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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 

Đức Arahán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy. 

Lời Nói Đầu 

Thật ra, toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đều là linh dược chữa trị bệnh tâm, bệnh thân. 

Bệnh tâm phát sinh do phiền não, còn bệnh thân phát sinh do có thân. 

Đối với Đức Phật và chư bậc Thánh Arahán hoàn toàn không có bệnh tâm nữa, bởi vì 

quý Ngài đã diệt đoạn tuyệt mọi phiền não rồi; song vì còn có thân, nên vẫn còn có bệnh 

thân. 

Thông thường bệnh thân được chữa trị bằng các loại thuốc, nhưng có những trường hợp 

đặc biệt, bệnh thân được chữa trị bằng pháp thất giác chi cũng có hiệu nghiệm ngay tức 

khắc, như những trường hợp sau đây: 

- Trường hợp Ngài Đại Trưởng Lão Mahākassapa lâm bệnh trầm trọng tại động Pippali. 

Khi ấy, Đức Phật ngự đến thăm viếng vị Đại Trưởng Lão, rồi Ngài thuyết bài kinh thứ 

nhất (paṭhamagilānasutta) giảng 7 pháp giác chi; vị Đại Trưởng Lão cung kính lắng 

nghe, phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ 7 pháp giác chi ấy, cho nên bệnh của vị Đại Trưởng 

Lão khỏi hẳn ngay tức khắc. 

- Trường hợp Ngài Trưởng Lão Mahāmoggallāna lâm bệnh trầm trọng tại núi 

Gijjhakūṭa. Khi ấy, Đức Phật ngự đến thăm viếng vị Trưởng Lão, rồi Ngài thuyết bài kinh 

thứ nhì (dutiyagilānasutta) giảng 7 pháp giác chi; vị Trưởng Lão cung kính lắng nghe, 

phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ 7 pháp giác chi ấy, cho nên bệnh của vị Trưởng Lão khỏi 

hẳn ngay tức khắc. 

- Trường hợp Đức Phật lâm bệnh trầm trọng tại ngôi chùa Veḷuvana. Khi ấy, Đại đức 

Mahācunda đến hầu đảnh lễ Đức Phật, Ngài truyền dạy Đại đức Mahācunda tụng bài 

kinh thứ ba (tatiyagilānasutta) có 7 pháp giác chi, mà Đức Thế Tôn đã từng thuyết giảng. 

Đức Thế Tôn lắng nghe rồi vô cùng hoan hỷ 7 pháp giác chi ấy, cho nên bệnh của Đức 

Thế Tôn khỏi hẳn ngay tức khắc. 

Trong quyển sách nhỏ này, bần sư có trích dịch ba bài kinh này và bài kinh 

Bojjhaṅgaparitta, đặt tên “Bài kinh cho người bệnh”. Để dành riêng cho người bệnh, 

bần sư trích dịch một đoạn 7 pháp giác chi, là phần chính trong bài kinh, xen tên của 

người bệnh vào đúng vị trí của mỗi câu trong mỗi pháp giác chi, cốt để gây một ấn tượng 

sâu sắc đối với người bệnh, vì như đang được lắng nghe lời giáo huấn của Đức Thế Tôn 

tế độ mình. Nếu bệnh nhân lắng nghe hiểu rõ lời kinh ấy, thì chắc chắn phát sinh đức tin 

trong sạch nơi Tam Bảo, nhất là 7 pháp giác chi ấy. 

Phần sau, bần sư giảng giải tóm tắt 7 pháp giác chi để giúp cho độc giả tìm hiểu ý nghĩa, 

chi pháp của mỗi giác chi, và đặc biệt những chi pháp riêng biệt làm nhân duyên hỗ trợ 

cho mỗi pháp giác chi chưa sinh thì được phát sinh, khi đã phát sinh, thì được tăng 

trưởng. 

Đó là những pháp nên biết, bởi vì 7 pháp giác chi không những là linh dược mầu nhiệm, 

chữa trị được bệnh tâm vô cùng hiệu nghiệm, mà còn như là linh dược mầu nhiệm có khả 

năng đặc biệt chữa trị được cả bệnh thân nữa. 



Bần sư trích dịch và biên soạn quyển sách nhỏ này với tác ý thiện tâm giúp cho người 

bệnh chóng khỏi bệnh do nhờ oai lực của Tam Bảo, nhất là 7 pháp giác chi này. 

Thật ra, theo truyền thống Phật giáo, thỉnh tụng kinh cầu an cho người bệnh là một phận 

sự của chư Tỳ khưu đã có từ thời kỳ Đức Phật đang còn tại thế. 

- Trường hợp ông cận sự nam Dhammika [1]  lâm bệnh nặng, khi sắp lâm chung, muốn 

được nghe kinh; ông cho người đến hầu Đức Phật, kính xin Ngài cho phép 8 hoặc 16 vị 

Tỳ khưu đến nhà ông. Ông kính thỉnh chư Tỳ khưu tụng bài 

kinh Mahāsatipaṭṭhānasutta (kinh Đại Niệm Xứ) cho ông nghe. Sau đó, ông cận sự nam 

Dhammika chết, do nhờ thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời Tusita (Đấu Xuất Đà 

Thiên). 

- Trường hợp ông phú hộ Anāthapiṇḍika [2]  lâm bệnh nặng, ông cho người đi thỉnh 

Ngài Đại đức Sāriputta đến nhà tụng kinh cho ông nghe. Sau đó, ông phú hộ 

Anāthapiṇḍika chết, do thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời Tusita (Đấu Xuất Đà 

Thiên), v.v… 

Quyển “Bài kinh cho người bệnh” này được hoàn thành do có nhiều người giúp sức 

như: Dhammacitta Bhikkhu (Tỳ khưu Tâm Pháp) giúp xem bản thảo; đệ tử Sīlācāra (Giới 

Hạnh), cô Dhammanandā đã tận tình đánh máy vi tính, dàn trang, làm thành quyển; các 

thí chủ trong nước và ngoài nước có đức tin trong sạch lo ấn hành là: Gia đình cô Hoàng 

Thị Nga, gia đình cô Hà Thị Bông, cô Ngô Thanh Loan (Nhuận Ngọc), gia đình ông bà 

Trần Văn Cảnh - Trần Kim Duyên…, và Pháp đệ Bửu Đức cùng nhóm Phật tử chùa 

Hương Đạo (Hoa Kỳ), gia đình anh Đinh Vạn Xuân cùng nhóm Phật tử ở Úc, các nhóm 

Phật tử ở Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, Canada…, và đã được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn 

hành. Bần sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quý vị. 

Đức Phật dạy: 

“Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti. 

Sabbarasaṃ dhammaraso jināti. 

Sabbaratiṃ dhammarati jināti. 

Taṇhakkhayo sabbadukkhaṃ jināti” [3] 

“Pháp thí thắng tất cả các thí. 

Pháp vị thắng tất cả các vị. 

Pháp hỷ thắng tất cả các hỷ. 

Arahán Thánh Đạo diệt tham ái, 

Thắng tất cả cảnh khổ luân hồi”. 

Idaṃ me dhammadānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu. 

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn 

dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết 

Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi tham ái, mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân 

hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người chúng con chưa diệt đoạn tuyệt được mọi tham ái, mọi phiền não trầm 

luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân hồi, thì do nhờ năng lực phước thiện 

pháp thí thanh cao này ngăn cản mọi nghiệp ác không có cơ hội cho quả tái sinh trong 4 

cõi ác giới: Địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh; và cũng do nhờ năng lực phước thiện 
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pháp thí thanh cao này hỗ trợ nghiệp thiện có cơ hội cho quả tái sinh trong các cõi thiện 

giới: Cõi người, các cõi trời dục giới. 

- Nếu tái sinh trong cõi người sẽ là người ít có bệnh hoạn ốm đau, có sức khỏe dồi dào, 

có trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tạo mọi pháp hạnh ba-la-mật chóng đầy đủ, để mong giải 

thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

- Nếu tái sinh (hóa sinh) trong các cõi trời dục giới trở thành thiên nam hoặc thiên nữ, 

thì không say đắm sự an lạc trong cõi trời ấy, mà tìm gặp những bậc thiện trí, gần gũi 

với bậc thiện trí, biết lắng nghe pháp của các bậc thiện trí, thực hành theo lời dạy của 

các bậc thiện trí, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo. 

Phước thiện pháp thí thanh cao này, xin hồi hướng đến tất cả thân quyến của chúng con, 

từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận 

phần phước thiện này để thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. 

Icchitaṃ patthitaṃ amhaṃ, 

Khippameva samijjatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con, 

Cầu mong sớm được thành tựu như ý. 

Núi rừng Viên Không, 11/2005 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Tỳ khưu Hộ Pháp 

(Dhammarakkhita Bhikkhu) 

* Có CD, hoặc băng Cassette tụng các bài kinh cho người bệnh.

[1] Bộ Dhammapadaṭṭhakathā, tích Dhammika upāsakavatthu. 

[2] M. Uparipaṇṇāsa, kinh Anāthapiṇḍikavadasutta. 

[3] Dhammapadagāthā: Câu kệ thứ 354. 
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KINH PĀḶI CHO NGƯỜI BỆNH 

Paṭhamagilānasutta [1] 

Ekaṃ samayaṃ Bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana 

samayena āyasmā Mahākassapo Pippaliguhāyaṃ viharati ābādhiko dukkhito 

bāḷhagilāno. Atha kho Bhagavā sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito yenāyasmā 

Mahākassapo tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi, nisajja kho 

Bhagavā āyasmantaṃ Mahākassapaṃ etadavoca. 

- Kacci te, Kassapa, khamanīyaṃ? kacci yāpanīyaṃ? kacci dukkhā vedanā paṭikkamanti, 

no abhikkamanti; paṭikkamosānaṃ paññāyati, no abhikkamo”ti? 

- Na me, Bhante, khamanīyaṃ, na yāpanīyaṃ, bāḷhā me dukkhā vedanā abhikkamanti, 

no paṭikkamanti; abhikkamosānaṃ paññāyati, no paṭikkamo”ti. 

“Sattime, Kassapa, bojjhaṅgā mayā sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā abhiññāya 

sambodhāya nibbānāya saṃvattanti. Katame satta? 

* Satisambojjhaṅgo kho, Kassapa, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato abhiññāya 

sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Dhammavicayasambojjhaṅgo kho, Kassapa, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Vīriyasambojjhaṅgo kho, Kassapa, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Pītisambojjhaṅgo kho, Kassapa, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato abhiññāya 

sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Passaddhisambojjhaṅgo kho, Kassapa, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Samādhisambojjhaṅgo kho, Kassapa, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati 

* Upekkhāsambojjhaṅgo kho, Kassapa, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

Ime kho, Kassapa, satta bojjhaṅgā mayā sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā abhiññāya 

sambodhāya nibbānāya saṃvattantī”ti. 

- Taggha, Bhagavā, bojjhaṅgā! 

Taggha, Sugata, bojjhaṅgā”ti. 

Idamavoca Bhagavā. Attamano āyasmā Mahākassapo Bhagavato bhāsitaṃ abhinandi. 

Vuṭṭhahi cāyasmā Mahākassapo tamhā ābādhā, tathāpahīno cāyasmato 

Mahākassapassa so ābādho ahosīti. 

(Paṭhamagilānasuttaṃ niṭṭhitaṃ) 

* 
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Dutiyagilānasutta [2] 

Ekaṃ samayaṃ Bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana 

samayena āyasmā Mahāmoggallāno Gijjhakūṭe pabbate viharati ābādhiko dukkhito 

bāḷhagilāno. Atha kho Bhagavā sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito yenāyasmā 

Mahāmoggallāno tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi, nisajja kho 

Bhagavā āyasmantaṃ Mahāmoggallānaṃ etadavoca. 

- Kacci te, Moggallāna, khamanīyaṃ? kacci yāpanīyaṃ? kacci dukkhā vedanā 

paṭikkamanti, no abhikkamanti; paṭikkamosānaṃ paññāyati, no abhikkamo”ti? 

- Na me, Bhante, khamanīyaṃ, na yāpanīyaṃ, bāḷhā me dukkhā vedanā abhikkamanti, 

no paṭikkamanti; abhikkamosānaṃ paññāyati, no paṭikkamo”ti. 

 “Sattime, Moggallāna, bojjhaṅgā mayā sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā abhiññāya 

sambodhāya nibbānāya saṃvattanti. Katame satta? 

* Satisambojjhaṅgo kho, Moggallāna, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Dhammavicayasambojjhaṅgo kho, Moggallāna, mayā sammadakkhāto bhāvito 

bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Vīriyasambojjhaṅgo kho, Moggallāna, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Pītisambojjhaṅgo kho, Moggallāna, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Passaddhisambojjhaṅgo kho, Moggallāna, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Samādhisambojjhaṅgo kho, Moggallāna, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati 

* Upekkhāsambojjhaṅgo kho, Moggallāna, mayā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

Ime kho, Moggallāna, satta bojjhaṅgā mayā sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattantī”ti. 

- Taggha, Bhagavā, bojjhaṅgā! 

Taggha, Sugata, bojjhaṅgā”ti. 

Idamavoca Bhagavā. Attamano āyasmā Mahāmoggallāno Bhagavato bhāsitaṃ 

abhinandi. Vuṭṭhahi cāyasmā Mahāmoggallāno tamhā ābādhā, tathāpahīno cāyasmato 

Mahāmoggallānassa so ābādho ahosīti. 

(Dutiyagilānasuttaṃ niṭṭhitaṃ) 

* 
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Tatiyagilānasutta [3] 

Ekaṃ samayaṃ Bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana 

samayena Bhagavā ābādhiko hoti dukkkhito bāḷhagilano. Atha kho āyasmā Mahācundo 

yena Bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 

nisīdi, ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ Mahācundaṃ Bhagavā etadavoca: 

“Paṭibhantu taṃ, Cunda, bojjhaṅgā”ti. 

“Sattime, Bhante, bojjhaṅgā Bhagavatā sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā abhiññāya 

sambodhāya nibbānāya saṃvattanti. Katame satta? 

* Satisambojjhaṅgo kho, Bhante, Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Dhammavicayasambojjhaṅgo kho, Bhante, Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito 

bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Vīriyasambojjhaṅgo kho, Bhante, Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Pītisambojjhaṅgo kho, Bhante, Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Passaddhisambojjhaṅgo kho, Bhante, Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

* Samādhisambojjhaṅgo kho, Bhante, Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati 

* Upekkhāsambojjhaṅgo kho, Bhante, Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito bahulīkato 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

Ime kho, Bhante, satta bojjhaṅgā Bhagavatā sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattantī”ti. 

- Taggha, Cunda, bojjhaṅgā! 

Taggha, Cunda, bojjhaṅgā”ti. 

Idamavocāyasmā Mahācundo. Samanuñño satthā ahosi. Vuṭṭhahi ca Bhagavā tamhā 

ābādhā, tathāpahīno ca Bhagavato so ābādho ahosīti. 

(Tatiyagilānasuttaṃ niṭṭhitaṃ) 

* 
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Pháp thất Giác Chi Dành Cho Bệnh Nhân 

Trong trường hợp người đang lâm bệnh, sau khi tụng 3 bài kinh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba 

cho người bệnh xong, quý vị nên tụng thêm pháp thất giác chi này cho bệnh nhân ấy. 

* Nếu bệnh nhân là vị Tỳ khưu hoặc Sadi, thì nên xen pháp danh của vị ấy vào đúng vị 

trí của mỗi câu trong 7 pháp giác chi. 

- Ví dụ 1: Tỳ khưu Dhammarakkhita, thì tụng 7 pháp giác chi như sau: 

“Sattime “Dhammarakkhita” bojjhaṅgā Bhagavatā sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā 

abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattanti. Katame satta? 

1- Satisambojjhaṅgo kho “Dhammarakkhita” Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito 

bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

2- Dhammavicayasambojjhaṅgo kho “Dhammarakkhita” Bhagavatā sammadakkhāto 

bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

3- Vīriyasambojjhaṅgo kho “Dhammarakkhita” Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito 

bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

4- Pītisambojjhaṅgo kho “Dhammarakkhita” Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito 

bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

5- Passaddhisambojjhaṅgo kho “Dhammarakkhita” Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito 

bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

6- Samādhisambojjhaṅgo kho “Dhammarakkhita” Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito 

bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

7- Upekkhāsambojjhaṅgo kho “Dhammarakkhita” Bhagavatā sammadakkhāto bhāvito 

bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

Ime kho “Dhammarakkhita” satta bojjhaṅgā Bhagavatā sammadakkhātā bhāvitā 

bahulīkatā abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattanti”. 

Etena saccavajjena, sotthi te [4] hotu sabbadā (3 lần). 

* Nếu bệnh nhân là cận sự nam hoặc cận sự nữ, thì nên xen tên của bênh nhân ấy vào vị 

trí của mỗi câu trong 7 pháp giác chi. 

- Ví dụ 2: Cận sự nam Nguyễn Văn Nhân, thì tụng 7 pháp giác chi như sau: 

“Sattime “Nguyễn Văn Nhân upāsaka” bojjhaṅgā Bhagavatā sammadakkhātā bhāvitā 

bahulīkatā abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattanti. Katame satta? 

1- Satisambojjhaṅgo kho “Nguyễn Văn Nhân upāsaka” Bhagavatā sammadakkhāto 

bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

2- Dhammavicayasambojjhaṅgo kho “Nguyễn Văn Nhân upāsaka” Bhagavatā 

sammadakkhāto bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 
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3- Vīriyasambojjhaṅgo kho “Nguyễn Văn Nhân upāsaka” Bhagavatā sammadakkhāto 

bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

4- Pītisambojjhaṅgo kho “Nguyễn Văn Nhân upāsaka” Bhagavatā sammadakkhāto 

bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

5- Passaddhisambojjhaṅgo kho “Nguyễn Văn Nhân upāsaka” Bhagavatā 

sammadakkhāto bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

6- Samādhisambojjhaṅgo kho “Nguyễn Văn Nhân upāsaka” Bhagavatā sammadakkhāto 

bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

7- Upekkhāsambojjhaṅgo kho “Nguyễn Văn Nhân upāsaka” Bhagavatā sammadakkhāto 

bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

Ime kho “Nguyễn Văn Nhân upāsaka” satta bojjhaṅgā Bhagavatā sammadakkhātā 

bhāvitā bahulīkatā abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattanti. 

Etena saccavajjena, sotthi te [5] hotu sabbadā (3 lần). 

- Ví dụ 3: Cận sự nữ Nguyễn Thị Nhân, thì tụng 7 pháp giác chi như sau: 

“Sattime “Nguyễn Thị Nhân upāsike” bojjhaṅgā Bhagavatā sammadakkhātā bhāvitā 

bahulīkatā abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattanti. Katame satta? 

1- Satisambojjhaṅgo kho “Nguyễn Thị Nhân upāsike” Bhagavatā sammadakkhāto 

bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

2- Dhammavicayasambojjhaṅgo kho “Nguyễn Thị Nhân upāsike” Bhagavatā 

sammadakkhāto bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

3- Vīriyasambojjhaṅgo kho “Nguyễn Thị Nhân upāsike” Bhagavatā sammadakkhāto 

bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

4- Pītisambojjhaṅgo kho “Nguyễn Thị Nhân upāsike” Bhagavatā sammadakkhāto 

bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

5- Passaddhisambojjhaṅgo kho “Nguyễn Thị Nhân upāsike” Bhagavatā sammadakkhāto 

bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

6- Samādhisambojjhaṅgo kho “Nguyễn Thị Nhân upāsike” Bhagavatā sammadakkhāto 

bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

7- Upekkhāsambojjhaṅgo kho “Nguyễn Thị Nhân upāsike” Bhagavatā sammadakkhāto 

bhāvito bahulīkato abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati. 

Ime kho “Nguyễn Thị Nhân upāsike” satta bojjhaṅgā Bhagavatā sammadakkhātā bhāvitā 

bahulīkatā abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattanti. 

Etena saccavajjena, sotthi te(1) hotu sabbadā (3 lần). 

-ooOoo- 
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BOJJHAṄGAPARITTA 

(KINH THẤT GIÁC CHI) 

Kệ Khai Kinh Thất Giác Chi 

Saṃsāre saṃsarantānaṃ, 

Sabbadukkhavināsane. 

Satta dhamme ca bojjhaṅge, 

Mārasenāpamaddane. 

Bujjhitvā ye cime sattā, 

Tibhavā muttakuttamā. 

Ajātimajarābyādhiṃ, 

Amataṃ nibbhayaṃ gatā. 

Evamādiguṇūpetaṃ, 

Anekaguṇasaṅgahaṃ. 

Osadhañca imaṃ mantaṃ, 

Bojjhaṅgañca bhaṇāma he! 

Bojjhaṅgaparitta 

(Kinh Thất Giác Chi) 

Bojjhaṅgo satisaṅkhāto, 

Dhammānaṃ vicayo tathā, 

Vīriyaṃ pīti passaddhi, 

Bojjhaṅgā ca tathāpare, 

Samādhupekkhā bojjhaṅgā, 

Sattete sabbadassinā, 

Muninā sammadakkhātā, 

Bhāvitā bahulīkatā. 

Saṃvattanti abhiññāya, 

Nibbānāya ca bodhiyā. 

Etena saccavajjena 

Sotthi te [6] hotu sabbadā. 

Ekasmiṃ samaye nātho, 

Moggallānañca Kassapaṃ, 

Gilāne dukkhite disvā, 

Bojjhaṅge satta desayi, 

Te ca taṃ abhinanditvā, 

Rogā mucciṃsu taṅkhaṇe. 

Etena saccavajjena, 

Sotthi te hotu sabbadā. 

Ekadā Dhammarājā pi, 

Gelaññenābhipīḷito, 

Cundattherena taṃyeva, 

Bhaṇāpetvāna sādaraṃ, 

Sammoditvāna ābādhā, 

Tamhā vuṭṭhāsi ṭhānaso. 

Etena saccavajjena 

Sotthi te hotu sabbadā. 

Pahīnā te ca ābādhā, 

Tiṇṇannampi mahesinaṃ, 

Maggahatā kilesāva, 

Pattānuppattidhammataṃ. 
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Etena saccavajjena 

Sotthi te hotu sabbadā. 

(Bojjhaṅgasuttaṃ niṭṭhitaṃ) 

-ooOoo- 

 

[1] Samyuttanikāya, phần Mahāvaggasamyutta. Kinh Paṭhamagilānasutta. 

[2] Samyuttanikāya, phần Mahāvaggasamyutta. Kinh Dutiyagilānasutta. 

[3] Samyuttanikāya, phần Mahāvaggasamyutta. Kinh Tatiyagilānasutta. 

[4] Tự tụng cho mình, thay chữ “te = người” bằng chữ “me = tôi”. 

[5] Tự tụng cho mình, thay chữ “te = người” bằng chữ “me = tôi”. 

[6] Tự tụng cho mình, thay chữ “te = người” bằng chữ “me = tôi”. 

 

-ooOoo- 

NGHĨA BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

Kinh Thứ Nhất Cho Người Bệnh 

(Paṭhamagilānasutta) 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc, gần 

kinh thành Rājagaha. Khi ấy, tại động Pippali, vị Đại Trưởng Lão Mahākassapa lâm 

bệnh nặng, khổ thân hành hạ, bệnh tình trầm trọng. 

Vào một buổi chiều, sau khi ra khỏi nơi thanh vắng, Đức Thế Tôn đến viếng thăm vị Đại 

Trưởng Lão Kassapa, ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn. Đức Thế Tôn bèn hỏi vị Đại Trưởng 

Lão Mahākassapa rằng: 

- Này Kassapa, con có kham nhẫn nổi thọ khổ không? 

Tứ đại của con có được điều hòa không? 

Thọ khổ của con giảm bớt, chứ không tăng lên có phải không? 

Bệnh tình giảm rõ ràng, không tăng có phải không? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con không thể kham nhẫn nổi thọ khổ. 

Con không thể điều hòa tứ đại này được. 

Thọ khổ của bệnh không thuyên giảm mà lại tăng lên. 

Bệnh tình tăng lên rõ ràng, mà không giảm bớt. Bạch Ngài. 
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Đức Phật Thuyết 7 Pháp Giác Chi 

- Này Kassapa, 7 pháp giác chi này mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được thực 

hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, để 

chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

7 pháp giác chi ấy như thế nào? 

1- Này Kassapa, pháp niệm giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được thực 

hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 

ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

2- Này Kassapa, pháp phân tích giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được 

thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, 

chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

3- Này Kassapa, pháp tinh tấn giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được 

thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, 

chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

4- Này Kassapa, pháp hỷ giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được thực 

hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 

ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

5- Này Kassapa, pháp an tịnh giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được 

thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, 

chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

6- Này Kassapa, pháp định giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được thực 

hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 

ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

7- Này Kassapa, pháp xả giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được thực 

hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 

ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

- Này Kassapa, 7 pháp giác chi này mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được thực 

hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 

ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

Vị Đại Trưởng Lão Kassapa bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, 7 pháp giác chi thật tuyệt vời! 

Kính bạch Đức Thiện Ngôn, 7 pháp giác chi thật tuyệt vời! 

Đức Thế Tôn thuyết giảng 7 pháp giác chi xong, vị Đại Trưởng Lão Mahākassapa phát 

sinh tâm vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Vị Đại Trưởng Lão 

Mahākassapa đã khỏi bệnh ngay tức khắc, căn bệnh của vị Đại Trưởng Lão Mahākassapa 

bị tiêu tan, không còn tái phát lại nữa. 

(Bài kinh thứ nhất cho người bệnh xong) 



Bài Kinh Thứ Nhì Cho Người Bệnh 

(Dutiyagilānasutta) 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc, gần 

kinh thành Rājagaha. Khi ấy, tại núi Gijjhakūṭa, vị Trưởng Lão Mahāmoggallāna bị lâm 

bệnh nặng, khổ thân hành hạ, bệnh tình trầm trọng. 

Vào một buổi chiều, sau khi ra khỏi nơi thanh vắng, Đức Thế Tôn đến viếng thăm vị 

Trưởng Lão Mahāmoggallāna, ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn. Đức Thế Tôn bèn hỏi vị 

Trưởng Lão Mahāmoggallāna rằng: 

- Này Moggallāna, con có kham nhẫn nổi thọ khổ không? 

Tứ đại của con có được điều hòa không? 

Thọ khổ của con giảm bớt, chứ không tăng lên có phải không? 

Bệnh tình giảm rõ ràng, không tăng có phải không? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con không thể kham nhẫn nổi thọ khổ. 

Con không thể điều hòa tứ đại này được. 

Thọ khổ của bệnh không thuyên giảm mà lại tăng lên. 

Bệnh tình tăng lên rõ ràng, mà không giảm bớt. Bạch Ngài. 

Đức Phật Thuyết 7 Pháp Giác Chi 

- Này Moggallāna, 7 pháp giác chi này mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được 

thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, 

chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

7 pháp giác chi ấy như thế nào? 

1- Này Moggallāna, pháp niệm giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được 

thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, 

chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

2- Này Moggallāna, pháp phân tích giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; 

được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh 

Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

3- Này Moggallāna, pháp tinh tấn giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được 

thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, 

chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

4- Này Moggallāna, pháp hỷ giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được thực 

hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 

ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 



5- Này Moggallāna, pháp an tịnh giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được 

thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, 

chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

6- Này Moggallāna, pháp định giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được 

thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, 

chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

7- Này Moggallāna, pháp xả giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được thực 

hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 

ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

- Này Moggallāna, 7 pháp giác chi này mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính; được 

thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, 

chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

Vị Trưởng Lão Mahāmoggallāna bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, 7 pháp giác chi thật tuyệt vời! 

Kính bạch Đức Thiện Ngôn, 7 pháp giác chi thật tuyệt vời! 

Đức Thế Tôn thuyết giảng 7 pháp giác chi xong, vị Trưởng Lão Mahāmoggallāna phát 

sinh tâm vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Vị Trưởng Lão 

Mahāmoggallāna đã khỏi bệnh ngay tức khắc, căn bệnh của vị Trưởng Lão 

Mahāmoggallāna bị tiêu tan, không còn tái phát lại nữa. 

(Bài kinh thứ nhì cho người bệnh xong) 

* 

 

Bài Kinh Thứ Ba Cho Người Bệnh 

(Tatiyagilānasutta) 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc, gần 

kinh thành Rājagaha. Khi ấy, Đức Thế Tôn bị lâm bệnh nặng, khổ thân hành hạ, bệnh 

tình trầm trọng. 

Vào một buổi chiều, vị Đại đức Mahācunda đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong ngồi một 

nơi hợp lẽ; vị Đại đức Mahācunda ngồi một nơi hợp lẽ, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Cunda, con hãy tụng pháp Thất giác chi. 

Vị Đại đức Mahācunda vâng lời dạy của Đức Thế Tôn tụng Pháp Thất Giác Chi như 

sau: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, 7 pháp giác chi này mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

 



7 pháp giác chi ấy như thế nào? 

1- Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp niệm giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

2- Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp phân tích giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng 

chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân 

lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

3- Kính bạh Đức Thế Tôn, pháp tinh tấn giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

4- Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp hỷ giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

5- Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp an tịnh giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

6- Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp định giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

7- Kính bạch Đức Thế Tôn, pháp xả giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, 7 pháp giác chi này mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Cunda, 7 pháp giác chi thật tuyệt vời! 

Này Cunda, 7 pháp giác chi thật tuyệt vời! 

Vị Đại đức Mahācunda tụng 7 pháp giác chi xong, Đức Thế Tôn phát sinh tâm hoan hỷ 

7 pháp giác chi ấy, Đức Thế Tôn đã khỏi bệnh ngay tức khắc, căn bệnh của Đức Thế Tôn 

bị tiêu tan, không còn tái phát lại nữa. 

(Bài kinh thứ ba cho người bệnh xong) 

7 Pháp Giác Chi Dành Riêng Cho Người Bệnh 

* Ví dụ 1: Tỳ khưu Dhammarakkhita, thì tụng 7 pháp giác chi như sau: 

- Này “Dhammarakkhita”, 7 pháp giác chi này mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 



7 pháp giác chi ấy như thế nào? 

1- Này “Dhammarakkhita”, pháp niệm giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

2- Này “Dhammarakkhita”, pháp phân tích giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng 

chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân 

lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

3- Này “Dhammarakkhita”, pháp tinh tấn giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng 

chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân 

lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

4- Này “Dhammarakkhita”, pháp hỷ giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

5- Này “Dhammarakkhita”, pháp an tịnh giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

6- Này “Dhammarakkhita”, pháp định giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

7- Này “Dhammarakkhita”, pháp xả giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

- Này “Dhammarakkhita”, 7 pháp giác chi này mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng chân 

chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

“Do năng lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người” (3 lần). 

* Ví dụ 2: Cận sự nam Nguyễn Văn Nhân, thì tụng 7 pháp giác chi như sau: 

- Này cận sự nam “Nguyễn Văn Nhân”, 7 pháp giác chi này mà Đức Thế Tôn đã thuyết 

giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt 

chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

7 pháp giác chi ấy như thế nào? 

1- Này cận sự nam “Nguyễn Văn Nhân”, pháp niệm giác chi mà Đức Thế Tôn thuyết 

giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt 

chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

2- Này cận sự nam “Nguyễn Văn Nhân”, pháp phân tích giác chi mà Đức Thế Tôn đã 

thuyết giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ 

thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết 

Bàn diệt khổ. 



3- Này cận sự nam “Nguyễn Văn Nhân”, pháp tinh tấn giác chi mà Đức Thế Tôn đã 

thuyết giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ 

thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết 

Bàn diệt khổ. 

4- Này cận sự nam “Nguyễn Văn Nhân”, pháp hỷ giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết 

giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt 

chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

5- Này cận sự nam “Nguyễn Văn Nhân”, pháp an tịnh giác chi mà Đức Thế Tôn đã 

thuyết giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ 

thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết 

Bàn diệt khổ. 

6- Này cận sự nam “Nguyễn Văn Nhân”, pháp định giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết 

giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt 

chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

7- Này cận sự nam “Nguyễn Văn Nhân”, pháp xả giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết 

giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt 

chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

- Này cận sự nam “Nguyễn Văn Nhân”, 7 pháp giác chi này mà Đức Thế Tôn đã thuyết 

giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt 

chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

“Do năng lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người” (3 lần). 

* Ví dụ 3: Cận sự nữ Nguyễn Thị Nhân, thì tụng 7 pháp giác chi như sau: 

- Này cận sự nữ Nguyễn Thị Nhân, 7 pháp giác chi này mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng 

chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân 

lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

7 pháp giác chi ấy như thế nào? 

1- Này cận sự nữ “Nguyễn Thị Nhân”, pháp niệm giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết 

giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt 

chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

2- Này cận sự nữ “Nguyễn Thị Nhân”, pháp phân tích giác chi mà Đức Thế Tôn đã 

thuyết giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ 

thông suốt chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết 

Bàn diệt khổ. 

3- Này cận sự nữ “Nguyễn Thị Nhân”, pháp tinh tấn giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết 

giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt 

chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

4- Này cận sự nữ “Nguyễn Thị Nhân”, pháp hỷ giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng 

chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân 

lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 



5- Này cận sự nữ “Nguyễn Thị Nhân”, pháp an tịnh giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết 

giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt 

chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

6- Này cận sự nữ “Nguyễn Thị Nhân”, pháp định giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết 

giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt 

chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt 

khổ. 

7- Này cận sự nữ “Nguyễn Thị Nhân”, pháp xả giác chi mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng 

chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt chân 

lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

- Này cận sự nữ “Nguyễn Thị Nhân”, 7 pháp giác chi này mà Đức Thế Tôn đã thuyết 

giảng chân chính; được thực hành, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thông suốt 

chân lý Tứ Thánh Đế, chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, để chứng ngộ Niết Bàn diệt khổ. 

“Do năng lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người” (3 lần). 

(7 pháp giác chi dành riêng cho người bệnh xong) 

* 

 

 

 

 

Kinh Thất Giác Chi 

(Bojjhaṅgaparitta) 

Ý Nghĩa Bài Kệ Khai Kinh Thất Giác Chi 

Này chư bậc thiện trí khả kính! 

Chư Thánh cao thượng đã chứng tri. 

Bảy pháp gọi là thất giác chi, 

Có khả năng tiêu diệt quân Ma, 

Làm tiêu tan tất cả cảnh khổ 

Của những chúng sinh đang tử sinh 

Luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Thất Giác Chi dẫn đến chứng ngộ, 

Niết Bàn cao thượng giải thoát khổ 

Trong ba giới bốn loài thật sự, 

Không sinh, không già, không bệnh hoạn, 

Không có tai họa, cũng không chết. 

Chúng tôi tụng kinh Thất Giác Chi, 

Là chú nguyện vô cùng linh ứng, 

Là linh dược nhiệm mầu hiệu nghiệm 

Được tổng hợp vô số ân đức, 



Có đầy đủ các đức cao thượng. 

Kính xin mời quý vị lắng nghe! 

Ý Nghĩa Bài Kinh Thất Giác Chi 

(Bojjhaṅgaparitta) 

Đức Thế Tôn là bậc Toàn Tri. 

Thuyết giảng bảy pháp giác chi là: 

Niệm giác chi, phân tích giác chi, 

Tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, 

An tịnh giác chi, định giác chi, 

Và xả giác chi, gồm bảy pháp. 

Bảy pháp giác chi được thực hành, 

Pháp hành càng được tăng trưởng nhiều, 

Để ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, 

Để chứng đắc Thánh Đạo Thánh Quả, 

Để chứng đạt Niết Bàn cao thượng. 

Do năng lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người! [1] 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn thấy 

Trưởng Lão Má-ha-kắt-xá-pá, 

Và Má-ha-mốc-ganh-la-ná 

Lâm bệnh nặng trầm trọng khổ thân, 

Ngài ngự đến tận nơi thuyết giảng 

Thất giác chi tế độ mỗi vị. 

Hai vị phát sinh tâm hoan hỷ, 

Bảy pháp giác chi của Đức Phật. 

Chứng bệnh liền khỏi ngay tức khắc. 

Do năng lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người! 

Một thời Đức Phật lâm bệnh nặng, 

Ngài truyền Đại đức Chun-đá rằng: 

“Con hãy tụng bảy pháp giác chi” 

Đại đức Cun-da thành kính tụng 

Bảy pháp giác chi ấy vừa xong. 

Đức Thế Tôn vô cùng hoan hỷ, 

Chứng bệnh liền khỏi ngay tức thì. 

Do năng lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người! 

Phiền não nào bị diệt đoạn tuyệt 

Do bởi Thánh Đạo Tuệ nào rồi. 

Phiền não ấy không sinh lại được, 

Cũng như chứng bệnh của Đức Phật, 

Và hai vị Đại đức Trưởng Lão, 

Bệnh ba vị đều đã khỏi hẳn, 

Không bao giờ tái phát lại nữa. 

Do năng lực lời chân thật này 

Cầu phước lành thường có đến người! [2] 

(Bài kinh Thất Giác Chi xong) 

-ooOoo- 

https://www.budsas.org/uni/u-hophap/benh02.htm#_edn1
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Oai Lực Pháp Bảo 

(Dhammānubhāva) 

Pháp thất giác chi không những là pháp dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 

đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn diệt đoạn tuyệt được bệnh tâm do bởi phiền 

não, mà còn là linh dược hiệu nghiệm mầu nhiệm có khả năng diệt được bệnh thân. 

* Thật vậy, trường hợp vị Đại Trưởng Lão Mahākassapa lâm bệnh trầm trọng, khổ thân 

hành hạ tại động Pippali. Khi ấy, vào buổi chiều, Đức Thế Tôn ngự đến thăm hỏi bệnh 

tình của vị Đại Trưởng Lão; Ngài biết rõ bệnh tình của vị Đại Trưởng Lão tăng lên, mà 

không giảm bớt, nên Ngài thuyết giảng pháp thất giác chi này. Vị Đại Trưởng Lão cung 

kính lắng nghe lại theo từng mỗi giác chi, đồng thời tư duy rằng: 

“Khi ta chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết 

Bàn, vào ngày thứ 7, sau khi xuất gia trở thành Tỳ khưu, 7 pháp giác chi này đã hiện rõ 

trong tâm của ta. Ô! Lời giáo huấn của Đức Thế Tôn thật sự đã dẫn dắt chúng sinh giải 

thoát khổ! ”. 

Vị Đại Trưởng Lão cung kính lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng 7 pháp giác chi xong, 

Ngài phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ, đồng thời đã khỏi bệnh ngay tức khắc. Căn bệnh 

của vị Đại Trưởng Lão bị tiêu tan, ví như giọt nước rơi trên lá sen lăn xuống đất. Từ đó 

về sau, căn bệnh ấy không còn tái phát nữa. 

Vị Đại Trưởng Lão bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Taggha Bhagavā bojjhaṅgā! 

Taggha Sugata bojjhaṅgā! 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Thất giác chi thật tuyệt vời! 

Kính bạch Đức Thiện Ngôn, Thất giác chi thật tuyệt vời! 

* Trường hợp vị Trưởng Lão Mahāmoggallāna lâm bệnh trầm trọng, khổ thân hành hạ 

tại núi Gijjhakūṭa. Khi ấy, vào buổi chiều, Đức Thế Tôn ngự đến thăm hỏi bệnh tình của 

vị Trưởng Lão; Ngài biết rõ bệnh tình của vị Trưởng Lão tăng lên, mà không giảm bớt, 

nên Ngài thuyết giảng 7 pháp giác chi này. Vị Trưởng Lão Mahā-moggallāna cung kính 

lắng nghe 7 pháp giác chi xong, Ngài phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ, đồng thời đã khỏi 

bệnh ngay tức khắc. Căn bệnh của vị Trưởng Lão bị tiêu tan, từ đó về sau căn bệnh ấy 

không còn tái phát nữa. 

Vị Trưởng Lão Mahāmoggallāna bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Taggha Bhagavā bojjhaṅgā! 

Taggha Sugata bojjhaṅgā! 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Thất giác chi thật tuyệt vời! 

Kính bạch Đức Thiện Ngôn, Thất giác chi thật tuyệt vời! 



* Trường hợp Đức Thế Tôn lâm bệnh trầm trọng, khổ thân hành hạ tại ngôi 

chùa Veḷuvana, gần kinh thành Rājagaha. Khi ấy, vị Đại đức Mahācunda đến hầu đảnh 

lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Thế Tôn truyền dạy Đại đức Mahācunda 

tụng 7 pháp giác chi này. Khi lắng nghe 7 pháp giác chi xong, Đức Thế Tôn phát sinh 

tâm hoan hỷ, đồng thời Ngài cũng đã khỏi bệnh ngay tức khắc; căn bệnh của Đức Thế 

Tôn bị tiêu tan. Từ đó về sau căn bệnh ấy không còn tái phát nữa. 

Đức Thế Tôn tán dương rằng: 

- Taggha Cunda bojjhaṅgā! 

Taggha Cunda bojjhaṅgā! 

- Này Cunda, Thất giác chi thật tuyệt vời! 

Này Cunda, Thất giác chi thật tuyệt vời! 

Điều Nên Biết Về Thất Giác Chi 

Để bài kinh 7 pháp giác chi trở thành pháp linh dược mầu nhiệm, chữa trị hiệu nghiệm 

chứng bệnh của bệnh nhân thì: 

Đối với người tụng cần phải hiểu rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, từng mỗi chi pháp của 

mỗi pháp giác chi. Khi tụng kinh với thiện tâm hợp với trí tuệ, phát âm rõ ràng chuẩn 

mực từng chữ, từng câu của mỗi pháp giác chi, thì 7 pháp giác chi có oai lực phi thường 

đến cho bệnh nhân. 

Đối với bệnh nhân cũng cần phải hiểu rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, từng mỗi chi pháp 

của mỗi giác chi. Khi lắng nghe bài kinh 7 pháp giác chi với thiện tâm hợp với trí tuệ, 

hiểu rõ từng chữ, từng câu, từng mỗi chi pháp của mỗi pháp giác chi, thì mới phát sinh 

đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, nhất là nơi 7 pháp giác chi này. Chính thiện tâm vô cùng 

hoan hỷ này làm cho tứ đại trong thân thể được điều hòa, nên tiêu diệt được chứng bệnh 

của bệnh nhân. 

 

Thất Giác Chi (Satta bojjhaṅga) 

Bojjhaṅga: Giác chi là pháp dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh 

Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

Giác chi có 7 pháp: 

Satisambojjhaṅga: Pháp niệm giác chi. 

Dhammavicayasambojjhaṅga: Pháp phân tích giác chi. 

Vīriyasambojjhaṅga: Pháp tinh tấn giác chi. 

Pītisambojjhaṅga: Pháp hỷ giác chi. 

Passaddhisambojjhaṅga: Pháp an tịnh giác chi. 

Samādhisambojjhaṅga: Pháp định giác chi. 

Upekkhāsambojjhaṅga: Pháp xả giác chi. 

7 pháp giác chi thuộc loại tâm sở đồng sinh với tâm thiện. Mỗi giác chi là mỗi tâm 

sở đồng sinh với tâm như sau: 



1- Pháp niệm giác chi đó là tâm sở niệm (saticetasika) đồng sinh với 8 đại thiện tâm làm 

phận sự niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp; dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

2- Pháp phân tích giác chi đó là tâm sở trí tuệ (paññācetasika) đồng sinh với 4 đại thiện 

tâm hợp với trí tuệ làm phận sự phân tích pháp thiện, pháp bất thiện v.v... là pháp dẫn đến 

chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

3- Pháp tinh tấn giác chi đó là tâm sở tinh tấn (vīriyacetasika) đồng sinh với 8 đại thiện 

tâm làm phận sự tinh tấn thực hành thiền tuệ, để làm cho thiện pháp phát sinh tăng trưởng 

dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết 

Bàn. 

4- Pháp hỷ giác chi đó là tâm sở hỷ (pīticetasika) đồng sinh với 4 đại thiện tâm cùng với 

hỷ làm phận sự hoan hỷ (thực hành thiền định), thực hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ 

chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

5- Pháp an tịnh giác chi đó là tâm sở an tịnh tam uẩn (kāyapassaddhi) và tâm sở an 

tịnh thức uẩn (cittapassaddhi) đồng sinh với 8 đại thiện tâm, làm phận sự làm an tịnh 

toàn tâm sở và tâm trong khi thực hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 

Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

6- Pháp định giác chi đó là tâm sở nhất tâm (ekaggatācetasika) đồng sinh với 8 đại thiện 

tâm, làm phận sự định từng thời trong đối tượng thiền tuệ (danh pháp - sắc pháp), dẫn 

đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

7- Pháp xả giác chi đó là tâm sở trung dung (tatramajjhattata) đồng sinh với 8 đại thiện 

tâm, làm phận sự điều hòa các pháp chủ đồng đều với nhau như tín pháp chủ và tuệ pháp 

chủ đồng đều với nhau; và tấn pháp chủ và định pháp chủ đồng đều với nhau; niệm pháp 

chủ càng mạnh càng tốt, để điều hòa các pháp chủ khác, dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn. 

 

7 Pháp Giác Chi Liên Quan Với 37 Pháp Phát Sinh 4 Thánh Đạo (37 

Bodhipakkhiyadhamma) như sau: 

1- Pháp niệm giác chi đó là tâm sở niệm có phận sự liên quan với các pháp: 

4 pháp tứ niệm xứ. 

1 pháp niệm pháp chủ (trong 5 pháp chủ). 

1 pháp niệm pháp lực (trong 5 pháp lực). 

1 pháp chánh niệm (trong 8 pháp chánh đạo). 

2- Pháp phân tích giác chi đó là tâm sở trí tuệ có phận sự liên quan với các pháp: 

1 pháp tuệ thành tựu (trong 4 pháp thành tựu) 

1 pháp tuệ pháp chủ (trong 5 pháp chủ). 

1 pháp tuệ pháp lực (trong 5 pháp lực). 

1 pháp chánh kiến (trong 8 pháp chánh đạo). 

3- Pháp tinh tấn giác chi đó là tâm sở tinh tấn có phận sự liên quan với các pháp: 



4 pháp tinh tấn 

1 pháp tinh tấn thành tựu (trong 4 pháp thành tựu). 

1 pháp tấn pháp chủ (trong 5 pháp chủ). 

1 pháp tấn pháp lực (trong 5 pháp lực). 

1 pháp chánh tinh tấn (trong 8 pháp chánh đạo). 

4- Pháp hỷ giác chi đó là tâm sở hỷ có phận sự hoan hỷ trong đối tượng thiền tuệ (thân, 

thọ, tâm, pháp). 

5- Pháp an tịnh giác chi đó là tâm sở an tịnh tam uẩn và tâm sở an tịnh thức uẩn, có phận 

sự làm cho tâm an tịnh vắng lặng trong khi thực hành thiền tuệ. 

6- Pháp định giác chi đó là tâm sở nhất tâm có phận sự liên quan với các pháp: 

1 pháp định pháp chủ (trong 5 pháp chủ). 

1 pháp định pháp lực (trong 5 pháp lực). 

1 pháp chánh định (trong 8 pháp chánh đạo). 

7- Pháp xả giác chi đó là tâm sở trung dung có phận sự làm điều hòa các pháp chủ đồng 

đều với nhau như: Tín pháp chủ và tuệ pháp chủ đồng đều với nhau; và tấn pháp chủ và 

định pháp chủ đồng đều với nhau; còn niệm pháp chủ càng mạnh càng tốt để điều hòa 4 

pháp chủ khác làm tròn phận sự của mình... 

Sự Phát Sinh Của 7 Pháp Giác Chi 

7 pháp giác chi chưa phát sinh, thì được phát sinh do nhờ yonisomanasikāra: trí tuệ hiểu 

biết đúng thực tánh các pháp của mỗi giác chi, hỗ trợ pháp giác chi nào chưa phát sinh, 

thì được phát sinh; khi pháp giác chi ấy đã phát sinh rồi, thì được tăng trưởng. 

Sự Phát Sinh Của Mỗi Pháp Giác Chi 

Mỗi pháp giác chi được phát sinh do nhờ các pháp làm nhân duyên hỗ trợ. Các pháp làm 

nhân duyên hỗ trợ cho mỗi giác chi nào chưa phát sinh, thì được phát sinh; khi đã phát 

sinh rồi, thì được tăng trưởng. 

Trong Chú giải Đồng Loại Bộ Kinh (Samyuttanikāya) phần Mahāvagga, 

kinh Āhārasuttavaṇṇanā dạy mỗi pháp giác chi được phát sinh như sau: 

1- Pháp niệm giác chi: Có 4 pháp làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp niệm giác chi chưa 

phát sinh, thì được phát sinh như sau: 

1.1. Hành giả có chánh niệm và trí tuệ tỉnh giác: 

Chánh niệm đó là tứ niệm xứ: Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. 

Trí tuệ tỉnh giác đó là trí tuệ tỉnh giác trong phần Sampajaññapabba của phần niệm thân. 

1.2. Tránh xa người thất niệm hay quên mình. 

1.3. Gần gũi thân cận với bậc thiện trí thường có chánh niệm. 

1.4. Hướng tâm thực hành pháp hành Tứ niệm xứ, trong các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm... 



4 pháp này làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp niệm giác chi chưa sinh, thì được phát sinh; 

khi pháp niệm giác chi đã phát sinh rồi, thì được tăng trưởng dẫn đến chứng ngộ chân lý 

Tứ Thánh Đế... 

2- Pháp phân tích giác chi: Có 7 pháp làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp phân tích giác 

chi chưa phát sinh, thì được phát sinh như sau: 

2.1. Học hỏi các pháp ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, v.v... 

2.2. Làm sạch sẽ bên trong thân mình và bên ngoài thân. 

Bên trong thân mình: Tắm rửa sạch sẽ, cắt móng tay, cắt tóc, v.v... 

Bên ngoài: Y phục sạch sẽ, chỗ ở gọn gàng sạch sẽ, v.v... 

2.3. Điều hòa các pháp chủ (indriya) đồng đều như: Tín pháp chủ và tuệ pháp chủ đồng 

đều với nhau; và tấn pháp chủ và định pháp chủ đồng đều với nhau. Bởi vì: 

Nếu tín pháp chủ mạnh, còn tuệ pháp chủ yếu, thì dễ cả tin, thiếu suy xét chín chắn. 

Nếu tuệ pháp chủ mạnh, còn tín pháp chủ yếu, thì dễ sinh tính khoe khoang, tính hay 

ngụy biện. 

Nếu tấn pháp chủ mạnh, còn định pháp chủ yếu, thì dễ sinh phóng tâm. 

Nếu định pháp chủ mạnh, còn tấn pháp chủ yếu, thì dễ sinh lười biếng. 

Cho nên: Tín pháp chủ và tuệ pháp chủ đồng đều với nhau; và tấn pháp chủ và định pháp 

chủ đồng đều với nhau. Còn niệm pháp chủ càng mạnh càng tốt, để giúp hỗ trợ các pháp 

chủ khác làm phận sự của mình, điều hòa tự nhiên. 

2.4. Tránh xa người không có trí tuệ, không hiểu biết rõ ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, v.v... 

2.5. Gần gũi thân cận với bậc thiện trí có trí tuệ hiểu biết rõ thực tánh của các pháp, nhất 

là có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp - sắc pháp; thấy rõ, 

biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp - sắc pháp, 

v.v... 

2.6. Trí tuệ quán xét, phân tích, thấy rõ thực tánh của các pháp ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới, 

v.v... một cách sâu sắc. 

2.7. Hướng tâm thực hành thiền tuệ trong các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm v.v... để pháp 

phân tích giác chi phát sinh. 

7 pháp này làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp phân tích giác chi chưa phát sinh, thì được 

phát sinh; khi đã phát sinh rồi, thì được tăng trưởng dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 

Đế... 

3- Pháp tinh tấn giác chi: Có 11 pháp làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp tinh tấn giác 

chi chưa phát sinh, thì được phát sinh như sau: 

3.1. Quán xét thấy tai họa trong 4 cõi ác giới: Địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh. 



3.2. Quán xét thấy quả báu của sự tinh tấn thực hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân 

lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, giải thoát khổ tử 

sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

3.3. Quán xét con đường thực hành pháp hành của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật 

Độc Giác, Chư Thánh Thanh Văn Giác, để hành giả noi gương thực hành theo quý Ngài. 

3.4. Biết tôn trọng vật thực do khất thực: Hành giả quán xét rằng: “Những thí chủ làm 

phước cúng dường vật thực v.v... cho ta; họ mong hưởng được quả báu trong cõi người, 

trong cõi trời và quả báu Niết Bàn cao thượng. Ta có khả năng đáp ứng, đem lại những 

lợi ích quả báu ấy cho họ hay không?”. 

Quán xét như vậy, nên hành giả cố gắng tinh tấn thực hành thiền tuệ. 

3.5. Quán xét 7 thứ của báu là đức tin, giới, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, đa văn 

túc trí (học nhiều hiểu rộng), bố thí và trí tuệ. Đối với hành giả có tinh tấn mới được thừa 

kế trọn vẹn 7 thứ của báu này. 

3.6. Quán xét Đức Phật là bậc cao thượng nhất; các hàng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật 

phải nên có sự tinh tấn trong mọi thiện pháp, nhất là thực hành thiền tuệ dẫn đến chứng 

ngộ chân lý Tứ Thánh Đế... 

3.7. Quán xét dòng họ cao quý: Bậc xuất gia trở thành Tỳ khưu cao quý trong giáo pháp 

của Đức Phật thuộc vào dòng dõi Sakya gọi là Sakyaputta, thậm chí các hàng tại gia cư 

sĩ đã đến quy y Tam Bảo, cũng gọi là người Phật tử thuộc dòng cao quý. 

Như vậy, các hàng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật phải nên có sự tinh tấn thực hành thiền 

tuệ... 

3.8. Quán xét các bậc Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật: Nhị vị Thánh Tối Thượng 

Thanh Văn là Ngài Đại đức Sāriputta và Ngài Đại đức Mahāmoggallāna, 80 vị Thánh Đại 

Thanh Văn, và chư Thánh Thanh Văn khác đã chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng 

đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham 

ái,... giải thoát khổ tử sinh luân hồi đều là những vị có sự tinh tấn. 

3.9. Tránh xa hạng người lười biếng dể duôi. 

3.10. Gần gũi thân cận với bậc thiện trí có tinh tấn bất  thoái. 

3.11. Quyết tâm thực hành thiền tuệ trong các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... 

11 pháp này làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp tinh tấn giác chi chưa phát sinh, thì được 

phát sinh; khi đã phát sinh, thì được tăng trưởng dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 

Đế... 

4- Pháp hỷ giác chi: Có 11 pháp làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp hỷ giác chi chưa phát 

sinh, thì được phát sinh như sau: 

4.1. Niệm 9 Ân đức Phật. 

4.2. Niệm 6 Ân đức Pháp. 

4.3. Niệm 9 Ân đức Tăng. 



4.4. Niệm tưởng giới trong sạch và trọn vẹn của mình. 

4.5. Niệm tưởng đến sự bố thí mà mình đã tạo. 

4.6. Niệm 7 Ân đức của chư thiên là: Đức tin, giới, nghe nhiều hiểu rộng, bố thí, trí tuệ, 

hổ thẹn tội lỗi, và ghê sợ tội lỗi. Những pháp ấy cũng có trong ta. 

4.7. Niệm Ân đức Niết Bàn tịch tịnh. 

4.8. Tránh xa người đang buồn khổ do phiền não ô nhiễm. 

4.9. Gần gũi thân cận với bậc thiện trí có tâm trong sáng hoan hỷ. 

4.10. Quán xét những bài kinh làm phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hoan hỷ 

trong Pháp Bảo. 

4.11. Hướng tâm thực hành thiền tuệ trong các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, v.v... 

11 pháp này làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp hỷ giác chi chưa phát sinh, thì được phát 

sinh; khi đã phát sinh, thì được tăng trưởng dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế... 

5- Pháp an tịnh giác chi: Có 7 pháp làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp an tịnh giác 

chi chưa phát sinh, thì được phát sinh như sau: 

5.1. Dùng vật thực thích hợp, bổ dưỡng cho sức khỏe. 

5.2. Thời tiết thuận lợi, không nóng, không lạnh. 

5.3. Oai nghi thuận lợi, không ép xác khổ hạnh, không dể duôi quên mình, luôn luôn có 

chánh niệm. 

5.4. Tâm tính trung dung, điều hòa tâm được an lạc. 

5.5. Tránh xa người có thân tâm không an tịnh. 

5.6. Gần gũi thân cận với bậc thiện trí có thân tâm an tịnh. 

5.7 Hướng tâm đến thực hành thiền tuệ trong các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm v.v... 

7 pháp này làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp an tịnh giác chi chưa phát sinh, thì được phát 

sinh; khi đã phát sinh, thì được tăng trưởng, dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế... 

6- Pháp định giác chi: Có 11 pháp làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp định giác chi chưa 

phát sinh, thì được phát sinh như sau: 

6.1. Làm sạch sẽ bên trong thân mình và bên ngoài thân. (đã trình bày trong phần pháp phân 

tích giác chi). 

6.2. Điều hòa các pháp chủ (indriya) đồng đều... (đã trình bày trong phần pháp phân tích 

giác chi). 

6.3. Thông thạo 3 đối tượng (nimitta) của pháp hành thiền định: 



Parikammanimitta: Đối tượng bắt đầu thực hành thiền định. 

Uggahanimitta: Đối tượng thô tương tự phát sinh trong tâm. 

Paṭibhāganimitta: Đối tượng vi tế trong sáng hiện rõ trong tâm. 

6.4. Biết nâng đỡ tâm đúng lúc, nghĩa là khi nào tâm biếng nhác, tinh tấn yếu, không 

muốn thực hành thiền, khi ấy, hành giả biết nâng đỡ tâm bằng pháp phân tích giác chi, pháp 

tinh tấn giác chi, pháp hỷ giác chi. 

6.5. Biết chế ngự, đè nén tâm đúng lúc, nghĩa là khi nào phóng tâm, tâm không an trụ trong đề 

mục, khi ấy, hành giả biết chế ngự, đè nén tâm bằng pháp an tịnh giác chi, pháp định giác 

chi, pháp xả giác chi. 

6.6. Biết làm cho tâm hài lòng hoan hỷ trong pháp hành thiền, nghĩa là khi nào đức tin và 

trí tuệ kém, không hài lòng trong pháp hành, khi ấy, hành giả nên quán xét 8 pháp phát 

sinh động tâm (saṃvega) đó là: Sự sinh, sự già, sự bệnh, sự chết, 4 cõi ác giới, khổ luân 

hồi do gốc từ quá khứ, khổ luân hồi trong thời vị lai, khổ trong thời hiện tại. 

6.7. Biết đặt tâm trung dung đúng lúc, nghĩa là không nâng đỡ tâm, cũng không chế ngự đè 

nén tâm, cũng không làm cho tâm hài lòng. 

6.8. Tránh xa người không có tâm an định. 

6.9. Gần gũi thân cận với bậc thiện trí có tâm an định. 

6.10. Quán xét pháp giải thoát từng thời. 

6.11. Hướng tâm đến thực hành thiền định và thực hành thiền tuệ trong các oai nghi đi, đứng, 

ngồi, nằm, v.v... 

11 pháp này làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp định giác chi chưa phát sinh, thì được phát sinh; 

khi đã phát sinh, thì được tăng trưởng dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế... 

7- Pháp xả giác chi: Có 5 pháp làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp xả giác chi chưa phát 

sinh, thì được phát sinh như sau: 

7.1. Tâm xả đối với mọi chúng sinh. 

Suy xét rằng: “Mỗi chúng sinh có nghiệp riêng của mình, ta sinh ra trong đời này do nghiệp 

của ta, rồi ta chết, từ giã cõi đời này cũng do nghiệp của ta; chúng sinh khác, người khác 

cũng như ta vậy”. 

Do đó, phát sinh tâm xả đối với mọi chúng sinh. 

Một cách khác, suy xét theo Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma), không phải ta mà 

chỉ là ngũ uẩn, danh pháp và sắc pháp mà thôi. Cũng như vậy, không phải người, không 

phải chúng sinh, mà chỉ là ngũ uẩn, danh pháp và sắc pháp mà thôi. 

Do đó, phát sinh tâm xả, không chấp thủ chúng sinh. 

7.2. Tâm xả đối với tất cả mọi thứ đồ đạc của cải,  mọi vật. 



Suy xét rằng: “Không có một ai có khả năng làm chủ tất cả mọi thứ đồ đạc, của cải, mọi vật 

theo ý muốn của mình được. Thật vậy, các thứ ấy có sinh, có diệt là vô thường, có rồi lại hư 

hoại trở thành không tùy theo thực tánh của nó, không chiều theo ý của một ai”. 

Do đó, phát sinh tâm xả đối với tất cả mọi thứ của cải... 

Một cách khác, suy xét thấy tất cả mọi thứ đồ đạc, của cải, chỉ có thể tồn tại trong một 

thời gian nào đó mà thôi, không thể bền vững lâu dài được. Bây giờ nó chưa hư hoại, chắc 

chắn một ngày kia cũng phải bị hư hoại. 

Do đó, phát sinh tâm xả đối với tất cả mọi thứ đồ đạc, của cải trong đời. 

7.3. Tránh xa người hay chấp thủ nơi chúng sinh, người và nơi các thứ đồ đạc, của cải của 

mình. 

Ví dụ: 

- Tỳ khưu chấp thủ đệ tử của ta; người tại gia chấp thủ con cháu của ta... 

- Vị Tỳ khưu chấp thủ y bát, chỗ ở của ta; người tại gia chấp thủ của cải, nhà cửa của ta... 

Hành giả nên tránh xa hạng người chấp thủ ấy. 

7.4. Gần gũi thân cận với người không chấp thủ. 

7.5. Hướng tâm đến thực hành thiền tuệ trong các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm v.v... 

5 pháp này làm nhân duyên hỗ trợ cho pháp xả giác chi chưa phát sinh, thì được phát sinh, 

khi đã phát sinh, thì được tăng trưởng dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế... 

(Tóm lược từ Chú giải kinh Āhārasutta trong bộ Samyuttanikāya, Mahāvagga) 

Nội Dung Bài Kinh Aggisutta  [3] 

Áp dụng pháp giác chi tùy lúc, tùy thời 

Hành giả thực hành thiền tuệ cần phải có trí tuệ tinh tế biết áp dụng các pháp giác chi 

đúng lúc, hợp thời, thì pháp hành thiền tuệ mới tiến triển dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ 

Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 

* Khi tâm lười biếng phát sinh, khi ấy hành giả không nên thực hành pháp giác chi nào? Và 

nên thực hành pháp giác chi nào? 

Khi nào tâm lười biếng phát sinh, không muốn tinh tấn thực hành thiền tuệ, thì khi ấy 

không phải là lúc, không phải là thời mà hành giả thực hành pháp an tịnh giác chi, pháp định 

giác chi, pháp xả giác chi. Bởi vì, khi tâm lười biếng, thì 3 pháp giác chi ấy khó có thể làm 

cho tâm hăng hái, tinh tấn thực hành thiền tuệ được. 

Ví như, một người muốn nhóm lửa cháy lớn, từ một đốm lửa nhỏ, người ấy đem cỏ còn 

tươi, phân bò còn tươi, củi còn tươi bỏ vào đốm lửa nhỏ ấy, rồi thổi hơi nước, rải cát vào 

đốm lửa ấy, thì đốm lửa không thể cháy lên được. Cũng như vậy, khi tâm lười biếng, khi 

ấy không phải lúc hành giả thực hành pháp an tịnh giác chi, pháp định giác chi và pháp xả 

giác chi. Bởi vì, 3 pháp giác chi ấy khó có thể làm cho tâm hăng hái, tinh tấn thực hành thiền 

tuệ được. 
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Khi nào tâm lười biếng phát sinh, không muốn tinh tấn thực hành thiền tuệ, thì khi ấy phải 

là đúng lúc, hợp thời hành giả nên thực hành pháp phân tích giác chi, pháp tinh tấn giác 

chi và pháp hỷ giác chi. Bởi vì, khi tâm lười biếng, thì 3 pháp giác chi ấy có thể làm cho 

tâm trở nên hăng hái, tinh tấn thực hành thiền tuệ được phát triển tốt. 

Ví như, một người muốn lửa cháy lớn từ một đốm lửa nhỏ, người ấy đem cỏ khô, phân bò 

khô, củi khô bỏ vào đốm lửa nhỏ ấy, rồi thổi hơi khô, không rải cát vào đốm lửa nhỏ, thì 

đốm lửa ấy mới cháy bùng lên được. Cũng như vậy, khi tâm lười biếng, khi ấy phải là 

đúng lúc, hợp thời hành giả nên thực hành pháp phân tích giác chi, pháp tinh tấn giác 

chi và pháp hỷ giác chi. Bởi vì, thì 3 pháp giác chi ấy có thể làm cho tâm trở nên hăng hái, 

tinh tấn thực hành thiền tuệ được phát triển tốt. 

* Khi phóng tâm phát sinh, khi ấy hành giả không nên thực hành pháp giác chi nào? Và 

nên thực hành pháp giác chi nào? 

Khi nào phóng tâm phát sinh, tâm nghĩ chưa hết chuyện này lại nghĩ tiếp đến chuyện 

kia..., khi ấy không phải là lúc hành giả thực hành pháp phân tích giác chi, pháp tinh tấn 

giác chi và pháp hỷ giác chi. Bởi vì, khi phóng tâm, thì 3 pháp giác chi ấy khó có thể làm 

cho tâm vắng lặng, định tâm trong đối tượng thiền tuệ. 

Ví như, một người muốn dập tắt đống lửa đang cháy, người ấy đem cỏ khô, phân bò khô, 

củi khô bỏ vào đống lửa đang cháy ấy, rồi thổi hơi vào, không rải cát vào đống lửa, thì 

không thể dập tắt lửa được. Cũng như vậy, khi phóng tâm, khi ấy không phải là lúc hành 

giả thực hành pháp phân tích giác chi, pháp tinh tấn giác chi và pháp hỷ giác chi. Bởi vì, 

khi phóng tâm, thì 3 pháp giác chi ấy khó có thể làm cho tâm vắng lặng, định tâm trong đối 

tượng thiền tuệ. 

Khi nào phóng tâm phát sinh, tâm nghĩ chưa hết chuyện này lại nghĩ tiếp đến chuyện kia..., 

khi ấy phải là đúng lúc, hợp thời hành giả nên thực hành pháp an tịnh giác chi, pháp định 

giác chi và pháp xả giác chi. Bởi vì, khi phóng tâm, thì 3 pháp giác chi ấy có thể làm cho 

tâm vắng lặng, định tâm trong đối tượng thiền tuệ. 

Ví như, một người muốn dập tắt đống lửa đang cháy, người ấy đem cỏ còn tươi, phân bò 

còn tươi, củi còn tươi bỏ vào đống lửa đang cháy ấy, rồi xịt nước, ném cát vào đống lửa, 

thì có thể dập tắt được đống lửa. Cũng như vậy, khi phóng tâm, khi ấy phải là đúng lúc, hợp 

thời hành giả nên thực hành pháp an tịnh giác chi, pháp định giác chi và pháp xả giác 

chi. Bởi vì, khi phóng tâm, thì 3 pháp giác chi ấy có thể làm cho tâm trở nên vắng lặng, định 

tâm trong đối tượng thiền tuệ, thực hành thiền tuệ được phát triển tốt. (Từ trong bài kinh 

Aggisutta) 

-ooOoo- 

ĐOẠN KẾT 

Tất cả mọi chúng sinh nói chung, loài người nói riêng, hễ có sinh, thì ắt phải có già, có 

bệnh và cuối cùng có chết, không một ai tránh khỏi được. 

Phàm là con người, ai cũng có bệnh. Bệnh có 2 loại: Bệnh tâm và bệnh thân. 

* Bệnh tâm là bệnh phát sinh trong tâm do phiền não, làm khổ tâm. 

Đối với các hàng phàm nhân và các bậc Thánh Hữu học (bậc Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh 

Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai) vẫn còn ít nhiều phiền não, nên còn có bệnh tâm, làm khổ tâm. 



Đối với Đức Phật và chư bậc Thánh Arahán, quý Ngài đã diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, 

mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót, nên hoàn toàn không có bệnh tâm, hoàn toàn 

không khổ tâm nữa. 

* Bệnh thân là bệnh phát sinh từ thân do có tứ đại. Hễ có thân là có bệnh thân, không 

ngoại trừ một ai cả, cho nên Đức Phật, chư bậc Thánh Arahán cũng có bệnh thân. 

Bệnh thân có 2 loại: Bệnh nhẹ và bệnh nặng. 

- Những chứng bệnh nhẹ như bệnh đói, bệnh khát nước, bệnh đau tiểu tiện, bệnh đau đại 

tiện, v.v... là những bệnh nhẹ, mà tự mình có thể chữa trị khỏi được từng thời, rồi lại tiếp tục 

tái phát dai dẳng cho đến chết. 

- Những chứng bệnh nặng như bệnh tim, bệnh phổi, bệnh ung thư, v.v... là những chứng 

bệnh mà mình không thể tự chữa trị được, mà cần phải nhờ đến thầy giỏi thuốc hay. Có số 

bệnh nhân được chữa trị khỏi bệnh; cũng có số bệnh nhân được chữa trị, mà không khỏi 

bệnh, đành phải chịu chết. Vì sao? 

Bởi vì con người chết do 4 nguyên nhân: 

1- Āyukkhayamaraṇa: Con người chết do hết tuổi thọ, dù nghiệp hỗ trợ sinh mạng vẫn còn. 

2- Kammakkhayamaraṇa: Con người chết do hết nghiệp hỗ trợ sinh mạng trong kiếp 

hiện tại, dù tuổi thọ vẫn còn. 

3- Ubhayakkhayamaraṇa: Con người chết do hết tuổi thọ và hết nghiệp hỗ trợ sinh mạng 

cùng một lúc. 

4- Upacchedakamaraṇa: Con người chết do nghiệp quá khứ hoặc nghiệp hiện tại cắt đứt 

dòng sinh mạng (của con người), dù tuổi thọ và nghiệp hỗ trợ sinh mạng vẫn còn.  

Con người chết có thể ví như một chiếc đèn dầu phộng đang cháy sáng. Chiếc đèn bị tắt 

do 4 nguyên nhân: 

1- Chiếc đèn tắt do hết tim đèn, dù dầu phộng vẫn còn. 

2- Chiếc đèn tắt do hết dầu phộng, dù tim đèn vẫn còn. 

3- Chiếc đèn tắt do hết tim và dầu phộng cùng một lúc. 

4- Chiếc đèn tắt do gió thổi, mặc dù tim đèn và dầu phộng vẫn còn. 

Cũng như vậy, con người chết do 4 nguyên nhân: 

1- Con người chết do hết tuổi thọ, cũng như chiếc đèn tắt do hết tim. 

2- Con người chết do hết nghiệp hỗ trợ sinh mạng, cũng như chiếc đèn tắt do hết dầu 

phộng. 

3- Con người chết do hết tuổi thọ và nghiệp hỗ trợ cùng một lúc, cũng như chiếc đèn tắt 

do hết tim và dầu phộng cùng một lúc. 

4- Con người chết do năng lực nghiệp quá khứ hoặc nghiệp hiện tại cắt đứt dòng sinh 

mạng của người ấy, cũng như chiếc đèn tắt do gió thổi hoặc bị đổ vỡ. 

Như vậy, bệnh nhân nào tuy bị lâm bệnh thân trầm trọng, nhưng chưa đến thời kỳ hết tuổi 

thọ, và cũng chưa hết nghiệp hỗ trợ sinh mạng trong kiếp hiện tại; nếu bệnh nhân ấy gặp 

được thầy giỏi thuốc hay, và được thầy thuốc tận tâm chữa trị, thì có thể khỏi bệnh được. 



Cũng như chiếc đèn dầu phộng khi bị gió thổi ngọn đèn sẽ chao đảo, để tránh khỏi bị tắt 

người ta phải dời chiếc đèn ấy vào chỗ kín gió. 

Bệnh nhân nào bị lâm bệnh thân trầm trọng sắp đến thời kỳ hết tuổi thọ, hoặc sắp đến khi 

hết nghiệp hỗ trợ sinh mạng trong kiếp hiện tại; dù bệnh nhân ấy gặp được thầy giỏi thuốc 

hay cũng không thể chữa trị khỏi bệnh được, đành phải chịu chết mà thôi. 

Trong đời này, không có một ai biết rõ được thời gian tuổi thọ của mình sống được bao 

lâu, và cũng không biết rõ được nghiệp hỗ trợ sinh mạng của mình trong kiếp hiện tại bao 

lâu nữa. Do đó, khi người nào bị lâm bệnh dù nhẹ, dù nặng cũng cần phải nhờ đến thầy 

giỏi thuốc hay để chữa trị bệnh cho người ấy. Một khi thầy thuốc đã tận tâm chữa trị mà vẫn 

không khỏi bệnh, thì bệnh nhân ấy chết là do hết tuổi thọ hoặc do hết nghiệp hỗ trợ sinh 

mạng của họ. Đó là trường hợp con người chết đúng thời (kālamaraṇa). 

Theo định luật tự nhiên, hễ con người sinh ra rồi, thì ắt phải có sự già, sự bệnh và cuối 

cùng là sự chết, không một ai thoát khỏi chết. 

* Nếu người ấy là bậc Thánh Arahán, thì sau khi chết gọi là tịch diệt Niết Bàn, chấm 

dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

* Nếu người ấy là bậc Thánh Bất Lai không còn tâm tham ái trong cõi dục giới, thì sau khi 

chết, chắc chắn do sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi sắc giới Phạm Thiên, rồi sẽ 

trở thành bậc Thánh Arahán tịch diệt Niết Bàn tại cõi trời sắc giới ấy. 

* Nếu người ấy là bậc Thánh Nhất Lai, thì sau khi chết, do dục giới thiện nghiệp cho quả 

tái sinh lên cõi trời dục giới hoặc cõi người chỉ còn một kiếp nữa mà thôi, trong kiếp ấy 

chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi 

trong ba giới bốn loài. 

* Nếu người ấy là bậc Thánh Nhập Lưu, thì sau khi chết, chắc chắn không bao giờ tái sinh 

trong 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh) mà do dục giới thiện nghiệp cho 

quả tái sinh lên cõi trời dục giới hoặc cõi người nhiều nhất 7 kiếp. Đến kiếp thứ 7 chắc chắn 

sẽ trở thành bậc Thánh Arahán rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới 

bốn loài. 

* Nếu người ấy là hạng thiện trí phàm nhân, thì sau khi chết, do nhờ dục giới thiện nghiệp 

cho quả tái sinh trong cõi người hoặc cõi trời dục giới (làm thiên nam hoặc thiên nữ) hưởng 

sự an lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi ấy, rồi lại phải tái sinh nơi cõi khác tùy theo nghiệp 

của mình. 

* Nếu người ấy là hạng thiểu trí (ngu) phàm nhân, thì sau khi chết, do nghiệp ác cho quả 

tái sinh trong 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh) chịu quả khổ do nghiệp mình 

đã tạo. 

Đối với hạng phàm nhân vẫn còn nặng nề phiền não đến lúc lâm chung ở thời điểm cực 

kỳ quan trọng. 

Quan trọng như thế nào? 

Quan trọng trong lúc lâm chung sắp từ bỏ cuộc đời này, chuyển sang một kiếp sau như thế 

nào là hoàn toàn tùy thuộc vào quả của nghiệp mà mình đã tạo. 



- Nếu người nào có giới trong sạch và đầy đủ trọn vẹn, thường hành nghiệp thiện, thì lúc 

lâm chung, người ấy có trạng thái bình tĩnh, tâm trí sáng suốt. Như vậy, sau khi chết, do nhờ 

thiện nghiệp cho quả tái sinh trong cõi thiện giới như cõi người hoặc cõi trời dục giới hoặc cõi 

trời sắc giới tùy theo nghiệp thiện mà người ấy đã tạo, hưởng mọi sự an lạc trong cõi ấy. 

- Nếu người nào không có giới, phạm giới, thường hành nghiệp ác, thì lúc lâm chung, 

người ấy có trạng thái không bình tĩnh hoặc mê muội. Như vậy, sau khi chết, do nghiệp 

ác cho quả tái sinh trong cõi ác giới như cõi địa ngục hoặc cõi atula hoặc cõi ngạ quỷ 

hoặc cõi súc sinh, chịu quả khổ của nghiệp ác đã tạo trong kiếp trước. 

Trường hợp gặp bệnh nhân trong lúc lâm chung, có trạng thái mất bình tĩnh, hoặc tâm mê 

muội, mê sảng... thì người bà con bên cạnh biết cách hướng dẫn bệnh nhân thọ phép quy 

y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, bát giới... nhắc nhở bệnh nhân niệm Ân đức Phật, nhớ đến 

những phước thiện của họ đã tạo v.v.. hoặc thỉnh chư Tỳ khưu đến tụng kinh, thuyết 

pháp, nói đạo... để cứu giúp cho bênh nhân trở lại bình tĩnh, tâm trí sáng suốt, có đức tin 

trong sạch nơi Tam Bảo, có giới trong sạch để hỗ trợ cho tâm thiện phát sinh, diệt được 

tâm ác. Như vậy, sau khi chết, do nhờ thiện nghiệp lúc lâm chung này cho quả tái sinh trong 

cõi thiện giới như cõi người hoặc cõi trời dục giới, mới tránh được tái sinh trong cõi ác 

giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh). Được như vậy, thật quý hóa biết dường nào! 

* Như tích chuyện Sư phụ của Ngài Đại đức Soṇa được tóm lược như sau: 

Sư phụ của Ngài Đại đức Soṇa, trước khi xuất gia ông làm nghề săn bắn thú rừng nuôi 

mạng, khi về già ông mới xuất gia trở thành Tỳ khưu, theo sự yêu cầu của Ngài Đại đức 

Soṇa. Lúc lâm chung trong tâm ông hiện ra những hiện tượng kinh hoàng khủng khiếp của 

quá khứ, làm cho ông sợ hãi mất bình tĩnh, la hét... Thấy như vậy, Ngài Đại đức Soṇa bảo vị 

Sadi cắt những cành hoa, rồi khiêng Sư phụ của Ngài đến ngôi Tháp Bảo, Ngài Soṇa thưa 

rằng: 

- Thưa Sư phụ, xin Sư phụ hãy cầm những cành hoa này hướng tâm cúng dường đến ngôi 

Tháp Bảo. 

Sư phụ của Ngài Đại đức làm theo sự hướng dẫn. Ngay khi ấy, những hiện tượng kinh 

hoàng kia liền biến mất, và thay vào đó là cảnh chư thiên hiện ra trong tâm. Do đó, sau khi 

chết, do nhờ thiện nghiệp lúc lâm chung cho quả tái sinh lên cõi trời dục giới, trở 

thành thiên nam, được hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. 

Những bệnh nhân cần nghe tụng kinh đã có từ khi Đức Phật hiện đang còn tại thế gian. Về 

sau, lễ tụng kinh cho người bệnh nghe đã trở thành một truyền thống trong Phật giáo. Cho 

nên, hễ khi có người bệnh, thì người bà con thỉnh chư Tỳ khưu đến tụng kinh cho người bệnh 

nghe, thuyết pháp, nói đạo nhắc nhở người bệnh, để cho họ phát sinh đức tin trong sạch nơi 

Tam Bảo, hướng dẫn họ quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới v.v.. để làm cho tâm thiện phát 

sinh và tăng trưởng đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho bệnh nhân trong kiếp hiện 

tại và nhiều kiếp vị lai. 

* Nếu bệnh nhân vẫn còn tuổi thọ của mình, vẫn còn nghiệp hỗ trợ sinh mạng kiếp hiện tại, 

gặp thầy giỏi thuốc hay, thì hy vọng sẽ mau chóng khỏi bệnh. 

* Nếu bệnh nhân sắp hết tuổi thọ của mình, sắp mãn nghiệp hỗ trợ sinh mạng trong kiếp hiện 

tại, thì dù gặp thầy giỏi thuốc hay cũng không thể chữa khỏi bệnh được, đành phải chết 

theo định luật tự nhiên mà không thể một ai tránh khỏi được, chỉ có khác nhau là chết sớm 

hoặc chết muộn mà thôi. 



* Nếu bệnh nhân này chưa phải là bậc Thánh Arahán, chết vì bệnh thân, mà không phải bệnh 

tâm, thì sau khi chết, hy vọng thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện giới: 

Cõi người hoặc cõi trời dục giới hoặc cõi trời sắc giới... tùy theo năng lực thiện nghiệp 

của mình đã tạo. 

Như vậy, tất cả bà con thân quyến không đáng  buồn, có phải vậy không? 

Đức Phật dạy: 

“Evameva kho bhikkhave, citte saṅkiliṭṭhe duggati paṭikaṅkhā... 

 Evameva kho bhikkhave, citte asaṅkiliṭṭhe suggati paṭikaṅkhā” [4]. 

“Như vậy, này chư Tỳ khưu, khi tâm bị ô nhiễm do phiền não, thì sẽ hy vọng tái sinh trong 

cõi ác giới. 

Như vậy, này chư Tỳ khưu, khi tâm không bị ô nhiễm do phiền não, thì sẽ hy vọng tái 

sinh trong cõi thiện giới”. 

 

 

 

Oai Lực Của Pháp Thất Giác Chi 

Các chứng bệnh dù nhẹ hay nặng mà tự mình chữa trị, hoặc nhờ đến thầy giỏi thuốc hay chữa 

trị cho khỏi bệnh ấy, cũng đều cần phải có thời gian mau hoặc lâu. Song nhờ oai lực phi 

thường của pháp thất giác chi, một thứ linh dược mầu nhiệm, có thể chữa trị được bệnh nặng 

khỏi ngay tức khắc. Như trường hợp vị Đại Trưởng Lão Mahākassapa và vị Trưởng Lão 

Mahāmoggallāna lâm bệnh trầm trọng, khổ thân hành hạ, nhưng sau khi lắng nghe Đức Thế 

Tôn thuyết giảng 7 pháp giác chi xong, hai vị khỏi bệnh ngay tức khắc. Và trường 

hợp Đức Thế Tôn lâm bệnh trầm trọng, khổ thân hành hạ. Ngài truyền dạy vị Đại đức 

Mahācunda tụng 7 pháp giác chi; sau khi lắng nghe 7 pháp giác chi xong, Ngài cũng khỏi 

bệnh ngay tức khắc. 

Vì sao 7 pháp giác chi có oai lực phi thường, có hiệu nghiệm mầu nhiệm chữa trị khỏi 

bệnh ngay tức khắc như thế? 

Sở dĩ pháp thất giác chi có oai lực phi thường như thế, là vì Đức Thế Tôn và hai vị Đại 

Trưởng Lão đã từng có pháp thất giác chi ấy hiện rõ trong tâm rồi, nay khi nghe nhắc lại, 

liền phát sinh tâm hoan hỷ pháp thất giác chi ấy, do đó chứng bệnh liền khỏi ngay tức khắc. 

Đối với các hàng phàm nhân, tuy chưa có một lần pháp thất giác chi hiện rõ trong tâm, 

nhưng nhờ học hỏi nên đã ghi nhớ rõ ý nghĩa của mỗi pháp giác chi ấy rồi. Nếu người ấy 

mắc bệnh trầm trọng, nỗi khổ thân hành hạ, không sao kham nhẫn chịu đựng được; mà được 

lắng nghe nhắc lại bài kinh cho người bệnh có 7 pháp giác chi ấy, thì người ấy liền phát 

sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hoan hỷ trong 7 pháp giác chi. Chính nhờ tâm thiện này 

mà bệnh nhân tránh khỏi được bệnh tâm, đồng thời giúp làm giảm bớt được nỗi khổ thân 

do chứng bệnh ấy. 
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Theo truyền thống trong Phật giáo, khi người Phật  tử lâm bệnh trầm trọng, nỗi khổ 

thân hành hạ, khó kham nhẫn chịu đựng nổi, gia đình bệnh nhân thỉnh mời Ngài Đại 

Trưởng Lão đáng kính, hoặc chư Tỳ khưu đến tụng kinh cho bệnh nhân lắng nghe, để 

phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. 

Khi tụng kinh, nếu có tụng 3 bài kinh cho người bệnh có 7 pháp giác chi và đặc biệt biết 

tụng xen tên của bệnh nhân vào đúng vị trí mỗi câu trong 7 pháp giác chi, thì sẽ làm cho 

bệnh nhân có ấn tượng như đang lắng nghe lời giáo huấn của Đức Phật, 7 pháp giác chi tế độ 

mình. Sau đó tụng bài kinh Thất giác chi, trong đó cuối mỗi đoạn có câu: 

“Do năng lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người” 

Nhờ vậy, bệnh nhân tuy có bệnh thân, nỗi khổ thân đang hành hạ, nhưng tâm không có bệnh, 

không khổ tâm, bởi vì thiện tâm phát sinh có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, hoan hỷ 

trong 7 pháp giác chi. 

Bởi vậy cho nên, bần sư trích dịch 3 bài kinh cho người bệnh có 7 pháp giác chi, đặc biệt một 

đoạn 7 pháp giác chi, mỗi câu có xen tên của bệnh nhân trong mỗi pháp giác chi, và bài kinh 

Bojjhaṅgaparitta cùng bản dịch. Thêm phần giảng giải tóm tắt về 7 pháp giác chi. 

Bần sư nghĩ rằng: Sự hiểu biết giáo pháp của Đức Phật là điều thiết yếu trong cuộc sống 

của mỗi người Phật tử. Sự hiểu biết Phật Pháp ít hoặc nhiều còn tùy thuộc vào khả năng 

của mỗi người, nhưng ít nhất các pháp cơ bản cần phải học hỏi hiểu biết rõ như Tam Bảo: 9 

Ân đức Phật, 6 Ân đức Pháp, 9 Ân đức Tăng [5], và những điều giới của mình, rồi giữ gìn 

cho được trong sạch và trọn vẹn, để làm nền tảng cho mọi thiện pháp phát sinh và tăng 

trưởng. Ngoài ra, người Phật tử cũng nên học hỏi, ghi nhớ, hiểu biết rõ 7 pháp giác chi này, vì 

7 pháp giác chi này không những là pháp dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, mà còn 

là linh dược rất mầu nhiệm, có oai lực phi thường chữa trị khỏi bệnh một cách rất kỳ diệu. 

Cho nên, ghi nhớ học thuộc lòng những bài kinh cho người bệnh này sẽ đem lại sự lợi 

ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho mình và cho mọi người. Khi mình bị bệnh, mình cũng có 

thể tự tụng những bài kinh này cho mình. 

Chú ý: Khi gặp câu: “Sotthi te hotu sabbadā”, thì đổi thành câu: “Sotthi me hotu 

sabbadā” (Cầu phước lành thường có đến con!). 

Hoặc khi người khác bị lâm bệnh, mình có thể tụng những bài kinh này cho bệnh nhân ấy nghe 

để giúp cho bệnh nhân phát sinh đức tin nơi Tam Bảo, nhất là có đức tin nơi pháp Thất giác 

chi này. 

Do nhờ oai lực Tam Bảo, nguyện cầu cho tất cả mọi người trong chúng ta ít bệnh hoạn, thân 

và tâm thường được an lạc. 

 

Thiền viện Viên Không, 11/ 2005 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 Tỳ khưu Hộ Pháp 

(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
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[1] Nếu tự tụng cho mình, thì các câu này trở thành: “Cầu phước lành thường có đến 

con!” 

[2] Nếu tự tụng cho mình, thì các câu này trở thành: “Cầu phước lành thường có đến 

con!” 

[3] Saṃ. Mahāvaggasaṃyutta, kinh Aggisutta. 

[4] M. Mū. Kinh Vatthasutta. 

[5] Trong Nền Tảng Phật Giáo, quyển 1 và quyển 2 là: “Tam Bảo” và “Quy y Tam Bảo”, cùng 

một soạn giả. 
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