận Sư Huynh hay thiệt. Sư Huynh học 
với ai và ở đâu mà hay thế? 

- Có gì đâu mà hay với dở. Chẳng qua, tại Sư Đệ quên 
đó thôi. 

- Nè, bây giờ Sư Huynh nói tiếp:  

- Hai Ngài khác nhau về pháp tu nữa đó. 

- Tại sao khác nhau pháp tu? 

- Đệ quên rồi sao? Các vị A-la-hán thì nghe Phật giảng 
Tứ Đế và các Ngài ứng dụng tu  mà thành quả vị A-la-
hán. Ngược lại Bồ tát, thì tu Pháp Lục Độ. Từ độ thứ 
nhứt là Bố thí cho đến độ cuối cùng là Trí huệ. Như vậy 
không phải khác nhau về pháp tu sao? 

- Đúng vậy, rất khác nhau. 

- Ngoài ra, còn khác nhau gì nữa không Sư Huynh? 
Chắc là hết rồi phải không? 

- Còn nữa chớ… 

- Ở đâu mà Sư Huynh nghĩ ra còn hoài vậy. 
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- Còn khác nhau về quả vị nữa. 

- Tại sao  khác nhau về quả vị. 

- Đệ quên rồi sao. Các vị A-la-hán chứng được Niết Bàn 
mà Niết Bàn của các Ngài thường trong kinh nêu ra có 
hai loại: 1/ Hữu dư y; 2/ Vô dư y. Còn Niết Bàn của Bồ 
tát  gọi là Vô Trụ xứ Niết Bàn. 

- Đúng vậy. Phải rồi, điều nầy thật khác rất xa. Công 
nhận Sư Huynh nhớ hay thật. 

- Đệ chớ vội khen làm Sư Huynh ngại lắm! 

- Còn khác biệt gì nữa không Sư Huynh? 

- Còn chứ. 

- Ủa! Còn hoài vậy? 

- Còn khác biệt gì nữa? 

- Khác biệt về Độ sanh. 

- Độ sanh sao mà khác biệt? 

- Hàng A-la-hán sau khi họ chứng được Niết bàn rồi, họ 
không muốn ra độ sanh. Cho nên Phật mới quở họ nào 
là trầm không trệ tịch, nào là khôi thân diệt trí. Sư Đệ 
quên rồi sao? 

- Sư Huynh nhắc. Sư Đệ nhớ ra rồi. 

- Còn Bồ tát thì sao? 

- Bồ tát thì các Ngài luôn luôn nghĩ tưởng đến chúng 
sanh. Các Ngài không an hưởng Niết Bàn mà các Ngài 
đã chứng đắc. Các Ngài độ sanh không biết mỏi mệt. 

- Còn có gì khác nữa không? Chắc là hết rồi phải không 
Sư Huynh? 

- Còn nữa chớ.  

- Sao còn hoài vậy?  

- Các Ngài còn khác nhau ở bản nguyện nữa. 

- Tại sao khác nhau ở bản nguyện. 

- Sư Đệ không nhớ sao. Các vị A-la-hán không có bản 
nguyện độ sanh lúc tu nhân, các Ngài lo diệt hết phiền 
não. Khi hết phiền não rồi các Ngài an trụ Niết Bàn. Do 
đó, các Ngài không có bản nguyện độ sanh rộng lớn như 
Bồ tát. Dù có đi chăng nữa, cũng không rộng lớn.  

- Ngược lại, bản nguyện của các vị Bồ tát rất rộng lớn, 
như Bồ tát Địa Tạng nói: chừng nào Địa ngục trống 
không, thì Ngài mới thành Phật…. 

- Đệ hiểu rồi. Quả vậy, bản nguyện của hai Ngài rất 
khác nhau. 

- Chắc hết rồi phải không Sư Huynh. Sắp tới giờ công 

phu chiều rồi. Nếu không còn gì nữa, thì Đệ đi công phu 
à. 

- Chưa hết đâu Đệ. Đệ khoan hãy đi. Hôm nay sẵn dịp 
Sư Huynh nói hết sự khác biệt để cho Đệ nghe. Để sau 
nầy Đệ có thể nói lại cho người khác. 

- Còn khác gì nữa Sư Huynh? 

- Hai Ngài còn khác nhau ở tiến trình tu chứng nữa. 

- Tại sao lại khác nhau ở tiến trình tu chứng? 

- Đệ quên rồi sao? 

- Có biết gì đâu mà quên. 

- Thật là tội nghiệp cho Đệ tôi quá! Thật là thật thà đáng 
thương! 

- Mình tu phải thật thà chứ Sư Huynh. 

- Thôi Sư Huynh nói nhanh đi. Kẻo trễ bị Thầy la đó. 
Nếu Thầy có la Đệ, Đệ sẽ đổ trút lỗi nầy cho Sư Huynh 
đó nghe!  

- Mới khen thật thà. Bây giờ hết thật thà rồi đó. Nói đùa 
cho vui. 

- Khác nhau về tiến trình tu chứng là như thế nầy: A-la-
hán từ địa vị phàm phu các Ngài phải trải qua Tứ Gia 
Hạnh vị. 

- Tứ gia hạnh là gì?  

- Tứ gia hạnh gồm có bốn thứ: Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế 
Đệ Nhất. Lẽ ra thì Sư Huynh sẽ tuần tự giải thích bốn 
thứ nầy cho Đệ nghe. Nhưng vì không đủ thời giờ nên 
để hôm khác. Sư Huynh sẽ nói rõ cho Đệ hiểu. 

- Ngoài Tứ Gia hạnh, các Ngài còn phải trải qua ba ngôi 
vị nữa. Đó là từ quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na 
Hàm rồi mới tới quả A-la-hán. Như vậy A-la-hán là quả 
vị cuối cùng trong Tứ Quả Thanh Văn. Ngược lại, Bồ 
Tát thì các Ngài từ lúc tu nhân tức từ lúc còn ở địa vị 
phàm phu phải trải qua 52 ngôi vị mới chứng được Phật 
quả. 

- Sư Huynh vừa nói 52 ngôi vị gồm có những gì? 

- Gồm có: Thập Tín, Thập Trụ, Thập hạnh, Thập Hồi 
Hướng, Thập Địa, rồi bước lên Đẳng Giác và cuối cùng 
là Diệu Giác, tức thành Phật. 

- Chắc hết rồi phải không Sư Huynh? 

- Bây giờ Sư Đệ tóm tắc lại những sự khác biệt mà Sư 
Huynh vừa kể ra, có thể được không? 

- Đâu để Sư Đệ cố gắng moi óc ra coi. 

- Đừng nói thế, Sư Huynh nghe sợ lắm. Cái gì tới moi 
óc ra lận. 
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- Sư Huynh cứ đùa hoài. Để Đệ cố gắng nhớ lại. Đệ nhớ 
ra rồi, để đệ kể thứ tự từng sự khác biệt một cho Sư 
huynh nghe nhé! 

- Hồi nãy Sư Đệ có nêu ra năm thứ rồi. Bây giờ kể từ cái 
thứ sáu trở đi. Điều khác biệt thứ sáu là: Pháp tu.  Điều 
khác biệt thứ bảy là: Quả vị. Điều khác biệt thứ tám là: 
Độ sanh. Điều khác biệt thứ chín là: Bản nguyện. Điều 
khác biệt thứ mười là: Tiến trình tu chứng. 

- Như vậy là có mười điều khác biệt giữa A-la-hán và 
Bồ tát phải không Sư Huynh? 

- Nè Đệ, còn một điều cuối cùng nữa là sở chứng. 

- Tại sao khác nhau ở sở chứng? 

- Vì A-la-hán mới phá được Ngã chấp, còn lại Pháp 
chấp. Ngược lại các vị Bồ tát thì Ngã Pháp không còn. 

- Công nhận Sư Huynh hay thiệt. Sư Huynh nhớ sao 
nhiều thế. Phân tích sự khác biệt giữa hai Ngài một cách 
rất là rõ ràng. Đệ phục tài Sư Huynh rồi đó. 

- Thôi! Đệ chớ lắm lời khen huynh như thế. Đệ nhìn 
xem, lỗ mũi của Sư Huynh có lớn thêm không vậy? 

- Ô kìa! Sao lỗ mũi của Sư Huynh nó nở to bự dữ vậy? 

- Tại Đệ hết đó. 

- Sao tại Đệ? 

- Tại Đệ khen Sư Huynh nên lỗ mũi Sư Huynh nó nở 
phòng lên bự hơn những ngày thường. 

- Cám ơn Đệ nhiều. 

- Bây giờ Đệ có thể đi công phu chiều được rồi đó. Hẹn 
khi khác Huynh Đệ mình sẽ tiếp tục trao đổi góp ý học 
hỏi thêm. Chào Sư Đệ! 

- Chào Sư huynh! Đệ đi nhé!                                            
 P.T. 

Ðạo Phật là … (tiếp trang 23) 

Giáo lš cûa ÇÙc PhÆt dåy con ngÜ©i phÜÖng pháp 
làm hi‹n hiŒn ÇÙc tánh t¿ do r¶ng l§n b¢ng cách 
phäi t¿ mình dùng trí tuŒ mà t¿ do suy nghï, t¿ do 
xét Çoán, không tin mù quáng, không s® sŒt m¶t 
thÀn quyŠn, không nghe theo m¶t th‰ l¿c nào ngoài 
tâm trí sáng suÓt cûa chính mình. 

Nh© trí huŒ t¿ do, ngÜ©i PhÆt tº diŒt trØ ÇÜ®c ngu si, 
mê tÓi nó giam hãm con ngÜ©i và phá tan ÇÜ®c 
nh»ng xiŠng xích tham, giÆn, oán, ghét, nó trói 
bu¶c và sai khi‰n thân tâm. 

 Thân tâm ÇÜ®c giäi phóng và t¿ do, nên ngÜ©i 
PhÆt tº hành Ç¶ng t¿ do Çúng v§i chân lš, l®i ích 
cho mình, cho ngÜ©i và m†i vÆt. Nh»ng hành Ç¶ng 
sáng suÓt, ÇËp Çë Ãy là nh»ng nhân lành Ç‹ sinh ra 
quä tÓt trong Ç©i nÀy và nh»ng Ç©i sau. 

NhÜ th‰, ngÜ©i PhÆt tº hoàn toàn t¿ do tåo ra Ç©i 
sÓng hånh phúc chân thÆt cûa mình, và cÛng hoàn 
toàn t¿ do giúp ngÜ©i khác, vÆt khác tåo Ç©i sÓng 
hånh phúc chân thÆt cûa h†.  S¿ thông cäm cûa 
ngÜ©i PhÆt tº v§i tha nhân cÛng nhÜ muôn vÆt, 
không có gì ngæn trª, chÜ§ng ngåi, vì ÇŠu cùng là 
m¶t PhÆt tánh, ÇŠu cùng là m¶t chân tâm, bän th‹. 

Bªi vÆy, t¿ do cûa Çåo PhÆt khác xa v§i t¿ do cûa 
th‰ gian vÅn quan niŒm, vì t¿ do cûa th‰ gian 
không giäi phóng con ngÜ©i thoát khÕi ngøc tù Çen 
tÓi cûa tham, giÆn, si, mê. ChÌ có t¿ do mà PhÆt 
quan niŒm và dåy cho chúng sanh phÜÖng pháp 
Çåt t§i giäi thoát m§i là t¿ do hoàn toàn tuyŒt ÇÓi. 
Nó là t¿ do thÆt, t¿ do giäi thoát con ngÜ©i cä thân 
lÅn tâm, t¿ do làm cho con ngÜ©i sÓng hòa ÇÒng, 
yên vui v§i toàn th‹ vån vÆt trong vÛ trø. 

• NhÜ Çã trình bày, Çåo PhÆt là Çåo cûa lš trí 
sáng suÓt và th¿c t‰. 

• ñåo PhÆt là Çåo cûa Çåi bình Ç£ng. 
• ñåo PhÆt là Çåo cûa Çåi tØ bi. 
• ñåo PhÆt là Çåo cûa Çåi dÛng. 
• ñåo PhÆt là Çåo rÃt tích c¿c hoåt Ç¶ng. 
• ñåo PhÆt là Çåo Çåi t¿ do. 

Xem nhÜ trên, Çåo PhÆt nâng phÄm giá con ngÜ©i 
lên Ç‰n mÙc cao v©i tuyŒt ÇÓi b¢ng cách hÜ§ng 
dÅn hành giä tu h†c Ç‹ huân tÆp thiŒn pháp, bÕ ác 
pháp, chuy‹n hóa con ngÜ©i tØ phàm Ç‰n thánh- 
QU� TH�T ñ�O PH�T Là ñ�O VÔ THÐ®NG.   

 
PhÜ§c Nhân 
Tài liŒu tham khäo:  
ñÜ©ng Vào Ánh Sáng ñåo PhÆt cûa TÎnh M¥c. 
PhÆt H†c T¿ ñi‹n  cûa ñoàn Trung Còn. 


