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Trong hàng ÇŒ tº PhÆt, có cä xuÃt gia lÅn tåi gia. ñÙc PhÆt v§i 
lòng tØ bi vô lÜ®ng, Ngài không bÕ sót m¶t hång nào. Ngài 
ch£ng nh»ng quan tâm Ç‰n hàng xuÃt gia, Ngài cÛng không 
quên Ç¶ cho hàng tåi gia. Trong suÓt 49 næm nói pháp, Ngài 
Çã chÌ dåy Ç‰n 84.000 pháp môn tu, nhÜng không ngoài ba 
môn chính là ‘Gi§i, ñÎnh, HuŒ’ trong Çó Gi§i ÇÙng ÇÀu, vì 
nh© gi§i m§i sanh ÇÎnh, nh© ÇÎnh m§i phát huŒ. 
Gi§i có nhiŠu thÙ: có thÙ cao, thÙ thÃp, có thÙ áp døng cho 
hàng xuÃt gia, có thÙ áp døng cho hàng tåi gia. Trong hàng 
xuÃt gia thì Sa di và Sa di ni chÌ gi» 10 gi§i, Tÿ Kheo gi» 250 
gi§i, Tÿ kheo ni gi» 348 gi§i, và bên ni còn thêm m¶t gi§i ª 
gi»a Sa di ni và Tÿ kheo ni là ThÙc xoa ma na gi§i. 
VŠ phía tåi gia thì có tam quy, ngÛ gi§i, bát quan trai gi§i, bÒ 
tát gi§i. Trong phåm vi bài nÀy, chúng tôi chÌ xin ÇŠ cÆp Ç‰n 
Bát quan trai gi§i. 
Bát quan trai gi§i là m¶t pháp tu hành cûa ngÜ©i tåi gia áp 
døng trong 1 ngày 1 Çêm (24 gi©). Ch» Quan là cºa ngæn ch¥n 
8 ÇiŠu t¶i l‡i. Ch» Trai ti‰ng Phån là Posadha tÙc là không æn 
quá gi© ng†. VÆy ‘Bát quan trai gi§i’ là s¿ gi» gìn cho thân 
tâm ÇÜ®c thanh tÎnh trong 24 ti‰ng ÇÒng hÒ b¢ng cách ngæn 
ch¥n 8 ÇiŠu t¶i l‡i sau Çây: 
1. Không ÇÜ®c sát sanh. 
2. Không ÇÜ®c tr¶m c¡p. 
3. Không ÇÜ®c dâm døc. 
4. Không ÇÜ®c nói dÓi. 
5. Không ÇÜ®c uÓng rÜ®u. 
6. Không ÇÜ®c trang Çi‹m, thoa dÀu thÖm, múa hát và xem 

múa hát. 
7. Không ÇÜ®c n¢m giÜ©ng cao ÇËp tÓt. 
8. Không ÇÜ®c æn quá ng†. 
 
Sau Çây chúng tôi xin giäi rõ các ÇiŠu ngæn cÃm nói trên: 

1.- Gi§i không ÇÜ®c sát sanh: 
ñiŠu ræn cÃm thÙ nhÃt mà PhÆt khuyên chúng ta là không 
ÇÜ®c gi‰t håi sanh mång tØ loài ngÜ©i cho Ç‰n các loài vÆt. 
Sanh mång có m¶t giá trÎ quš báu, nhÃt là sanh mång ngÜ©i. 
Gi‰t håi sanh mång kia Ç‹ tô bÒi sanh mång nÀy là m¶t ÇiŠu 

ác, không h®p lë Çåo. 
PhÆt giáo cÃm sát sanh bªi nhiŠu lš do: 
a) Tôn tr†ng s¿ công b¢ng: 
Chúng ta coi sinh mång mình là quš, là m¶t cûa báu 
tuyŒt ÇÓi. N‰u ai mÜu håi là mình chÓng trä triŒt Ç‹ Ç‹ t¿ 
bäo vŒ sinh mång. Mình Çã bi‰t quš tr†ng thân mång 
mình, tåi sao låi muÓn chà Çåp sanh mång ngÜ©i? Suy 
r¶ng ra, các loài vÆt cÛng bi‰t quš tr†ng mång chúng. 
NhÜ khi m¶t con bò hay con heo s¡p bÎ ÇÆp ÇÀu, th†c 
huy‰t, ta thÃy s¿ phän kháng mãnh liŒt, s¿ Çau thÜÖng 
cùng c¿c cûa chúng, b¢ng nh»ng ti‰ng kêu gào, nh»ng 
cái giÅy giøa Ç‹ thoát ch‰t. Theo lë công bình, ÇiŠu ta 
không muÓn ai làm cho ta, thì ta cÛng ÇØng làm cho 
ngÜ©i khác hay loài khác (K› sª bÃt døc vÆt thi Ü nhân). 
PhÆt dåy: ‘Ai ai cÛng s® gÜÖm Çao, ai ai cÛng s® s¿ ch‰t. 
VÆy nên lÃy lòng mình suy lòng ngÜ©i, ch§ gi‰t, ch§ bäo 
gi‰t!’ 
b) Tôn tr†ng PhÆt tánh bình Ç£ng: 
Chúng sanh m‡i loài tuy thân hình khác nhau, mà vÅn ÇÒng 
m¶t PhÆt tánh. PhÆt tánh Çã bình Ç£ng thì không th‹ viŒn m¶t 
lš do gì Ç‹ nói r¢ng PhÆt tánh ª ngÜ©i có giá trÎ hÖn ª vÆt, ª 
giai cÃp nÀy, màu da nÀy có giá trÎ hÖn giai cÃp kia, màu da 
kia. Sát håi m¶t sanh vÆt là sát håi PhÆt tánh. 
c) Nuôi dÜ«ng lòng tØ bi: 
Lòng tØ bi cûa ÇÙc PhÆt xem m†i loài nhÜ con, nên Ngài 
không ÇÒng š cho ÇŒ tº Ngài sát håi  sanh vÆt, bÃt cÙ 
trong trÜ©ng h®p nào. Bªi vì Çem tâm gi‰t håi sanh 
mång là lòng Ç¶c ác Çã c¿c thÎnh, tâm tØ bi bÎ bóp ch‰t. 
NhÅn tâm vô c§ gi‰t m¶t con vÆt, tính båo ác không 
kém gi‰t m¶t con ngÜ©i. NhÅn tâm làm cho kÈ khác hay 
vÆt khác phäi giÅy giøa, rên si‰t,  qu¢n quåi trong máu 
Çào, trong lŒ nóng trÜ§c khi trút hÖi thª cuÓi cùng, là t¿ 
gi‰t lòng tØ bi cûa mình, là bóp ch‰t cái mÀm thÜÖng 
yêu rÃt quš báu trong tâm hÒn chúng ta. NhÜ th‰,  khó 
mà tu hành Ç‹ thành chánh quä ÇÜ®c. ñÙc Kh°ng Tº có 
dåy: ‘Væn kÿ thanh, bÃt nhÅn ki‰n kÿ th¿c,  ki‰n kÿ sanh 
bÃt nhÅn ki‰n kÿ tº.’ (Nghe ti‰ng kêu la cûa con vÆt 
không n« æn thÎt nó. ThÃy nó sÓng không Çành thÃy nó 
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ch‰t). NhÜ vÆy, ngÜ©i có tâm tØ bi hay lòng nhân ÇŠu 
không n« sát håi ngÜ©i hay vÆt. 
d) Tránh nhân quä báo Ùng oán thù: 
Khi ta gi‰t m¶t ngÜ©i hay m¶t con vÆt thì s¿ oán hÆn cûa 
nó tràn trŠ khó dÆp t¡t ÇÜ®c. H† vì cô th‰, vì y‰u sÙc nên 
bÎ ta gi‰t håi. Trong khi Ãy, h† ôm lòng cæm hÆn. Ch© 
g¥p dÎp báo thù,  hay con cái thân nhân h† së báo thù låi. 
CÙ th‰ m‡i ngày ta ÇŠu gieo cæm h©n cho ngÜ©i và vÆt, 
tích lÛy lâu ngày, khÓi oan gia Ãy to hÖn sÙc ta, chØng 
Çó ta së bÎ nó sát håi låi. Càng tåo nghiŒp sát, càng lao 
mình vào vòng Çau kh°. PhÆt dåy: ‘NgÜ©i thÜ©ng sanh 
tâm sát håi càng tæng trÜªng nghiŒp kh°, mãi xoay vÀn 
trong sanh tº, không có ngày ra khÕi.’ (Kinh Læng Già) 
L®i ích cûa s¿ không gi‰t håi: 
Vì nh»ng lš do trên, ÇÙc PhÆt cÃm PhÆt tº gi‰t håi. Không gi‰t 
håi së có nh»ng ÇiŠu l®i sau Çây: 

a)VŠ phÜÖng diŒn cá nhân: M¶t ngÜ©i không tàn nhÅn 
sát nhân, håi vÆt, không Ç¶c ác làm Ç° máu, không lóc 
da, xÈ thÎt, ch¥t ÇÀu, th¡t c° thì trong lòng không bÙt rÙt, 
hÓi hÆn,  thân tâm ÇÜ®c nhË nhàng, thÜ th§i, giÃc ngû 
ÇÜ®c an lành, nét m¥t ÇÜ®c hiŠn hòa, trong sáng. 

b)VŠ phÜÖng diŒn xã h¶i: N‰u tÃt cä nhân loåi trên th‰ 
gi§i nÀy ÇŠu gi» Çúng gi§i thÙ nhÃt cûa PhÆt dåy, thì 
chi‰n tranh së không có, mà các nghiŒp sanh tº luân hÒi 
cÛng ÇÜ®c giäi thoát. Cho nên T° xÜa có dåy: 

‘NhÃt thi‰t chúng sanh vô sát nghiŒp 
ThÆp phÜÖng hà xÙ Ç¶ng Çao binh. 
Gia gia, h¶ h¶ ÇÒng tu thiŒn, 
Thiên hå hà sÀu bÃt thái bình’. 

Nghïa là: 

‘H‰t thäy chúng sanh không nghiŒp sát, 
MÜ©i phÜÖng nào có n°i Çao binh. 
M‡i nhà m‡i chÓn ÇŠu tu thiŒn, 
Lo gì thiên hå ch£ng thái bình.’ 

 
VÅn bi‰t gi‰t håi là tåo nhân kh°, nhÜng ngÜ©i tåi gia còn æn 
m¥n, còn làm công kia viŒc n†, thì khó tránh khÕi phåm gi§i 
sát. Ÿ Çây không b¡t bu¶c chúng ta phäi gi» triŒt Ç‹ nhÜ th‰, 
chÌ cÀn gi» phÀn quan tr†ng là không gi‰t ngÜ©i và các con vÆt 
l§n nhÜ: trâu, bò, ng¿a, chó, heo ... Còn nh»ng con vÆt nhÕ, 
n‰u tránh ÇÜ®c bao nhiêu thì quš bÃy nhiêu. Chúng ta nên Çi 
tØ tØ thì ch¡c ch¡n hÖn. NhÃt là không nên gi‰t håi sinh vÆt 
m¶t cách vô lš, gi‰t Ç‹ thÕa lòng thích gi‰t. 
 
Trong khi gi» gi§i sát, chúng ta nên ÇŠ phòng hai ÇiŠu sau 
Çây: 
a) Không nên Ç‹ cho ác š sanh khªi: Gi‰t m¶t con vÆt l§n mà 
vì vô š hay vì t¿ vŒ,  thì cái quä cûa nó còn nhË hÖn là gi‰t m¶t 
con chuÒn chuÒn v§i cái ác š muÓn gi‰t cho vui tay. 

b)Nên tránh s¿ huân tÆp trong hoàn cänh gi‰t håi: Nh»ng ÇÙa 
bé lên ba, lên næm ra sân g¥p chuÒn chuÒn, bÜÖm bÜ§m chøp 
b¡t rÒi ng¡t cánh, rÙt ÇÀu, n‰u cha mË thÃy mà không la rÀy, 
Ç‰n 12, 13 tu°i, chúng s¡m ná, giàng thun b¡n chim, Ç‰n 20, 
25 tu°i, chúng Çâm h†ng heo, gi‰t chó, vÅn không bÎ ngæn 
cÃm thì sau nÀy, quen v§i tánh hung båo, trong cÖn giÆn d», 
chúng có th‹ gi‰t ngÜ©i không g§m tay. VÆy không nh»ng 
chúng ta không nên Ç‹ t¿ do cho con cái quen v§i s¿ gi‰t håi 
sinh vÆt, mà cÛng không nên cho chúng møc kích nh»ng cänh 
chém gi‰t ª các råp chi‰u bóng hay ª gi»a Ç©i. 
 
2.- Gi§i không ÇÜ®c tr¶m cÜ§p: 
Ai cÛng bi‰t tr¶m cÜ§p là lÃy nh»ng vÆt thu¶c quyŠn sª h»u 
cûa ngÜ©i, mà không có s¿ Üng thuÆn, hay cÜ«ng ép ngÜ©i ta 
Üng thuÆn b¢ng võ l¿c hay quyŠn hành. Nh»ng vÆt quš giá 
nhÜ nhà cºa, ru¶ng vÜ©n, tiŠn båc, ng†c ngà ... cho Ç‰n vÆt 
hèn m†n nhÜ lá trÀu, trái §t v..v.. ngÜ©i ta không cho mà mình 
cÓ lÃy ÇŠu là tr¶m cÜ§p. 
Tr¶m cÜ§p có nhiŠu hình thÙc: ý månh bè Çäng gi¿t ngang 
cûa ngÜ©i là æn cÜ§p; cÆy th‰ › quyŠn làm tiŠn kÈ y‰u là æn 
cÜ§p;  b¡t chËt ngÜ©i ta trong lúc túng thi‰u Ç‹ cho vay n¥ng 
l©i, cÀm bán v§i giá rë måt là æn cÜ§p. Dùng mÜu mËo rình 
rÆp, lén lút lÃy cûa ngÜ©i là æn tr¶m; cân non, Çong thi‰u, trÓn 
xâu, lÆu thu‰ là æn tr¶m; ÇÜ®c cûa ngÜ©i mà không tìm cách 
trä låi cÛng là æn tr¶m. Có th‹ nói tóm m¶t câu là: bÃt cÙ hình 
thÙc nào, do lòng gian tham lÃy cûa ngÜ©i bÃt chánh ÇŠu là 
tr¶m cÜ§p cä. 
N‰u vì nghèo nàn túng thi‰u, v® Óm con Çau, thi‰u gåo thi‰u 
thuÓc, nên phäi bu¶c lòng gian xäo, thì t¶i còn ÇÜ®c châm ch‰; 
chÙ Çã giàu có, æn sung m¥c sÜ§ng, lên xe xuÓng ng¿a mà còn 
lÜ©ng gåt ngÜ©i lÃy cûa, cÜ§p công Ç‹ sÓng m¶t cách vÜÖng 
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giä trên mÒ hôi nÜ§c m¡t cûa kÈ nghèo Çói, thì t¶i ác thÆt n¥ng 
nŠ. 
Vì lš do gì PhÆt cÃm tr¶m cÜ§p? PhÆt cÃm tr¶m cÜ§p vì nh»ng 
lš do sau Çây: 
a) Tôn tr†ng s¿ công b¢ng: Chúng ta không muÓn ai lÃy cûa 
mình, tåi sao mình låi chæm chæm muÓn Çoåt cûa ngÜ©i? 
QuyŠn sª h»u cá nhân cûa ta ta bi‰t tôn tr†ng, thì tåi sao ta låi 
chà Çåp lên quyŠn sª h»u cûa ngÜ©i? Làm nhÜ th‰ là trái lë 
công b¢ng. M¶t xã h¶i mà thi‰u công b¢ng thì không th‹ tÒn 
tåi lâu dài ÇÜ®c. 
b) Tôn tr†ng s¿ bình Ç£ng: M‡i ngÜ©i ÇŠu có PhÆt tánh nhÜ 
nhau, tåi sao ta låi muÓn làm kh° ngÜ©i khác Ç‹ ta ÇÜ®c sung 
sÜ§ng? Tåi sao ta låi muÓn hÜªng nh»ng Ç¥c ân bÃt chính 
trong khi ta cÛng chÌ là m¶t con ngÜ©i nhÜ bao nhiêu con 
ngÜ©i khác? 
c) Nuôi dÜ«ng lòng tØ bi: M¶t khi vô š Çánh mÃt m¶t vÆt gì 
hay m¶t sÓ tiŠn, ta dàu dàu buÒn kh°, æn không ngon, ngû 
không yên, tåi sao ta låi nª tâm lÃy cûa ngÜ©i Ç‹ cho ngÜ©i 
phäi khóc than, Çau kh° vì ta? NgÜ©i ta thÜ©ng nói: ‘TiŠn tài là 
huy‰t måch’ ho¥c ‘ñÒng tiŠn liŠn núm ru¶t’. NhÜ vÆy, kÈ 
cÜ§p Çoåt cûa ngÜ©i tÙc là cÜ§p Çoåt xÜÖng máu ngÜ©i,  sát 
håi sinh mång ngÜ©i vÆy. ChÌ nh»ng ngÜ©i không có lòng 
thÜÖng ngÜ©i, tán tÆn lÜÖng tâm m§i làm nh»ng viŒc Çen tÓi 
nhÜ vÆy. Còn ta Çã là PhÆt tº, Çang cÓ g¡ng nuôi dÜ«ng lòng 
tØ bi, ta không th‹ tr¶m cÜ§p cûa ai ÇÜ®c. 
d) Tránh nghiŒp báo oán thù: Trong xã h¶i có t° chÙc, tôn 
tr†ng lë công b¢ng, thì t¶i tr¶m cÜ§p bao gi© cÛng bÎ trØng trÎ. 
ˆn tr¶m thì bÎ ÇÜa ra tòa án ti‹u hình, æn cÜ§p thì ra tòa án Çåi 
hình. Khi chÜa bÎ b¡t, kÈ tr¶m c¡p phäi tìm træm phÜÖng ngàn 
k‰ Ç‹ trÓn tránh, sÓng chui rúc trong bóng tÓi. Khi bÎ b¡t, 
ngÜ©i tr¶m cÜ§p phäi bÎ trói bu¶c, tra khäo, ngÒi tù, nhÓt 
khám. PhÆn mình Çã Çành c¿c thân kh° trí, låi làm cho gia 
Çình mình, cha mË, v® con cÛng buÒn rÀu, xÃu h° và mÃt h‰t 
cä hy v†ng ª tÜÖng lai. 
NhÜng n‰u luÆt pháp th‰ gian không trØng trÎ, thì ngÜ©i tr¶m 
cÜ§p cÛng không thoát khÕi luÆt nhân quä nghiŒp báo. Tr¶m 
cÜ§p cûa ngÜ©i thì së bÎ ngÜ©i tr¶m cÜ§p låi, gây bao thù oán 
Çau kh°. PhÆt dåy: ‘NgÜ©i tham luy‰n s¡c tài không chÎu r©i 
bÕ, cÛng nhÜ ÇÙa bé luy‰n ti‰c m¶t chút mÆt dính trên lÜ«i 
dao, thè lÜ«i li‰m, phäi bÎ cái h†a ÇÙt lÜ«i’ (Kinh TÙ ThÆp NhÎ 
ChÜÖng). Chính th‰, vì tham tiŠn cûa, l¡m ngÜ©i Çã t¿ gieo 
mình vào khám ÇÜ©ng, vào ÇÎa ngøc. 
 
3.- Gi§i không ÇÜ®c dâm døc:  
Dâm døc là cái nghiŒp nhÖn sanh tº luân hÒi, nên ngÜ©i xuÃt 
gia phäi Çoån h£n. PhÆt dåy r¢ng: ‘NgÜ©i muÓn Çoån trØ sanh 
tº, chÙng quä Ni‰t Bàn mà không trØ h£n dâm døc thì không 
khác nào kÈ nÃu cát sån mà muÓn cho thành cÖm, dù ra công 
Çem nÃu, träi qua træm ngàn ki‰p cÛng không thành cÖm 
ÇÜ®c’. 
VÆy nh»ng PhÆt tº xuÃt gia muÓn thành PhÆt quä thì phäi trØ 

dâm døc. Còn nh»ng PhÆt tº tåi gia, chÜa có th‹ hoàn toàn 
Çoån trØ dâm døc ÇÜ®c thì PhÆt tº cÃm tà dâm, nghïa là ngoài 
v® chÒng, không ÇÜ®c lang chå; và gi»a v® chÒng, cÛng cÀn 
phäi gi» chánh lÍ, bi‰t ti‰t døc Ç‹ cho thân tâm ÇÜ®c trong 
såch nhË nhàng. 
NhÜng Çây là nói vŠ ngày thÜ©ng cûa PhÆt tº tåi gia. ChÙ Ç‰n 
ngày th† bát quan trai gi§i thì tuyŒt ÇÓi phäi gi» gi§i tÎnh hånh, 
không ÇÜ®c hành Ç¶ng dâm døc Çã Çành, mà cÛng không 
ÇÜ®c nh§ nghï Ç‰n nh»ng ÇiŠu dâm døc. N‰u triŒt Ç‹ gi» Çúng 
gi§i nÀy, thì dù chÌ trong 24 gi© ÇÒng hÒ, l®i ích cÛng r¶ng l§n 
vô cùng, vì chúng ta Çã có dÎp Ç‹ gieo nhÖn tÎnh hånh là m¶t 
nhÖn rÃt quš báu trong s¿ tu hành diŒt døc. 
 
4.- Gi§i không ÇÜ®c nói sai s¿ thÆt: 
Nói sai s¿ thÆt có bÓn cách: Nói dÓi, nói thêu dŒt, nói lÜ«i hai 
chiŠu, nói l©i hung ác. 
a) Nói dÓi hay nói láo là nói không thÆt, chuyŒn có nói không, 
chuyŒn không nói có; viŒc phäi nói trái, viŒc trái nói phäi; ÇiŠu 
nghe nói không nghe, ÇiŠu không nghe nói nghe; ho¥c giä 
trÜ§c m¥t khen ngợi, sau lÜng chê måt; hay là khi Üa thì dÎu 
ng†t thÖm tho, khi ghét låi Ç¡ng cay chua chát. Tóm låi, š 
nghï, l©i nói, viŒc làm trÜ§c sau mâu thuÄn, trên dÜ§i khác 
nhau, trong ngoài bÃt nhÃt, ÇŠu thu¶c vŠ nói dÓi cä. 
b) Nói thêu dŒt là viŒc ít xích ra to, làm cho ngÜ©i nghe n°i 
sân hÆn; là trau tria l©i nói, chuÓt ng†t gi†ng, hay lên hÖi 
xuÓng gi†ng cho êm tai mát då Ç‹ cám d‡ ngÜ©i nghe,  làm 
cho ngÜ©i say mê Ç¡m nhiÍm; cÛng có khi là nói bi‰m, nói 
châm chích làm cho ngÜ©i nghe phäi kh° sª. Tóm låi, bao 
nhiêu l©i nói không Çúng nghïa chân thÆt, thêm b§t, cho Ç‰n 
væn chÜÖng phù phi‰m, bóng bäy làm cho kÈ nghe phäi loån 
tâm, sanh phiŠn não, ÇŠu g†i là nói thêu dŒt cä. 
c) Nói lÜ«i hai chiŠu hay ‘nói Çòn xóc hai ÇÀu’ hay ‘nói Çâm 
bÎ thóc th†c bÎ gåo’ nghïa là Ç‰n ch‡ nÀy thì vŠ hùa v§i bên 
nÀy Ç‹ nói xÃu bên kia, Ç‰n bên kia thì vŠ hùa v§i bên Ãy Ç‹ 
nói xÃu bên nÀy, làm cho bån bè Çang thân nhau trª låi chÓng 
nhau, kÈ ân ngÜ©i nghïa chÓng ÇÓi, oán thù nhau. 
d) Nói l©i hung ác là nói nh»ng ti‰ng thô tøc, c¶c c¢n chÜªi 
rûa, làm cho ngÜ©i nghe phäi Çau kh°, buÒn rÀu, s® hãi. 
 
Vì sao PhÆt cÃm nói sai s¿ thÆt?  PhÆt cÃm nói sai s¿ thÆt vì 
nh»ng lš do sau Çây: 
a) Tôn tr†ng s¿ thÆt: ñåo PhÆt là Çåo nhÜ thÆt, ngÜ©i tu theo 
Çåo PhÆt phäi tôn tr†ng s¿ thÆt. NgÜ©i quen v§i dÓi trá, không 
thi‰t tìm s¿ thÆt thì khó có th‹ chÙng quä ÇÜ®c. Chúng ta Çang 
sÓng trong v†ng tÜªng, công viŒc chính cûa ngÜ©i tu hành là 
cÓ g¡ng phá tan v†ng tÜªng Ãy Ç‹ thÃy ÇÜ®c bän nguyện; n‰u 
không làm ÇÜ®c nhÜ th‰ mà trái låi còn chÒng chÃt thêm cái 
v†ng tÜªng Ãy v§i nh»ng s¿ dÓi trá lØa phÌnh n»a, thì thÆt là vô 
cùng trái Çåo. 
b) Nuôi dÜ«ng lòng tØ bi: Cái Ç¶ng l¿c chính cûa s¿ dÓi trá là 
lòng ích k›, ác Ç¶c,  mÜu håi ngÜ©i Ç‹ thÕa lòng døc v†ng Çen 
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tÓi cûa mình. NgÜ©i bÎ lØa dÓi, phÌnh gåt phäi Çau kh° vì 
mình, có khi phäi m¡c thù vÜÖng oán, có khi phäi tán gia båi 
sän. NgÜ©i tu hành mà làm nhÜ th‰ thì Çã tán tÆn lÜÖng tâm, 
Çã bóp ch‰t tình thÜÖng trong lòng h† rÒi. M¶t khi lòng tØ bi 
không còn n»a, nghïa là cái Ç¶ng l¿c chính Çã mÃt,  thì s¿ tu 
hành chÌ còn là giä dÓi, lØa bÎp ngÜ©i, và tÃt nhiên không bao 
gi© có k‰t quä tÓt. 
c) Bäo tÒn s¿ trung tín trong xã h¶i: Trong m¶t gia Çình, m¶t 
Çoàn th‹, m¶t xã h¶i mà không ai tin ai, thì m†i công cu¶c tØ 
nhÕ Ç‰n l§n ÇŠu thÃt båi. Trong Çåo Nho, m¶t trong næm ÇÙc 
tính cæn bän là lòng tin. ‘NhÖn vô tín bÃt lÆp’ , Çó là l©i dåy 
cûa Kh°ng Tº. Hånh phúc gia Çình và xã h¶i không th‹ có 
ÇÜ®c trong s¿ dÓi trá, nghi ng©, ÇÓ kœ. 
d) Tránh nghiŒp báo kh° Çau: L©i nói tuy không phäi là lÜ«i 
ki‰m, nhÜng nó nguy hi‹m hÖn lÜ«i ki‰m, vì nó có hai mÛi 
nh†n, m¶t mÛi Çâm vào ngÜ©i khác và m¶t mÛi Çâm vào 
chính ngÜ©i sº døng nó. Ai ai ch¡c cÛng chÜa quên câu 
chuyŒn th¢ng bé chæn cØu muÓn Çánh lØa hàng xóm b¢ng 
cách la ‘lºa! lºa!’, nhÜng nó chÌ phÌnh ngÜ©i ÇÜ®c m¶t lÀn; lÀn 
sau, nhà nó cháy thÆt, m¥c dù nó kêu la thäm thi‰t cÛng không 
ai thèm Ç‰n chºa lºa. NhÜ vÆy, ngÜ©i dÓi trá chÌ t° gây h†a 
cho mình mà thôi. Do Çó, PhÆt dåy: ‘Phù sï xº th‰ phû tåi 
khÄu trung, sª dï träm thân do kÿ ác ngôn’, nghïa là : ‘Phàm 
kÈ ª Ç©i, lÜ«i búa bén n¢m s¤n trong miŒng, sª dï chém mình 
là do l©i nói ác’. ñã Çành nói ly gián, nói xuyên tåc là Ç‹ håi 
ngÜ©i, nhÜng khi Çã làm håi ngÜ©i thì th‰ nào ngÜ©i cÛng håi 
låi mình. ‘Ác lai ác báo’ là th‰. ñ‹ tránh s¿ thù h¢n, tránh 
nghiŒp d», chúng ta không nên dÓi trá, Çiêu ngoa. 
 
L®i ích cûa s¿ không dÓi trá: 
a) VŠ phÜÖng diŒn cá nhân: ñÜ®c ngÜ©i tr†ng nÍ, tin cÆy, 

không ai oán hÆn thù hiŠm, Çi Çâu cÛng ÇÜ®c ngÜ©i chung 
quanh dành cho m¶t ÇÎa vÎ thân tín, niŠm n« Çón ti‰p. Trong 
nghŠ nghiŒp làm æn, ngÜ©i chân thÆt ÇÜ®c nhiŠu thân chû, và 
ÇÜ®c giao phó cho nhiŠu tr†ng trách quš báu. 
b) VŠ phÜÖng diŒn Çoàn th‹: Gia Çình và xã h¶i ÇÜ®c Çoàn k‰t 
trong s¿ tin cÆy. M†i công cu¶c chung ÇÜ®c xúc ti‰n có k‰t 
quä tÓt. ñÒng bào thÜÖng yêu, thông cäm nhau hÖn. 
Nói dÓi là m¶t tai h†a l§n lao cho mình và xã h¶i. Tuy nhiên 
cÛng có vài trÜ©ng h®p nên nói dÓi. ñó là khi nào vì lòng tØ bi 
mà phäi nói dÓi Ç‹ cÙu ngÜ©i hay vÆt.  Nói dÓi phåm t¶i là 
trong trÜ©ng h®p do lòng tham, sân làm Ç¶ng cÖ thúc ÇÄy. 
NgÜ®c låi, n‰u do lòng tØ bi thúc ÇÄy mà phäi nói dÓi, thì 
không phåm t¶i. 
Nói tóm låi, trong Ç©i sÓng h¢ng ngày, chúng ta chÜa có th‹ 
hoàn toàn gi» gi§i nÀy ÇÜ®c thì trong ngày th† bát quan trai 
gi§i,  chúng ta hãy triŒt Ç‹ th¿c hành gi§i cÃm nÀy. Chúng ta 
không nói sai, không nói thêu dŒt, không nói hai chiŠu, không 
nói l©i hung ác Çã Çành,  chúng ta låi còn khuyên ræn nh»ng 
ngÜ©i chung quanh gi» Çúng gi§i không nói dÓi nÀy. N‰u th¿c 
hành triŒt Ç‹ gi§i cÃm nÀy, thì dù chÌ trong m¶t ngày Çêm, 
chúng ta cÛng Çã gieo ÇÜ®c m¶t håt nhân quš báu rÃt hi‰m có 
trong Ç©i nÀy: Çó là lòng chân thÆt. 
 
5.- Gi§i không ÇÜ®c uÓng rÜ®u. 
TÃt cä các thÙ có chÃt men làm say ngÜ©i, hay chÃt Ç¶c håi 
ngÜ©i ÇŠu không ÇÜ®c uÓng. Chính mình không uÓng Çã 
Çành, mà cÛng không ÇÜ®c ép nài ngÜ©i khác uÓng. Ép nài, 
khuy‰n khích ngÜ©i khác uÓng, t¶i låi n¥ng hÖn cä chính mình 
uÓng n»a. Lúc lâm bŒnh n¥ng, uÓng các thÙ thuÓc không lành, 
lÜÖng y bäo phäi dùng rÜ®u hòa vào thuÓc, thì tåm ÇÜ®c dùng. 
NhÜng trÜ§c khi dùng phäi båch cho chúng Tæng bi‰t. Khi h‰t 
bŒnh, không ÇÜ®c ti‰p tøc uÓng thuÓc có hòa rÜ®u Ãy n»a. 
 
Vì nh»ng lš do gì PhÆt cÃm uÓng rÜ®u? 
PhÆt cÃm uÓng rÜ®u vì nh»ng lš do sau Çây: 
a) Bäo toàn håt giÓng trí tuŒ: RÜ®u còn nguy hi‹m hÖn thuÓc 
Ç¶c. M¶t chén thuÓc Ç¶c ta uÓng vào ch‰t ngay, nhÜng chÌ 
ch‰t m¶t thân hiŒn tåi, chÙ uÓng rÜ®u vào, làm mÃt giÓng trí 
tuŒ, phäi ch‰t Çi sÓng låi vô sÓ ki‰p. Vì th‰, Ç‹ bäo toàn håt 
giÓng trí tuŒ quš báu, PhÆt cÃm uÓng rÜ®u. 
b) Ngæn ngØa nh»ng nguyên nhân sanh ra t¶i l‡i: RÜ®u chính 
nó không phäi là m¶t t¶i l‡i nhÜ sát sanh, tr¶m cÜ§p, tà dâm, 
nhÜng nó có th‹ làm nhân cho t¶i l‡i kia sanh ra. Khi Çã uÓng 
rÜ®u vào say sÜa, thì t¶i nào cÛng có th‹ phåm ÇÜ®c. DÜ§i Çây 
là m¶t câu chuyŒn chÙng minh ÇiŠu Çó: M¶t anh nông phu kia 
Çang cày ru¶ng gi»a ÇÒng,  b‡ng thÃy hiŒn ra sØng s»ng trÜ§c 
m¥t mình m¶t hung thÀn to l§n, kÿ dÎ, hæm gi‰t anh. Anh kinh 
s®, khóc lóc xin tha mång. VÎ hung thÀn bäo: ‘N‰u ngÜÖi làm 
m¶t trong ba viŒc nÀy thì ta tha ch‰t cho: ho¥c là gi‰t cha 
ngÜÖi, ho¥c là Çánh mË ngÜÖi hay uÓng h‰t lít rÜ®u Ç‹ trên 
bàn nhà ngÜÖi’. Anh nông phu suy nghïa m¶t hÒi trä l©i: ‘Xin 
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Ngài cho con ÇÜ®c uÓng lít rÜ®u’. Ác thÀn nghe xong có vÈ 
hài lòng rÒi bi‰n mÃt. TrÜa hôm Ãy, anh nông phu vŠ nhà, thÃy 
lít rÜ®u mà ông thân mua Ç‹ Çãi khách, vì nhà s¡p có gi‡, anh 
ta v¶i vàng chøp lÃy, nÓc cån m¶t hÖi. Cha anh thÃy ÇÙa con 
h°n láo, n¡m gÆy xông låi Çánh m¡ng con. Ma men Çã thÃm, 
anh ta không còn bi‰t phäi trái, gi¿t gÆy cûa cha, Çánh ông 
m¶t cây ch‰t tÓt. Bà mË chåy Ç‰n ôm con la làng. Anh ta chÜa 
hä cÖn giÆn, Çánh mË túi bøi. Làng xóm chåy låi b¡t anh dÅn 
lên quan vì t¶i gi‰t cha Çánh mË. TÌnh låi anh m§i bi‰t uÓng 
rÜ®u là t¶i n¥ng nhÃt trong ba ÇiŠu mà hung thÀn Çã b¡t anh 
làm. 
Tóm låi, rÜ®u gây ra rÃt nhiŠu t¶i l‡i. Sau Çây là 10 tai håi cûa 
rÜ®u mà trong kinh Çã nói Ç‰n: 
1. Cûa cäi rÖi mÃt 
2. Tæng trÜªng lòng gi‰t håi 
3. Trí tuŒ kém dÀn 
4. S¿ nghiŒp ch£ng thành 
5. Thân tâm nhiŠu kh° 
6. Thân hay tÆt bŒnh 
7. Tâm sân hÆn bÒng b¶t, Üa cãi lÄy 
8. PhÜ§c ÇÙc tiêu mòn 
9. Tu°i th† giäm b§t 
10. Mång chung Ç†a vào ÇÎa ngøc 
 
L®i ích cûa s¿ cÃm rÜ®u: 
a) VŠ phÜÖng diŒn cá nhân: NgÜ©i không uÓng rÜ®u thì tránh 
ÇÜ®c mÜ©i ÇiŠu håi vØa k‹ trên: Không mÃt tiŠn cûa, thân ít 
bŒnh tÆt, không sinh lòng ác Ç¶c gi‰t håi, b§t nóng giÆn, trí tuŒ 
tæng trÜªng, tu°i th† càng cao v..v.. 
b) VŠ phÜÖng diŒn Çoàn th‹: Gia Çình ÇÜ®c yên vui, con cái ít 
bŒnh tÆt, xã h¶i ÇÜ®c hòa møc, nòi giÓng ÇÜ®c hùng cÜ©ng. 
 
6.- Không ÇÜ®c trang Çi‹m, thoa dÀu thÖm, múa hát và Çi xem 
múa hát. 
Næm giác quan: m¡t, tai, mÛi, lÜ«i, thân là næm cºa ngõ có th‹ 
mª ÇÜ©ng cho chúng ta Ç‰n cänh gi§i Ni‰t bàn hay vào ÇÎa 
ngøc. N‰u chúng ta bi‰t mª næm cánh cºa Ãy vŠ nÈo thanh 
tÎnh, nghe nh»ng l©i hay lë phäi, thÃy nh»ng ÇiŠu thiŒn, ÇiŠu 
lành, ngºi nh»ng mùi thÖm tinh khi‰t, Çåo vÎ, thì con ÇÜ©ng 
Ç‰n Ni‰t bàn giäi thoát không xa. Trái låi, n‰u chúng ta hÜ§ng 
nh»ng cánh cºa giác quan Ãy vào cõi ô tr†c, mª r¶ng chúng 
cho t¶i l‡i ùa vào, nào nghe ti‰ng du dÜÖng luy‰n ái cûa døc 
v†ng, thÃy cänh trøy låc, dâm ô, ngºi mùi vÎ say nÒng, kích 
thích døc låc, thì con ÇÜ©ng ÇÎa ngøc Çã s¤n sàng mª r¶ng Ç‹ 
Çón ch© chúng ta. 
PhÆt cÃm PhÆt tº trang Çi‹m, tô son trét phÃn, xÙc Ü§p dÀu 
thÖm, múa hát lã lÖi, quy‰n rÛ, hay cÃm Çi xem nh»ng cänh 
múa hát Ãy, là vì muÓn cho chúng ta khÕi Ç†a vào ÇÎa ngøc. 
Trên Çây là nói trong ngày thÜ©ng, chÙ ngày th† Bát quan trai 
gi§i, chúng ta nhÃt ÇÎnh không ÇÜ®c trang Çi‹m, xÙc Ü§p dÀu 
thÖm, múa hát hay Çi xem múa hát. HÖn n»a, chúng ta phäi cÓ 

g¡ng diŒt trØ nh»ng âm hÜªng, bóng dáng cûa nh»ng thÙ nghŒ 
thuÆt không lành månh trong ÇÀu óc chúng ta. ñÜ®c nhÜ th‰, 
thì tuy th©i gian chÌ ng¡n ngûi có 24 gi©, änh hÜªng tÓt ÇËp 
cûa nó vô cùng quš báu cho s¿ tu hành cûa chúng ta. 
 
7.- Gi§i không ÇÜ®c n¢m ngÒi giÜ©ng cao ÇËp r¶ng l§n. 
ñiŠu ræn cÃm nÀy cÛng nhÜ ÇiŠu ræn cÃm thÙ 6, có møc Çích 
ngæn ngØa thân xác ta, không cho buông lung theo nh»ng cäm 
giác mÖn tr§n khoái låc cûa giÜ©ng cao nŒm tÓt, chæn Ãm,  
màn êm, vì nh»ng kích thích nÀy có th‹ kích thích lòng ham 
muÓn bÃt chính cûa xác thân, tåo ÇiŠu kiŒn cho chúng ta gây 
t¶i l‡i, nên PhÆt ch‰ ra gi§i cÃm nÀy. XÜa ngài Ng¶ ñåt QuÓc 
SÜ là m¶t b¿c cao ÇÙc, ÇÜ®c vua Ý Tông cúng cho ngài m¶t 
bäo t†a b¢ng trÀm hÜÖng rÃt quš báu. TØ khi ÇÜ®c bäo t†a Ãy, 
Ng¶ ñåt quÓc sÜ mÓng niŒm danh l®i, thành ra thÃt ÇÙc, phäi 
chÎu nhiŠu tai vå và kh° Çau. Vì hi‹u rõ cái tai håi cûa giÜ©ng 
cao chi‰u r¶ng,  chæn Ãm nŒm êm, nên xÜa ngài Hi‰p Tôn giä 
tØ khi xuÃt gia lÜng không n¢m chi‰u, ngài Cao Phong DiŒu 
ThiŠn sÜ lÆp nguyŒn: ba næm không n¢m giÜ©ng chõng. ñÙc 
B°n sÜ Thích Ca, trong khi xuÃt gia tìm Çåo, Çã g¶i cÕ n¢m 
sÜÖng, tØ næm nÀy sang næm khác... 
Noi gÜÖng ngÜ©i xÜa, các vÎ xuÃt gia chÌ n¢m trên m¶t cái 
giÜ©ng nhÕ hËp, vØa ngû, chÙ không bao gi© dùng giÜ©ng 
r¶ng nŒm cao. KÈ tåi gia cÛng nên tÆp dÀn ÇÙc tánh giän dÎ, 
Çåm båc Ãy. N‰u chÜa làm ÇÜ®c trong ngày thÜ©ng, thì ngày 
th† gi§i Bát quan trai cÛng phäi triŒt Ç‹ thi hành gi§i thÙ bäy 
nÀy. 
 
8.- Gi§i không ÇÜ®c æn quá gi© ng†. 
Trong luÆt PhÆt dåy: ‘ChÜ Thiên æn s§m mai, PhÆt æn gi© ng†, 
súc sanh æn sau gi© ng†, ngå qu› æn tÓi, chÜ Tæng Ni h†c theo 
PhÆt, phäi æn Çúng gi© ng†.’ 
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ˆn Çúng gi© ng† ÇÜ®c bÓn ÇiŠu l®i sau Çây: 
• t́ móng tâm sai quÃy 
• t́ buÒn ngû 
• DÍ ÇÜ®c nhÃt tâm 
• Thân tâm ÇÜ®c an °n và ít sanh bŒnh. 
TrØ m¶t vài trÜ©ng h®p nhÜ khi Çau Óm, luÆt cÛng châm 
chÜ§c cho ÇÜ®c æn cÖm cháo sau gi© ng†, nhÜng khi æn phäi 
sanh lòng h° thËn. 
Vì nh»ng l®i ích thi‰t th¿c nói trên, nên ngÜ©i xuÃt gia cÀn 
phäi th¿c hành. Còn PhÆt tº tåi gia, khi tu Bát quan trai gi§i 
cÛng phäi gi» Çúng gi§i nÀy. 
 
K‰t luÆn: 
Bát quan trai gi§i là pháp tu vô cùng l®i ích cho PhÆt tº tåi gia. 
Trong th©i gian tu hành Ãy, thân, khÄu, š cûa ngÜ©i th† gi§i 
ÇÜ®c hoàn toàn thanh tÎnh, tuy chÌ có 24 gi© ÇÒng hÒ, nhÜng 
24 gi© Ãy còn quš báu hÖn cä m¶t Ç©i cûa ngÜ©i không tu 
hành. Tuy lÜ®ng rÃt ít,  mà phÄm låi nhiŠu vô cùng. Nó chÌ là 
m¶t gi†t nÜ§c, nhÜng là m¶t gi†t nÜ§c trong såch hoàn toàn,  
cho nên nó còn quš hÖn cä m¶t ao nÜ§c Çøc bùn nhÖ, nó chÌ 
là m¶t viên ng†c nhÕ xíu, nhÜng Çó là m¶t viên ng†c ma ni, 
nên nó còn quš hÖn træm ngàn châu báu khác. 
 
Trong 24 gi© th† Bát quan trai gi§i, chúng ta ÇÜ®c nh»ng l®i 
ích sau Çây: 
 Nh© gi§i thÙ nhÃt cÃm sát sanh, tâm ta không có ác š gi‰t 

håi sanh vÆt, miŒng ta không nhai nuÓt nh»ng máu huy‰t 
tanh hôi, thân ta không n¥ng nŠ vì thÎt cá. ñÓi v§i chung 
quanh, ta không làm cho ngÜ©i và súc vÆt Çau kh°, mÃt 
thân mång. 

 Nh© gi§i thÙ hai, cÃm tr¶m c¡p, tâm ta không Ç¶ng, š ta 
không tham lam, thân ta không mang n¥ng nh»ng vÆt phi 
nghïa. ñÓi v§i ngÜ©i chung quanh, ta không làm h† Çau 
kh° vì mÃt cûa cäi mà h† Çã nâng niu, quš tr†ng. 

 Nh© gi§i thÙ ba, cÃm dâm døc, tâm ta ÇÜ®c thanh tÎnh, 
thân ta khÕi ô u‰. ñÓi v§i ngÜ©i bån træm næm cùng 
nh»ng ngÜ©i chung quanh, ta gi» Çúng lÍ, làm cho h† 
kính tr†ng. 

 Nh© gi§i thÙ tÜ, cÃm nói dÓi, tâm ta không tà våy, lÜ«i ta 
không dÓi trá Çiêu ngoa. ñÓi v§i ngÜ©i chung quanh, ta 
gi» ÇÜ®c ch» tín, làm m†i ngÜ©i khÕi lo s®, nghi ng© vì ta. 

 Nh© gi§i thÙ næm, cÃm uÓng rÜ®u, tâm ta ÇÜ®c minh 
mÅn, miŒng ta không nÒng n¥c hÖi men, thân ta không 
loån Ç¶ng. ñÓi v§i ngÜ©i chung quanh, ta không làm cho 
h† phäi lo s®, kh° sª vì con ma men hành hå. 

 Nh© gi§i thÙ sáu, tâm ta không buông lung theo døc låc, 
giác quan ta không dung chÙa nh»ng hình änh, mùi vÎ, 
âm thanh tà tåp, dâm ô... ñÓi v§i ngÜ©i chung quanh, ta 
không làm cho h† phäi tÆp nhiÍm nh»ng cäm giác không 
trong såch, không thanh thoát. 

 Nh© gi§i thÙ bäy, tâm ta không móng lên nh»ng niŒm 

danh l®i, xa hoa; thân ta không bÎ døc låc lôi cuÓn. ñÓi 
v§i ngÜ©i chung quanh, ta dÍ gÀn gÛi, thân cÆn, vì không 
bÎ cái cao sang, phù phi‰m bên ngoài ngæn cách. 

 Nh© gi§i thÙ tám, tâm ta ÇÜ®c ÇÎnh tÌnh, sáng suÓt; thân ta 
nhË nhàng, ít bŒnh tÆt; ÇÓi v§i các loài chung quanh, nhÜ 
ngÜ©i nghèo Çói, ngå qu›, súc sinh, ta không gây ra s¿ 
thèm khát, vì s¿ løc låo æn uÓng vŠ Çêm. 

Bao nhiêu s¿ l®i ích cho mình và cho ngÜ©i mà chúng ta Çã 
thu thÆp ÇÜ®c trong khoäng 24 gi© ÇÒng hÒ, thº hÕi có m¶t 
pháp tu hành cûa ngÜ©i tåi gia nào quš báu hÖn th‰ n»a? 
Ngoài ra, låi còn thêm m¶t l®i ích n»a, giä sº có PhÆt tº nào có 
chí hÜ§ng xuÃt gia, nên d¿ nh»ng bu°i Bát quan trai gi§i Ç‹ 
th¿c tÆp trÜ§c, n‰u chúng ta thÃy thích h®p v§i n‰p sÓng thiŠn 
môn, chÎu Ç¿ng n°i v§i s¿ thÙc khuya dÆy s§m công phu tu 
tÆp, æn chay æn låt, sinh hoåt Çúng gi© giÃc, gi» Çúng kÏ cÜÖng 
gi§i luÆt thì chúng ta có th‹ månh dån quy‰t ÇÎnh xuÃt gia, sau 
nÀy së không bÎ b« ng« ho¥c lui søt. 
Trên PhÜ§c HuŒ Công ñÙc Tòng Lâm, Hòa ThÜ®ng Pháp 
Chû Çã ti‰n thêm m¶t bÜ§c n»a là t° chÙc khóa tu ng¡n hån 
m¶t tháng Ç‹ các khóa sinh có dÎp th¿c tÆp dài hÖn. Nh© vÆy 
sÓ ngÜ©i xin xuÃt gia càng ngày càng Çông Çäo. Ki‹m Çi‹m låi 
trong sÓ nh»ng vÎ xuÃt gia trong nh»ng ngôi chùa PhÜ§c HuŒ, 
Quang Minh, Hoa Nghiêm, Chùa PhÜ§c HuŒ Wollongong 
ÇŠu xuÃt thân tØ nh»ng khóa tu ng¡n hån tåi PhÜ§c HuŒ Công 
ñÙc Tòng Lâm. Hy v†ng r¢ng nh»ng bu°i th† Bát quan trai 
gi§i së là bÜ§c ÇÀu tiên Ç‹ ti‰n t§i s¿ ‘Thoát vòng tøc løy’ 
Çúng v§i š nghïa cûa bài vi‰t hôm nay.                                     
 
Tài liệu tham khảo: Phật Học Phổ Thông Khóa I 
PhÜ§c Thanh 


