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Bài 2 - KÍNH TRỌNG PHÁP 

Lời thưa: Phàm nghe pháp, phải nghe mà nghĩ, nghĩ mà tu, 
chẳng đặng chuyên nhớ lời hay, để giúp câu văn lý luận. 
Chuyên nhớ lời hay, mà không thực hành, thời không ích 
chi cho đạo.  Như người nói ăn mà không ăn, thì đến bao 
giờ no bụng, cũng như đếm ngọc báu của người, rốt cuộc 
mình không có một đồng nhỏ. Bằng cậy tài nghề, khoe 
khoang chỗ tri kiến, không cần tỏ lý, thêm lớn cây cờ ngã 
mạn, trở thành thuốc độc.  Chẳng đặng dùng miệng thổi 
bụi trên kinh, có hai lỗi: (1) hơi hôi trong miệng ; (2) mất 
tâm cung kỉnh ; cần phải lấy vật sạch lau đó.  Văn Thù 
Vấn Kinh nói: sắm sửa đồ cúng dường mà lấy miệng thổi 
sạch bụi trên đồ cúng đó. Hơi hôi miệng bay ra làm ô uế 
đồ cúng vậy. 

Phàm sa-môn, cư sĩ, khi đọc kinh luật của Phật 
nên đốt hương chánh tọa, thấy kinh như thấy Phật.  
Chẳng được nương dựa, chẳng được dùng tay 
không sạch mà cầm nắm kinh tượng.  Muốn đọc 
kinh, trước hết nên ngồi tĩnh tọa một thời gian ngắn, 
niệm thầm bài kệ rằng:  

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ  
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Ngã kim kiến văn đắc thọ trì  
Nguyện giải Như-lai chân thật nghĩa. 

Tạm dịch: 

Vòi vọi không trên pháp thẩm sâu 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 
Con nay nghe thấy chuyên trì niệm 
Nguyện giải Như-lai nghĩa nhiệm mầu. 

Niệm xong rồi, chắp tay xá rồi mới mở kinh ra.  
Đọc kinh, chữ chữ cần phải lý hội nghĩa giải, cùng 
với tâm tương ưng, chẳng được đọc lướt qua loa. 

Lời phụ: Thân người khó được, Phật-pháp khó nghe.  Nên 
biết đời nay được thân người là do nhơn lành của đời 
trước biết tu dưỡng, biết giữ gìn 5 giới 10 điều thiện.  Nay 
gặp được Phật-pháp, thì phải biết hết lòng trân quý kính 
trọng duyên lành này.  Chúng ta sanh ra đời này tuy không 
gặp Phật tại thế, nhưng còn gặp được kinh điển chánh 
pháp của ngài để lại, nên chúng ta kính kinh như kính Phật.  
Khi đọc kinh Phật, trước phải lắng lòng khiến tâm bình khí 
hòa, để tinh thần định trụ trong lời Phật dạy thì mới hay 
thâm ngộ được Phật lý, chẳng nên đọc qua loa để lướt qua 
đi những thâm ý sâu xa trong lời Phật nói. 
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Phàm đọc kinh, nên đắp y (phương bào) hoặc 
mặc áo tràng (áo ngoài).  Trên bàn trừ kinh điển 
cùng với lư hương đèn ra, chẳng được để thêm các 
thứ tạp vật như trà quả, các thứ vật khác, còn bút 
viết, nghiên mực nên an trí nơi chỗ khác.  Trên kinh 
có bụi, nên dùng giấy sạch mà lau, chẳng được 
dùng miệng mà thổi.  Đọc xong hoặc ngơi nghỉ, cần 
phải đem kinh để lại trên giá kinh và gấp lại cho 
ngay ngắn.  Đọc đến chỗ nào nên dùng chỉ vàng mà 
làm giấu ngăn ở trong kinh, trên đầu để lộ ra một 
chút, chẳng được bẻ gấp mép trang kinh làm giấu, 
chẳng được làm nhàu nát.   Đọc kinh đến nửa 
chừng nếu tâm sanh tạp niệm, thì nên gấp kinh lại, 
đến khi tạp niệm tan rồi mới lại mở ra đọc tiếp. 

Nếu có khách tới, hoặc trưởng bối, hay đồng học 
đến, đều nên gấp kinh sách lại rồi mới nên tiếp 
chuyện.  Có kinh Phật ở trên bàn chẳng nên bàn 
luận chuyện thế gian tạp thoại, chẳng được cười và 
nói lớn tiếng, chẳng được khạc nhổ. Nếu phát cơn 
ho thì phải dùng tay áo che miệng.  Nếu đọc kinh có 
được chút tâm ý lĩnh hội, thì chờ sau khi đọc kinh 
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xong, lấy giấy bút riêng để ghi chú bên ngoài, 
không được ghi chú ngay trên đầu sách.  Nếu viết 
Kinh luật, tất phải viết chữ đứng ngay ngắn, bút 
tích mới sạch, chẳng được tùy ý thảo thư, lại chẳng 
được trước sau thêm vào nhiều lời hư nguỵ. 

Lời phụ: Khi đọc kinh tức là tiếp xúc với lời Phật dạy, 
quán tưởng như Phật đang tại tiền giảng giải cho mình vậy, 
nên phải dọn lòng, dọn mình cho trang nghiêm sạch sẽ.  
Chẳng nên vừa học đạo vừa đàm luận thế gian sự, lại 
chẳng nên loạn tưởng.  Đối kinh sách phải biết trân quý 
mà chẳng cẩu thả làm hư rách kinh điển.  Muốn ghi chép 
những tâm đắc gì thì phải dùng giấy vở riêng khác, chẳng 
được viết loạn trên kinh.  

Phàm các kinh sách, phải nên như pháp cung 
phụng, Kinh Phạm Võng nói: Nếu là Phật-tử phải 
thường nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh luật đại thừa, 
dùng giấy, vải, hàng lụa, thẻ tre, vỏ cây, cho đến lột 
da làm giấy, chích máu làm mực, lấy tủy làm nước, 
chẻ xương làm viết, để biên chép kinh luật, dùng 
vàng bạc cùng hương hoa vô giá và tất cả châu báu 
làm hộp rương, đựng những quyển kinh luật.  Nếu 
không y theo pháp mà cúng dường kinh luật, Phật-
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tử nầy phạm “khinh cấu tội.” Nếu kinh sách hư 
rách, nên mau tu sửa lại, phải luôn giữ gìn như mới 
vậy. 

Phàm cầm nắm kinh tượng phải nên dùng hai 
tay bưng lên ngang ngực, chẳng được một tay nách 
mang.  Tay mình cầm kinh tượng không được 
hướng người khác lễ lạy, lại chẳng được một tay xá 
chào cùng cúi mình chắp tay, chỉ nên dùng hai tay 
nâng kinh tượng lên ngang với mi mắt thời đủ lễ 
vậy.    

Phàm kính pháp, không chỉ riêng kính trọng 
kinh điển, mà phải đối với y bát, tích trượng, v.v... 
cũng lại như vậy.  Còn nhiều thứ vô hình vô tướng 
đặc biệt lại càng nhiều hơn, không thể liệt kê hết, 
nên theo đây suy diễn ra tự biết vậy. 

Lời phụ: Pháp là con đường đưa đến sự giác ngộ, giải 
thoát tâm linh. Lời Phật dạy mỗi mỗi đều lưu xuất từ tự 
tánh mà tất cả ngôn giáo của thế gian không gì sánh bằng, 
bởi sách thế gian đều rơi vào tình thức, là sự thấy nghe 
hiểu biết bằng vào sự nhận thức của bộ não, sự vọng động 
của niệm lự.  Vì vậy đối với pháp-bảo, chúng ta phải hết 
lòng kính tin mới mong đạt được sự lợi ích vô cùng tận của 
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nó. Thêm vào đó, trong kinh giáo thường nói.  Giác ngộ 
chẳng phải chỉ có một con đường mà có cả thảy 8 vạn 4 
ngàn pháp môn.  Cho nên đối với các pháp khí trong nhà 
Phật đồng đẳng cung kính vậy. 

Thường thấy kinh sám ứng phó lưu thông ngày 
nay đa phần thuộc về ngụy soạn, tuy có một hai 
phần là chánh kinh, lại chỉ là những phần vụn vặt ô 
uế chẳng chịu được.  Lại nữa, những hạng tân học 
gia gần đây thấy kinh uyên bác, cũng muốn lấy mà 
xem coi.  Nhưng lúc xem coi, nếu chẳng phải nằm 
ngửa cũng là tựa lưng ngồi nghiêng, không thì uốn 
mình cong như ống đồng, đều là những hiện tượng 
chẳng phải chỗ nên làm của người học Phật, càng 
không thể xưng là cư-sĩ, sa-môn vậy.  Hy vọng các 
vị có cùng chí hướng nên nỗ lực hết lòng khuyên 
bảo nhau để mong tránh khỏi ác báo. 

Lời phụ: Kinh sám ứng phó đạo tràng là thuộc về những 
pháp sự cúng tế lễ nghi. Bởi cách thánh hiền càng xa, Phật 
pháp lan rộng trong nhân gian nên xen lẫn những tập quán, 
phong tục của mỗi địa phương cùng niềm tin của những 
giáo phái khác.  Và vì muốn phù hợp với những giòng chảy 
đó nên trong kinh sám ứng phó mới soạn thêm nhiều phần 
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đi ra ngoài chánh văn của lời Phật dạy.  Đặc biệt ngày nay, 
do sự văn minh của vật chất tăng vọt, việc in ấn kinh sách 
càng dễ dàng nên kinh sách số lượng phát ra rộng rãi và 
dễ dàng có được, chẳng phải như xưa phải chép tay, phải 
học thuộc lòng.  Cho nên nhiều người đối kinh giáo lòng 
kính trọng giảm đi rất nhiều.  Những hàng thức giả thấy 
kinh điển Phật giáo có chỗ xuất chúng nên cũng muốn tìm 
hiểu để tăng phần tri thức cho mình, thích lợi khẩu huyền 
đàm nên chỉ muốn tìm chương trích cú, dẫn giải những 
phần thích ý trong kinh mà đối kinh giáo lại chẳng thật 
lòng tôn trọng, nên có những hành vi, xu hướng chẳng đẹp 
mắt.  Hy vọng người thật lòng học Phật nên lưu tâm cùng 
nhắc nhở nhau trên bước đường tu tập đạo giải thoát. 
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