
 

 

Những Phẩm Hạnh của Đức Phật 
 

 

Hình Ảnh trang nhã của Tánh Giác  

 

Kính gửi các Quý Phật Tử gần xa,  

 

Như mọi khi, tôi mong các bạn khoẻ mạnh và hạnh phúc. Nhân ngày thánh vía Guru 

Rinpoche, tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn một vài phần trong bộ kinh yêu thích của 

tôi, Samadhi Raja Sutra: Kinh Chính Định Vương. 



Đoạn trọng yếu đầu tiên tôi muốn chia sẻ trong chương 1, khi Đức Phật dạy vị Bồ Tát 

Đồng Tử Nguyệt Quang: 

Đồng tử, những đại Bồ Tát tinh thông pháp này sẽ đạt được tất cả những phẩm 

hạnh tốt đẹp và sẽ nhanh chóng đạt giác ngộ toàn hảo. Đó là pháp nào? Đồng tử, 

những đại Bồ Tát có tâm bình đẳng tới hết thảy chúng sinh. Tâm của họ hướng 

tới lợi lạc (cho chúng sinh), không sân hận và phân biệt. 

Hơn thế nữa, đồng tử, những đại Bồ Tát có tâm bình đẳng tới hết thảy chúng sinh, 

và những vị có tâm hướng tới lợi lạc (cho chúng sinh), không sân hận và phân 

biệt, sẽ chứng đạt định, được gọi là “phóng toả sự bình đẳng của bản tánh của 

mọi hiện tượng.  

Trong đoạn này, tôi muốn nói về hầu hết các thiền giả ngày nay nghĩ rằng họ chỉ cần ngồi 

xuống và thiền để đạt tỉnh thức, hay chứng đắc định. Tuy nhiên, chúng ta cũng còn cần 

phải áp dụng cùng với một vài giáo lý nữa. Đặc biệt chúng ta cần có tâm bình đẳng. Phần 

lớn chúng ta không có tâm bình đẳng, thay vào đó chúng ta có những sự ưu tiên và thành 

kiến. Vì thế chúng ta thật sự cần rèn luyện tâm bình đẳng, không có sân hận và phân biệt. 

Thực tế có những phẩm hạnh cần thiết. Nếu không thì bất kỳ những gì chúng ta nhận 

thức và quan sát sẽ chỉ là phản chiếu của chính tâm chúng ta, và chúng ta sẽ không thể 

chỉ ra được sự khác biệt.  

Đoạn thứ hai tôi muốn nói tới là trong chương thứ 3, phần liệt kê những phẩm hạnh của 

Đức Phật: 

Đức Thế Tôn là như vầy: một vị Như Lai, một vị A La Hán, một vị Phật Toàn Giác, 

người mà toàn hảo trí huệ và hành, một đấng Thiện Thệ mà nhìn thấu chúng sinh 

thế gian, một đấng toàn năng dẫn đường điều phục chúng sinh, một bậc thầy của 

các vị thần và loài người, một vị Phật, Đức Thế Tôn. 

Như Lai là quả tự nhiên của công đức. Ngài là quả tất yếu của cội nguồn công đức. 

Ngài được trang hoàng với sự kiên nhẫn. Ngài là hoá thân của kho tàng công đức. 

Ngài có vẻ đẹp của những tướng tốt tuyệt hảo chính của một đấng vĩ đại. Ngài nở 

rộ những tướng tốt phụ của một bậc vĩ nhân. Ngài mẫu mực trong cách hành (xử) 

của mình. Hình tướng của ngài không bao giờ bất đồng. Ngài mang lại hỷ lạc cho 

những chúng sinh có động cơ tín tâm. Ngài bất khả trong trí huệ của mình. Sức 

mạnh của ngài là bất khả xâm phạm. Ngài là bậc thầy của mọi chúng sinh. Ngài là 

phụ tử của tất cả bậc Bồ Tát. Ngài là đế vương của tất cả những chúng sinh cao 

quý. Ngài là người đứng đầu của đoàn bộ hành bắt đầu chuyến đi của họ. Trí huệ 

của ngài là vô lượng. Tài hùng biện của ngài là phi thường. Giọng nói của ngài là 

thanh tịnh. Lời của ngài thật cuốn hút. Thân tướng của ngài đẹp đẽ. Ngài không 



có bình đẳng trong thân. Ngài không bị lay động bởi dục giới. Ngài không bị vấy 

bẩn bởi sắc giới. Ngài không bị mê hoặc bởi vô sắc giới. Ngài thoát khỏi khổ đau. 

Ngài giải thoát khỏi ngũ uẩn. Ngài tách biệt khỏi các nguyên tố. Ngài đã giới hạn 

khỏi các nguồn giác quan. Ngài đã cắt qua các nút thắt. Ngài đã thoát khỏi nỗi 

thống khổ. Ngài thoát khỏi tham ái. Ngài đã vượt qua con sông vĩ đại. Ngài là toàn 

hảo trong trí huệ của mình. Ngài được thiết lập trong trí huệ của Chư Phật Thế 

Tôn của quá khứ, hiện tại, và tương lai. Ngài không trụ trong niết bàn. Ngài an trú 

tại đỉnh của sự tồn tại. Ngài trong cấp độ thấu thị mọi chúng sinh. Đồng tử, đó là 

những phẩm tánh của Đức Phật, Như Lai. *  

Các bạn hãy đọc to về những phẩm hạnh này ít nhất một lần. Vì những phẩm hạnh của 

Đức Phật cũng chính là những phẩm chất bản tánh tự nhiên của chúng ta nên rất thiết 

yếu để chúng ta biết về những điều này. Khi chúng ta không hiểu được những phẩm hạnh 

của Đức Phật, chúng ta sẽ không thể hiểu được phẩm chất bản tánh tự nhiên của mình: 

Đức Phật không khác biệt với bản tánh tự nhiên của chúng ta. Vì thế mỗi khi bạn tụng 

đọc về những phẩm hạnh này, bạn sẽ tích tập được công đức, khi ghi nhớ những phẩm 

hạnh của Đức Phật, bạn sẽ phát khởi được tín tâm về Đức Phật, và sẽ nhận biết được 

tiềm năng của bản thân.  

 

Với tất cả tình yêu thương và lời cầu nguyện của tôi tới các bạn,  

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

*Bản dịch dựa trên 84000 translation. 

https://read.84000.co/translation/toh127.html

