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Trong triết lý nhà Phật, pháp trì giới có nhiều khía 
cạnh, nhưng căn bản nhất là năm giới chính mà tất 
cả Tăng Ni và Phật tử tại gia điều phải giữ gìn. Đó là 
giới không sát sanh, không nói dối, không trộm cắp, 
không tà dâm và không uống rượu.
 
Giới đầu tiên, không sát sanh là nền tảng giúp chúng 
ta huân tập chủng tử thiện. Giới đơn giản chỉ là 
những nguyên tắc giúp ta có một cuộc sống an lành. 
Giới không phải là những điều răn do một đấng bề 
trên bang xuống, mà chính là những nguyên tắc căn 
bản giúp ta sống trong một trật tự và bình an trên thế 
giới này. Một người đã chứng đạo như các vị A La 
Hán sẽ giữ giới một cách tự nhiên bởi vì đây là dụng 
của bản tâm giải thoát. Khi trì giới, ta đang cố gắng 
đưa cuộc sống của mình theo con đường của một 
bậc giải thoát. 
 
Giới là biểu đồ giúp ta hiểu được làm sao có thể 
có một cuộc sống không phương hại đến mình và 
người. Không chỉ riêng con người mà kể cả thú vật, 
sâu trùng, cá v.v. Tất cả chúng sanh đều cảm thấy 
bình yên khi ta hiện diện bởi vì ta sẽ không sát hại, 
tước đoạt tài sản, không dối trá, không có hành động 
xâm phạm thể xác chúng. Khi không uống rượu, tâm 
ta tỉnh sáng, ta có thể kiểm soát những hành động 
của mình. Vì vậy mọi loài đều cảm nhận sự bình yên 
khi ta có mặt. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Hãy 
tưởng tượng nếu ai cũng giữ gìn năm giới thì thế giới 
này sẽ khác hẳn. Những nguyên tắc căn bản này là 
những hàng rào bảo hộ một cuộc sống đạo đức. Như 
thế khi ta tọa thiền, tâm ta sẽ không bị những vọng 
tưởng quấy nhiễu ví dụ như sự hối hận về một việc gì 
đó ta đã làm trong quá khứ. 
 
Giới không sát sanh là nền tảng của năm giới bởi vì 
sự sống của mỗi chúng sanh là vô giá. Bản thân ta 
không muốn ai phương hại đến cuộc sống của mình, 
tất cả mọi người và mọi loài cũng vậy.  Khi cuộc sống 
của ta bị đe dọa, ta sẽ hoảng sợ và cố gắng thoát khỏi 
mối đe dọa đó. Trì giới cấm sát sanh có nghĩa là ta sẽ 
nói với mọi loài rằng: “đừng lo, tôi sẽ không làm hại 
bạn.” Điều này xuất phát từ sự cảm thông với tất cả 
mọi loài chúng sanh. Là căn bản cho ý nguyện không 
phương hại đến bất kỳ một sinh vật vào. 

Giớ thứ nhì là không trộm cắp.  Cũng vậy, bản thân 
chúng ta không muốn bị mất đi tài sản của mình, 
chúng ta cũng không thể tướt đoạt tài sản của kẻ 
khác. Mọi người sẽ cảm thấy an toàn, bản thân chúng 
ta rất đáng được tin vậy. Điều này nghe có vẻ dễ thực 
hiện bởi vì chúng ta không phải là những tên trộm, 
tuy nhiên giới này cũng bao gồm việc vay mượn 
không xin phép. 
 
Có bao nhiêu người mượn sách, DVD, CD và không 
hoàn trả lại cho chủ? Ví dụ như khi ta mượn một 
cuốn sách, ta phải giữ gìn nó thật cẩn thận như chính 
tài sản của mình và phải hoàn trả nó trong một điều 
kiện tốt.  Đây là trách nhiệm của chúng ta, nếu không 
ta đã phạm giới trộm cắp. Trong ni viện, chúng ta có 
thư viện công - mọi người ai cũng có thể đến và mượn 
sách và DVD. Chúng ta có rất nhiều DVD về Pháp 
-- tất cả đều có dán bản “xin hoàn trả cho Ni viện 
NGL! Nhưng có biết bao nhiêu DVD ra đi không trở 
lại! Điều này thật nan giải bởi vì tất cả những người 
mượn đều là Phật tử đang tu tập. 
 
Trước khi xuất gia tôi từng làm việc cho một thư viện 
và thường chứng kiến cảnh mọi người không giữ gìn 
sách chung như tài sản riêng của mình.  Nhiều người 
còn viết chú thích hoặc gạch đích những hàng chữ 
trong sách. Tôi nhớ có một quyển sách được trả lại 
với một miếng thịt khô được dùng làm tờ đánh dấu 
trang sách. Thật là khiếm nhã, chúng ta phải trân 
trọng tài sản của người khác như là của chính mình. 
 
Giới thứ ba là không tà dâm. Điều này có nghĩa là 
những hành động của ta không phương hại cho 
mình và cho người. Nói cách khác, có nghĩa là ta phải 
có trách nhiệm trong những hành động giới tính của 
mình. Trong nhiều sách xưa, chúng ta thường những 
điều lệ cấm người phụ nữ không được làm cái này 
cái nọ v.v. Bởi vì do các ông viết và từ cái nhìn của 
phái nam!

Vấn đề ở đây là: Liệu hành động của ta có phương hại 
đến ai không? Không chỉ riêng hai người trong cuộc 
mà tất cả những người khác xung quanh ta trong hiện 
tại và tương lai. Chúng ta phải là một người trưởng 
thành về quan hệ tình dục của mình và không được 
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lạm dụng và gây tổn thương đến người khác. 
 
Chúng ta phải hiểu thế nào là “người lớn”. Dạo này 
có rất nhiều tiệm bán những “đồ chơi giới tính cho 
người lớn.” Điều này cũng có nghĩa là những tiệm 
đồ chơi của người lớn mang tính cách trẻ con. Loại 
sinh hoạt tình dục mà họ đang lạm dụng là những 
hoạt động băng hoại nhưng họ tự cho rằng đây là 
những điều hấp dẫn. Hành động như thế không 
phải là một người trưởng thành. Một người lớn là có 
người có trách nhiệm về những hành động của mình 
mà không tổn hại đến kẻ khác.  Bởi vì tình dục có 
một hấp dẫn rất lớn, chúng ta phải có khả năng kiềm 
chế chúng chứ không phải bị chúng lôi cuốn. Ngoại 
tình và những hành động xâm phạm giới tính trẻ em 
không được chấp nhận. Tất cả những hoạt động tình 
dục trong bất kỳ hình thức nào mang tính cách lạm 
dụng người khác đều phạm giới tà dâm. 
 
Giới thứ tư – không nói dối là một giới quan trọng 
trong lời nói của một người, bởi vì chúng ta đều bị 
ảnh hưởng từ lời nói của kẻ khác. Giới không nói dối, 
không nói lời vọng ngữ bao gồm cả việc nói hai bên 
và tán dóc những điều không cần thiết. Vọng ngữ có 
nghĩa là những lời nói khích cho những người khác 
tranh chấp ẩu đã nhau, thay vì những lời chân thật 
đem đến sự hoà giải. 
 
Trước hết lời nói của chúng ta phải nhẹ nhàng và 
đúng sự thật. Nếu người khác nói điều gì khó nghe, ta 
sẽ nhớ những điều đó mãi mãi. Chúng ta sẽ quên đi 
những điều tốt của người đó, những lời ác như mũi 
dao đâm và tim ta.  Chúng ta phải cẩn trọng trong 
lời nói của mình. Ngay cả khi người khác làm những 
việc sai trái, ta phải nói như thế nào để họ không 
bị tổn thương hơn và có ý nguyện hướng thiện và 
sửa đổi. Điều này cho ta thấy rằng con người rất yếu 
đuối và dễ bị giao động. Bên ngoài họ có vẽ mạnh mẽ 
nhưng bên trong thật mềm yếu, nam cũng như nữ.  
Con người khoác lên mình một chiếc áo mạnh mẽ, 
nhưng bên trong họ rất tế nhị và dễ bị tổn thương, vì 
vậy chúng ta phải tôn trọng và không nói những điều 
xúc phạm đến người khác và có trách nhiệm với lời 
nói của mình. 
 

Ví dụ như có hai người luôn gây gổ và hằn học với 
nhau, cả hai đều có khuynh hướng chê bai và đè bẹp 
người kia. Họ không hề nhận ra rằng lối hành xử đó 
đã trở thành thói quen của hai người. Đôi khi lời nói 
có vẻ vô hại nhưng giọng nói thật khó nghe. Cách 
thực tập hay nhất là dừng lại và lắng nghe chính 
mình. Lắng nghe lời nói của chính mình, lắng nghe 
giọng nói của mình. Đây là một phương pháp tốt để 
thực tập chánh niệm, có mặt với hiện tại và lắng nghe 
mà không khởi ý phê bình, chỉ trích. 

Khía cạnh thứ ba của giới này là nói lời thêu dệt. Lời 
nói của ta phải đem lại sự đoàn kết và bình an. Chúng 
ta nên thực tập chỉ nói những gì mang lại lợi ích cho 
người khác. Ta không nên nói những gì mà bản thân 
ta không muốn nghe. Đặc biệt với những người là 
huynh đệ cùng tu, ta phải cẩn thận lời nói để giữ gìn 
sự đoàn kết thương yêu trong tập thể.
 
Đức Phật nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng về sự hoà 
hợp của một đại chúng. Một lần ngài A Nan thưa với 
Phật rằng: “Tăng chúng hoà hợp là một nửa đời tu.” 
Đức Phật trả lời “ không phải, A Nan, tăng chúng hoà 
hợp là cả một đời tu.” Chúng ta cần phải xem trọng 
điều này: làm thế nào để có thể sống hòa hợp trong 
gia đình, trong cộng đồng, trong công sở và trong xã 
hội. 
 
Điều đáng nói ở đây là dù rằng chúng ta thường có 
thói quen phạm giới, nhưng ta phải luôn cố gắng. 
Không phải đức Phật đang ở tầng trời nào đó cầm 
roi như thần Zeus sẳn sàng giáng sấm sét xuống đầu 
chúng ta khi ta phạm giới. Nhưng khi đã phạm giới, 
ta nhận ra những gì mình đã làm, hối cải và quyết 
tâm sửa đổi. 
 
Giống như những đứa trẻ lần đần tập đi, hai chân 
của nó rất yếu, chúng tự ngồi dậy và đi từng bước 
một rồi lại té xuống. Chúng lại tiếp tục đi và té nhiều 
lần. Nếu như một đứa bé cho rằng “khó quá, chân 
con yếu quá, dù cố gắng con cũng không thể đi được. 
Mỗi lần con đi là con té. Mấy người lớn, mạnh nên đi 
được, con sẽ không bao giờ đi được.” Nó cứ ngồi đó 
và không chịu tập. Dĩ nhiên mấy đứa con nít không 
khờ như vậy, chúng biết rằng nếu người khác làm 
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được thì chúng cũng làm được. Từ từ chúng sẽ lớn, 
mạnh, có thể đứng vững, đi và chạy khắp nơi. 
 
Tinh thần trì giới của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cố 
gắng đi, chập choạng và ngã. Chúng ta sẽ gượng dậy 
và tiếp tục cố gắng cho đến khi nào ta có thể đi được 
mà không cần phải cố gắng. Vì thế ta cần phải giữ 
giới nghiêm túc để liên tục tự sách tấn mình. 
 
Khía cạnh thứ tư là giới không vọng ngữ là nói 
chuyện tào lao.  Bàn chuyện chính trị, thể thao, gia 
đình, hàng xóm và chính phủ. Phần lớn mọi người 
nói chỉ cho có chuyện để nói. Họ không có gì quan 
trọng hơn để bàn. Họ rất sợ sự im lặng. 
 
Nếu ta đến thăm nhà của họ, ta thường thấy họ mở 
tivi dù không có ai xem. Họ luôn cần có tiếng động. 
Ngay cả ở Ấn Độ, dù ta đi đến một nơi thật đẹp và 
yên tĩnh, ta cũng gặp ai đó cầm radio và mở lớn hết 
cỡ. Ở Ấn Độ ngày nay, tất cả các chùa đều có loa 
phóng thanh thiệt lớn và mở suốt ngày đêm. 
 Ta cũng không nên giữ kín những cuộc đàm 
thoại liên tục trong tâm mình, mà cần giữ được sự 
tỉnh giác an tịnh để những lời nói lâm râm trong tâm 
tự dứt.  Bàn việc tào lao không chỉ giới hạn ở những 

gì ta nói mà bao gồm cả những gì ta nghe. Có khi 
phải cần tắt tivi! Xin lỗi! nhưng chúng ta phải dừng 
mang những thứ rác rưởi đó vào trong tâm mình để 
mình không phải nói những điều tầm xào bị đẩy ra 
từ tâm. Nếu ta không thể hoàn toàn dứt bỏ thì phải 
biết tự giới hạn. 
 Giới thứ năm là giới không uống rượu. Ý 
nghĩa căn bản của giới này là không dùng những 
chất độc hại như rượu và các chất nghiện làm mất 
khả năng kiểm soát của ta. Một ly rượu trong bữa ăn 
có thể chấp nhận được, nhưng nếu một ly trở thành 
ba ly thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Ta phải nhớ mình 
không thể uống rượu trước khi được mời. Thường 
khi say, những thái độ tiêu cực có dịp phát sinh. Ta 
sẽ mất tự chủ. Đạo Phật dạy chúng ta cách làm chủ 
bản tâm thay vì làm nô lệ cho thói quen. Không uống 
rượu là một cách giúp chúng ta đi theo con đường 
tích cực trong tất cả những gì mình đang cố gắng 
thực hiện. 
 Vấn đề ở đây là đôi khi uống rượu dường như 
vô hại , nhưng nó sẽ dẫn đến những thói quen xấu 
và hung bạo khác. Ta cũng biết ngày nay có nhiều 
án mạng xảy ra do bị ảnh hưởng của rượu và thuốc 
nghiện. Nó không chỉ phương hại đến tâm ta mà ảnh 
hưởng đến lời nói và việc làm. 
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