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Trai giới là ăn chay ư? Ý nghĩa của trai giới là gì? 

Pháp Vương khai thị: Ý nghĩa bên ngoài của trai giới là trước khi niệm kinh, nên tắm rửa, súc miệng, ăn mặc 

sạch sẽ, niệm kinh trước đàn thành hoặc trong thư phòng. Đây gọi là thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. 

Trong quá trình trai giới, không mắng chửi người khác, không ác khẩu, không cãi nhau gọi là khẩu thanh tịnh. 

Không sinh phiền não, không suy nghĩ vu vơ, gọi là ý thanh tịnh. Ý nghĩa của trai giới nằm ở chỗ giữ cho thân-

khẩu-ý thanh tịnh. 

Hùng Thiên Hộ pháp (Dorje Shugden) linh ứng đáp ứng mọi sở cầu của hành giả, thiện báo hay ác báo 

là tùy thuộc vào tâm thái (trạng thái tâm lý) của hành giả. 

Ngày 17 tháng 4, gió đêm của mùa Xuân đem lại sự ấm áp. Ánh sáng của đèn và lửa tại Seattle Lôi Tạng Tự 

xua tan bóng đêm mịt mù chào mừng Liên Sanh Pháp Vương đến để chủ trì buổi đồng tu “Hoàng Thần Tài 

Bổn Tôn Pháp”. Pháp Vương khai thị: Trên trời, giàu nhất là 4 vị Tứ Đại Thiên Vương: Đa Văn Thiên Vương 

(Vaiśravaṇa), Tăng Trưởng Thiên Vương (Virūḍhaka), Quảng Mục Thiên Vương (Virūpākṣa) và Trì Quốc 

Thiên Vương (Dhṛtarāṣṭra), cư ngụ tại eo núi Tu Di, rất gần với cõi Ta Bà nên các Ngài có thể hộ trì chúng 

sinh. Ngày ấy, Pháp Vương đặc biệt kỳ thỉnh các Ngài thúc giục Tứ Hải Long Vương đến Đài Loan để tụ mây 

làm mưa, giải trừ nạn hạn hán của Đài Loan. Tuy nhiên do không hợp với ý trời, yêu cầu của Pháp Vương 

không được toại nguyện. Pháp Vương từ mẫn thần toán biết được rằng một thời gian sau hiện tượng hạn hán 

sẽ được khắc phục, nhưng thay vào đó là những cơn mưa xối xả, hy vọng lượng mưa sắp tới chỉ vừa phải 

thôi, sẽ không gây ngập lụt. 

Sau đó tiến hành pháp ngữ khai thị trân quý. Có đệ tử thỉnh thị vấn đề đang gây tranh cãi khi tu trì pháp Hùng 

Thiên hộ pháp. Pháp Vương cho rằng Hùng Thiên hộ pháp không phân biệt thiện ác. Sau khi cúng tế Ngài, thế 

lực và tài vận của hành giả sẽ được tăng trưởng. Lama Sonam nói: “Mật Tông Tây Tạng, một phái chủ trương 

không nên tu pháp này, phái còn lại chủ trương pháp này có thể tu pháp này. Tuy nhiên, do tu Hùng Thiên 

không những có sức mạnh lớn lại còn nhanh tương ứng vì thế những người tu pháp Hùng Thiên đại thần 

ngày một nhiều lên, đây chính là nguy cơ chia rẽ của Mật Tông Tây Tạng”. Hùng Thiên hộ pháp linh ứng đáp 

ứng mọi sở cầu của hành giả, còn được thiện báo hay ác báo là tùy thuộc vào tâm thái (trạng thái tâm lý) của 

hành giả. 

Thắc mắc liên quan đến “Chư Thiên Thần Vương, Hộ Pháp Thần Chúng trong Đạo giáo tam giới phải chăng 

đều có thể được chọn làm chủ tôn Hộ Ma hợp lệ không” được Pháp Vương giải thích như sau: “Hỏa cúng 

chính là Hộ Ma, là một trong các loại cúng dường. Ấn Độ giáo vốn dĩ đã có Hộ Ma. Thời Đức Phật khá nhiều 

Tôn giả từ Ấn Độ giáo chuyển sang quy y Đức Phật. Sau đó Đức Phật cho phép các đệ tử đó trong phạm vi 

nào đó sẽ được phép cúng Hộ Ma, trong khi Mật Tạng cũng duy trì tập tục cúng Hộ Ma. Vì thế, đối với Đạo 

giáo cúng dường Chư Thiên và Trung Thổ, những nhân viên hoằng pháp có bắt ấn, niệm chú, quán tưởng, và 

được quán đảnh làm đàn chủ Hộ Ma thì được phép tu Hộ Ma”. 

“Liệu tu pháp và niệm chú phải chăng có thể duy trì chứng mất trí”? Pháp Vương chia sẻ: “Tu Hư Không Tạng 

Bồ Tát Bổn Tôn Pháp, thỉnh pháp văn trì, trì chú có thể tránh được chứng mất trí. Ngoài ra đem công đức tu 

hành trì chú hồi hướng cho bản thân, oán thân trái chủ hoặc ai đó đều được. Miễn sao không hồi hướng gánh 

nghiệp cho ai thì sẽ không có chuyện gánh nghiệp dùm người khác”. 

Pháp Vương tiếp tục thuyết giảng “Đạo quả”: “3. Thanh tịnh hiện phân, nhất trí hành cảnh làm sao hiển hiện 

tịnh độ”. Nói chung, một khi chuyển tịnh độ của Long Vương thành Tứ châu thì hàng trăm cái tịnh độ của Ứng 

thân biến thành một tịnh độ của Báo thân, hàng trăm Báo thân tịnh độ sẽ biến thành một Pháp thân tịnh độ. 

Cảnh giới cao nhất của Vô Dư tịnh độ sẽ không có nhân để sinh ra, không có quả bị hủy diệt, tất cả đều là 

huyễn, cũng tức là ý nghĩa của “Phật và chúng sinh nhất tương tục”. 

https://m.facebook.com/chanphat.org/?__tn__=C-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=954454101993272&id=387330565372298&__tn__=-R


 

 

  Thiện tín đến từ California phát tâm tài trợ việc hoàn thành siêu độ cho 3 triệu vong linh Cambodia. 

Ngày 18 tháng 4, đệ tử tứ chúng cung kính chào mừng Liên Sanh Pháp Vương phật giá Cầu vồng Lôi Tạng 

Tự để “Đại Pháp Hội Hộ Ma của Quán m Tứ Thủ”. Trong pháp hội lần này, có cặp chị em đến từ California đã 

tài trợ mộ khoản tiền nhờ Pháp Vương siêu độ cho vong linh Cambodia. 

Pháp Vương khai thị: “Quán Âm Tứ Thủ có rất nhiều hóa thân, là Bổn Tôn chính của Mật Tông Tây Tạng, 

khắp mọi nơi trên đất nước này đều là đạo tràng của Ngài. "Om Mani Padme Hum" có ý nghĩa quảng đại thâm 

thúy. Pháp cúng khói chủ yếu nghênh thỉnh Quán Thế m Tứ Thủ, nên đã tương ứng với Ngài, sau đó khi tu 

Pháp Cúng Khói linh ứng tuyệt đối”. Dòng truyền thừa chính của Pháp Vương trong nhánh Hoàng giáo gồm 

có : Tổ sư Tsongkhapa - Shijiayeshi - Chương Gia Hoạt Phật (Changkya Khutukhtu Hoạt Phật) - Cam Châu 

Hoạt Phật - Thổ Đăng Ni Ma (Alak Zenkar Rinpoche) - Thổ Đăng Lực - Thổ Đăng Đạt Nhĩ Kiết - Thổ Đăng Kỳ 

Ma (Pháp Vương). Pháp Vương bày tỏ tầm quan trọng của truyền thừa này. 

Thỉnh thị việc hồi hướng bằng cách trì tụng Địa Tạng Kinh trong mục “Trò hỏi Thầy đáp”, Pháp Vương trả lời 

như sau: “Đem công đức niệm Địa Tạng Kinh để hồi hướng cho ba mình và Thủy Tử Linh là đủ rồi, không cần 

phải niệm thêm bất kỳ loại kinh chú gì nữa. Công đức trì tụng kinh Địa Tạng bất khả tư nghì, ngoài việc có thể 

giúp lục thân quyến thuộc của mình thoát ly khổ ải còn có thêm nhiều lợi lạc khác nữa”. 

Trường hợp bị vong nhập (hoặc đeo bám) và bị bỏ bùa được Pháp Vương chia sẻ như sau: “Luồng khí do 

những người luyện khí tỏa ra là khí dương, luồng khí bị nhiễm âm là âm khí. Khí dương nhiều hơn khí âm. Kết 

Kỳ khắc ấn, hay còn gọi là phẫn nộ ấn (tarjani) trước trán của người bị nhiễm âm khí để dùng khí dương khử 

trừ khí âm. Hoặc có thể mượn lực gia trì của Bổn Tôn, dùng tay vỗ lên lưng người bị nhiễm âm khí để tống 

khứ nó ra khỏi cơ thể người bệnh. Còn về bùa ngải thì đa số đều thuộc phần âm, chỉ cần trên người hành giả 

có khí đều có thể hàng phục nó, thỉnh Bổn Tôn để hàng phục, thỉnh Bất Động Minh Vương để hàng phục nó. 

Niệm Cửu Tự Chân Ngôn của Bất Động Minh Vương, Kết kiếm ấn của Ngài và vận khí để hàng phục Phi đầu 

ngải. Kết giới bằng ấn Tứ tung ngũ hoành của Bất Động Minh Vương thì bùa ngải sẽ không thể tiếp cận hành 

giả được. Nếu có khả năng hàng phục thì hãy hàng phục nó, còn không thì chuồn cho nhanh”. 

“Có phải ăn chay trong những ngày Thập trai không”? Pháp Vương trả lời: “Tắm rửa, súc miệng, ăn mặc sạch 

sẽ là trai giới bên ngoài. Thân-khẩu-ý thanh tịnh trong Mật giáo thực ra là trai giới bên trong. Trong những 

ngày trai giới, tắm rửa, súc miệng sạch sẽ chính là thân thanh tịnh. Không cãi nhau, không ác khẩu với người 

khác chính là khẩu thanh tịnh. Không khởi phiền não vọng niệm, chính là ý thanh tịnh”. 

Pháp Vương tiếp tục thuyết giảng “Đạo quả”: “Nội nghiệm tướng hiện khởi khí, ngoại nghiệm tướng hiện khởi 

minh điểm”. Quán đảnh Báo thân, Nội nghiệm tướng nghiệp khí dừng ở Trung mạch, Ngoại nghiệm tướng 

minh điểm kiên cố nằm ở họng và điểm giữa chân mày. Kết luận, Bồ Tát địa thứ 10 biểu trưng cho cảnh giới 

quả địa. 

  Chú thích: 

1. Hùng Thiên hộ pháp (Dorje Shugden): Vị tinh linh - hộ pháp có pháp tu nhanh chóng, nhưng gây tranh cãi 

và chia rẽ trong Tạng mật, đặc biệt là trong dòng Mũ vàng. Vị này là nguyên nhân trực tiếp gây ra rất nhiều cái 

chết của các hành giả Mật tông, nhiều tới mức dòng Mũ vàng trục xuất và không thừa nhận tất cả các hành giả 

tu tập theo Dorje Shugden. 

2. Pháp Văn Trì (của Hư Không Tạng Bồ Tát): Văn Trì tức là nghe qua một lần nhớ ngay, pháp này giúp 

tăng trưởng ký ức. 

 

3. Tứ Đại Thiên Vương 

-Đa Văn Thiên Vương(Vaiśravaṇa) tức Bắc Thiên vương có thân màu vàng, tay trái cầm cờ chiến thắng, tay 

phải mang tượng chùa hoặc một bảo tháp (mà trong đó – theo truyền thuyết – Long Thụ Tôn Giả đã tìm được 

những bộ kinh dưới Long cung), hoặc một con chuột màu bạc phun ngọc. Vị Bắc Thiên Vương là vị quan 

trọng nhất trong bốn vị Thiên Vương cai quản loài yêu quái (Dạ-xoa), được phân thành hai loại yêu (Dạ-xoa) là 

Thiên Yêu loài xinh đẹp có vòng sáng quanh thân, Bàn Sinh Yêu loài có dáng hình xấu xí. 

-Tăng Trưởng Thiên Vương (Virūḍhaka) tức Nam Thiên Vương có thân màu xanh, cầm gươm chém Vô 

minh. Vị này chuyên giữ gìn những chủng tử tốt đẹp trong con người; Bảo hộ chánh Pháp, cai quản chúng 



 

 

hung thần. 

-Trì Quốc Thiên Vương (Dhṛtarāṣṭra) tức Đông Thiên vương có thân trắng, tay cầm đàn, tiếng đàn sẽ làm tâm 

thức con người trở nên thanh tịnh; bảo hộ chúng sinh, cai quản chúng yêu quỷ nương tựa vào cây (Mộc Dạ-

Xoa). 

-Quảng Mục Thiên Vương (Virūpākṣa) tức Tây Thiên vương có thân màu đỏ, tay phải cầm rắn hoặc rồng (sa. 

nāga) nhưng không cho nó chiếm giữ Như ý châu (ngọc như ý). Ngọc như ý chỉ chuyên dành cho những bậc 

giác ngộ và rắn chỉ là người canh giữ viên ngọc đó. Cai quản tất cả loài rồng. Quan sát thế gian và bảo hộ 

chúng sinh. 

4. Tam hiện phân: Bất tịnh, giác thọ và thanh tịnh 

-Trước khi chúng ta tu hành, chúng ta thuộc “Hiện phân Bất tịnh”, vì còn vướng nghiệp chướng của Vô thủy 

kiếp trước. Sau đó chúng ta có được một chút giác thọ, nhận ra cuộc đời là bể khổ, dù là cảm thọ gì đi chăng 

nữa cũng là khổ. Khi chúng ta nhận ra mình cần phải tu để thoát khổ thì gọi là “Hiện phân Giác thọ”. Vì lý do 

này mà chúng ta bắt đầu con đường tu, khi chúng ta có được sứ thanh tịnh thì đây gọi là “Hiện phân Thanh 

tịnh”. 

5. Tương tục (Samtati): Thuật ngữ Phật giáo, ý là nhân quả của Pháp hữu vi liên tục không dứt. Trong các bộ 

phái Phật giáo, “Vô ngã”, “Vô chúng sinh”, “Vô thọ mệnh” là nền tảng phổ thông, vì thế trong giới Phật giáo 

thường dùng “tương tục” để nhắc đến con người. Tương tục trong Phật giáo gồm có : Dục hữu tương tục, sắc 

hữu tương tục, vô sắc hữu tương tục. Trong tương tục lại chia ra thành Tự tương tục và Tha tương tục. 

6. Phi đầu ngải : là một loại pháp thuật mà thầy ngải dùng phù chú, tự bỏ ngải cho bản thân, khiến đầu 

của bản thân có thể lìa khỏi thể xác của mình và bay lượn khắp nơi, nhằm nâng cao công lực của mình. 

Om Guru Liansheng Siddhi Hum 
 

Hãy khởi Bồ đề tâm, share bài để chia sẻ và tích tập phước lực cho bản thân nhé! Quý vị có thể sẽ cứu 

giúp được ai đó theo cách mà mình không ngờ đến! Om Guru Liansheng Siddhi Hum 

 
Liên Hoa Sở Hà kính! 

 


