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BỐN PHẦN CHÁNH ĐỊNH 
KS. Minh Bình 

A. DẪN NHẬP: 

Trong Bát chánh đạo, phần Chánh định triển khai ra gồm có bốn định: Sơ 
định, Nhị định, Tam định và Tứ định. (Còn gọi là Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền 
và Tứ thiền.) Nói đến thiền định đức Phật dạy thì căn bản chính là bốn thiền 
định này. Xét trong nhà Khất Sĩ, tình hình tu tập thiền định được nhận thấy như 
sau: 

 

1. Thời Sư trưởng Minh Đăng Quang:  

Trong thời lập đạo, đức Tổ sư chỉ có bảy năm để làm nhiều việc, 1947 – 
1954. Ngài đã giảng dạy nhiều và đích thân viết lại 69 bài chơn lý để thuyết 
minh Giáo pháp Khất sĩ. Theo lời kể của các vị đã theo Tổ tu học, thì ngài chú 
trọng rèn luyện giới hạnh cho Tăng, Ni, còn về thiền định chưa hướng dẫn kỹ. 
Chính nơi cuối bài Nhập Định Tổ sư cũng đã viết: “Về phép tập nhập định, 
chúng ta có thể hiểu tóm tắt sơ lược bước đầu ấy. Muốn hiểu kỹ để thật hành, 
thì mỗi đoạn ắt phải giảng giải ra thành nhiều quyển sách, quý giá vô cùng, và 
thật hành là phải có bậc cao niên chỉ dẫn mới được.” 

 

2. Thời mở đạo, thành lập các giáo đoàn: 

Năm 1954 đức Tổ sư thọ nạn và vắng bóng. Sau đó Tăng, Ni đệ tử ngài 
cố gắng hành đạo, có duyên lập được nhiều tịnh xá và thâu nhiều người xuất 
gia, từ đó thành lập được nhiều đoàn. Trong hơn hai chục năm, 1954 – 1975, 
Đạo Phật Khất Sĩ phát triển mạnh về nhân sự, cơ sở và tổ chức. 

Trong giai đoạn này, có thể nói sự tu tập của Tăng, Ni khất sĩ không 
ngoài giới luật. Quý vị vẫn duy trì sự tu tập thiền định như Niết-bàn thời khắc 
biểu quy định mỗi ngày, và có không ít vị cố gắng tu định để được thần thông 
quả linh như đức Tổ sư, mà chưa có ai triển khai Bốn phần Chánh định Tổ sư 
dạy. Tuy năm 1964 Pháp sư Giác Nhiên (1933 – 2015) có in một quyển Pháp 
Môn Tọa Thiền dày khoảng 300 trang, nhưng suốt hơn 50 năm sau sách này ít 
được nhắc đến. (Trong sách đó lẫn lộn mấy tư tưởng tu Tiên.) 

Từ năm 1954, trong số bốn mươi vị Tăng đệ tử Tổ sư đã có hơn 20 vị 
hoàn tục hoặc bỏ đi, số còn lại gồm có các trưởng lão Giác Tánh, Giác Chánh, 
Giác Như, Giác Nhơn, Giác Hải, Giác Thần, Giác Hòa là bảy tỳ-kheo đệ tử Tổ; 
và các vị Giác Trụ (Tk. 7-1954), Giác Tịnh (Tk. 01-1955), Giác An, Giác Nhiên, 
Giác Lý, Giác Trung, Giác Tâm, Giác Đức, Giác Bửu (Tk. 7-1958), với sư Giác 
Lập (không thọ Tỳ-kheo). Do số lượng đệ tử Tổ sư không nhiều, nên xác định 
được là không có ai triển khai Bốn phần Chánh định Tổ sư dạy.  

Và 30 năm tiếp theo, 1975 – 2005 cũng tương tự, lại nghiêng về ứng phó. 
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3. Thời hiện nay: 

Các trưởng lão Tăng không tổ chức tu tập thiền định, chắc thời duyên 
không thích hợp. 

– Hòa thượng Giác Ngộ một đời tu tập thiền định, dạy người pháp Như 
Lai thanh tịnh thiền và pháp Thiền trực chỉ của Bồ-đề-đạt-ma. Tại Tịnh xá Ngọc 
Thiền – Đà Lạt, mỗi năm hòa thượng tổ chức dạy giáo lý mấy lần, còn mỗi ngày 
đều lao động nhiều và tu thiền sáng chiều hai lần là ít. Có lần hòa thượng bảo: 
“Có một chữ, nếu làm được thì rất dễ, nếu không phải tu nhiều lắm. Đó là chữ 
“Xả”.”. Hoặc khi nghe nói bên rừng thiền Pa-auk ở Miến Điện chủ trương trước 
tu thiền chỉ, sau tu thiền quán danh sắc, hòa thượng nhận xét: “Con đường đó 
khó!”. 

– Hòa thượng Giác Cầu nơi cổng tịnh xá đã nêu cao chơn lý: 

Nhất trần bất nhiễm Bồ-đề địa 
Vạn thiện đồng quy Bát-nhã môn. 

(Tâm Giác ngộ một trần chẳng nhiễm  
Cửa Trí huệ muôn thiện cùng về.) 

Theo đường lối đó là không chú trọng thiền định. Chính ở Tịnh xá Ngọc 
Thạnh – núi Dinh không tổ chức chuyên tu thiền định. 

Với những nhân duyên đã xét qua, có thể ghi nhận là suốt hơn 70 năm 
qua các tịnh xá của Đạo Phật Khất Sĩ chưa tổ chức chuyên tu Bốn phần 
Chánh định, trong khi Tổ sư đã giảng dạy nhiều và ban hành quy định: “Cấm 
xuất gia mà không tu thiền định.”. Vậy cần phân tích giáo pháp, đào sâu pháp 
học, chú trọng thật hành. Chỉ có thật lực mới tồn tại được. 

 

B. KHẢO SÁT PHÁP HỌC: 

I. Thiền định nhà Phật: 

Thiền định nhà Phật là các pháp tu thứ lớp từ phàm tâm đến Niết-bàn, có 
ra do lòng từ bi dìu dắt người sơ cơ vào đạo của đức Phật. 

Trong bộ Chơn Lý, Sư trưởng Minh Đăng Quang đã dạy nhiều về pháp tu 
thiền định. Các Bài Pháp Học Sa-di II – Định, Pháp Học Sa-di III – Huệ, Nhập 
Định, Thần Mật, Chơn Như, Phật Tánh… đã nêu, giảng sâu rộng về định và các 
pháp tu thiền định, những đề mục có thắng lực đem tâm nhập định, những vấn 
đề gặp phải trong khi tu, những chỗ ở thích hợp, những cách hộ đạo v.v… 

Thiền định nhà Phật nói chung có hai dạng: thiền tuệ và thiền định, thiền 
quán xét và thiền định tâm. Ta đừng theo chữ Phạn, chữ Hán mà tự mình rắc 
rối, khi nói “thiền định” thường là nói chung, còn khi phân rõ thì có hai dạng. 

 

1. Thiền định: 
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Thiền định là các pháp thiền làm cho tâm định. Hàng ngày tâm mỗi người 
thường loạn, nên phải đình chỉ mọi vọng tâm, luyện cho tâm thành khối, thuần 
tịnh, dễ sử dụng. Thiền định có hai tầng là Thiền căn bản – Thiền Sắc giới – 
Bốn định – Bốn phần Chánh định; và Thiền bậc cao – Thiền Vô sắc giới – Bốn 
định không. 

Bốn định gồm có: Sơ định, Nhị định, Tam định và Tứ định. Bốn định tu 
cảm thọ, chỗ cao nhất là tịnh. Bốn định ứng nên cõi Sắc. Chư thiên cõi Sắc còn 
hoại khổ bức bách, dù đã hết khổ khổ của Dục giới, cõi Dục. Hoại khổ của các 
vị trời cõi Sắc là năm tướng suy khi sắp chết: hào quang quanh thân mất, vòng 
hoa trên đầu héo, nách có mồ hôi, áo dính bụi, và ngồi không yên. 

Bốn định không gồm có: Không vô biên xứ định, Thức vô biên xứ định, 
Vô sở hữu xứ định và Phi phi tưởng xứ định. Bốn định không tu tưởng, chỗ cao 
nhất là phi phi tưởng. Bốn định không ứng nên cõi Vô sắc. Chư thiên cõi này 
vẫn còn hành khổ, là khổ biến dịch sanh tử của nghiệp. 

Mặc dù trong 40 đề mục thiền định Sư trưởng Minh Đăng Quang vẫn 
nhắc đến Bốn đề Vô sắc, nhưng khi hướng dẫn tu thì ngài thường dạy Năm lớp 
nhập định, là Bốn định hiệp với Ngũ định, chẳng dùng đến Bốn định không. 

Năm lớp nhập định: 

1. Sơ định: tầm sát, hỷ, lạc, tịnh, định. 

2. Nhị định: hỷ, lạc, tịnh, định.  

3. Tam định: lạc, tịnh, định. 

4. Tứ định: tịnh, định. 

5. Ngũ định: định (đại định, Niết-bàn). 

Năm lớp nhập định của Sư trưởng Minh Đăng Quang dạy đã chứng tỏ 
rằng đây mới là thiền định của nhà Phật. Nguyên Bốn định do đức Phật 
Thích-ca khám phá, nhưng bản chất nó là thiền Sắc giới, các cõi trời Phạm đều 
được thiết lập trên Bốn định này. Không dừng lại ở Sắc giới, đức Phật đã dùng 
Bốn định thể nhập Niết-bàn, khiến cho Bốn định trở thành thiền định nhà Phật. 
Cũng như người hát rất hay mà quên mất đoạn kết thì xem như hát chưa xong, 
cũng vậy, chỉ hành Bốn định thôi thì chưa diệu, phải tới Định là Niết-bàn mới 
trọn vẹn. Nên trong Giáo pháp Khất sĩ, Sư trưởng Minh Đăng Quang đã dạy 
luôn: Sơ định – Nhị định – Tam định – Tứ định – Ngũ định. 

Khi dạy năm định, Sư trưởng Minh Đăng Quang đã chỉ ra những chỗ ở 
của tâm: Sơ định là trời Dục giới, Nhị định là trời Sắc giới, Tam định là xứ Cực 
Lạc hay là trời Vô sắc giới, Tứ định là Tịnh độ, Ngũ định là Niết-bàn. Qua lời 
so sánh đó người học thấy ra tầm vóc của chúng: Năm định tương đương với tất 
cả các cõi trời Phật, đâu thiếu gì! Nghĩa là không cần phải tìm cầu ở đâu đâu, 
hãy quay lại tâm mình nhận lấy, những cái thật. Mọi cõi sống đều tùy tâm ứng 
hiện, cái thật là tâm. 

Đức Phật Thích-ca khi trẻ bỏ ngôi thái tử vào rừng tu, đầu tiên ở rừng khổ 
hạnh thấy nhiều đạo sĩ tu mù quáng nên bỏ đi. Sau đó, thái tử Siddhattha đã theo 
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đạo sĩ Alara Kalama tu chứng Vô sở hữu xứ định (bậc thứ bảy), kế lại theo đạo 
sĩ Uddaka Ramaputta tu chứng Phi phi tưởng xứ định (bậc thứ tám), và rồi đều 
từ bỏ hai pháp đó vì cho rằng chưa phải là Niết-bàn như hai vị thầy kia tuyên 
bố. Bấy giờ thái tử tự tu khổ hạnh. Qua sáu năm, thân thể tàn tạ không ai bằng, 
đến một ngày thái tử ngất xỉu bên bờ sông. Thấy rõ khổ hạnh ép xác là cực 
đoan, thái tử Siddhattha đã từ bỏ, đi theo trung đạo. Nhớ lại kinh nghiệm an ổn 
đặc biệt mà mình đã có khi còn nhỏ, lúc bị các cung nữ bỏ quên, một mình ngồi 
dưới gốc cây trâm, trong buổi Lễ Xuống ruộng, thái tử Siddhattha quyết định 
theo hướng đó tu. Ngài đã đến dưới cội cây đa tất-bát-la phát nguyện: “Nếu 
chưa đắc đạo nguyện không đứng dậy!”, rồi xếp chân tọa thiền, dùng pháp Số 
tức quán tu. Hôm đó ngài lần lượt chứng nghiệm Sơ, Nhị, Tam, Tứ bốn định, và 
tiếp tục lần lượt chứng nghiệm Bốn định không, sẵn trớn tiến tới đắc được bậc 
thiền định thứ chín là Diệt thọ tưởng định, vượt ngoài ba cõi Dục, Sắc, Vô sắc. 
Bấy giờ ngài chứng quả A-la-hán, vị A-la-hán duy nhất trong đương thời. Biết 
rõ bổn nguyện ra đời và sứ mạng trong đời này nên ngài xả bỏ sở chứng, trụ nơi 
Tam định quán sát vạn pháp, tới sáng ngày thứ 49 ngài chứng quả Phật, đạo 
hiệu là Phật Thích-ca Mâu-ni. Sau khi đắc đạo, đức Phật Thích-ca tùy duyên 
dạy nhiều pháp môn tu học cho các đệ tử, mà về thiền định thì ngài dạy tu chín 
bậc thiền định này, chọn bốn định đầu làm căn bản. Trong số hơn ngàn vị A-la-
hán đệ tử Phật chỉ có tôn giả Maha Kassapa (Đại Ca-diếp) chứng được Diệt thọ 
tưởng định. Đó là lịch sử thiền định Phật giáo, hòa thượng Giác Ngộ thường dạy 
mấy chục năm qua. 

Pháp tu thiền định có nhiều, ví dụ: 40 đề mục Thiền định… 

 

2. Thiền tuệ: 

Thiền tuệ là các pháp thiền quán xét để giác ngộ chơn lý, chứng nghiệm 
đạo quả. Có nhiều đề mục để quán xét, mà căn bản là bốn đề mục Thân, Bệnh, 
Ý và Pháp (lâu nay thường gọi Thân, Thọ, Tâm và Pháp). Pháp Kiến tánh thành 
Phật của Thiền tông Trung Quốc cũng là thiền tuệ. 

Khi đức Phật sắp nhập Niết-bàn, thị giả A-nan sầu não, khóc lóc. Bấy giờ 
tôn giả A-na-luật khuyên A-nan phải đến hỏi Phật bốn điều, kẻo không còn cơ 
hội hỏi. Trong bốn điều A-nan hỏi Phật lúc đó có một câu: “Sau khi đức Thế tôn 
nhập Niết-bàn, các tỳ-kheo nên trụ ở đâu?”. Đức Phật đáp: “Sau khi Như Lai 
nhập Niết-bàn, chư tỳ-kheo nên trụ nơi pháp Tứ niệm xứ.”. Đức Phật không bảo 
các tỳ-kheo phải trụ ở rừng hay trụ ở thành thị, trụ ở dưới gốc cây hay trụ ở 
trong tịnh xá, mà ngài bảo các tỳ-kheo phải trụ ở nơi Pháp bảo, cụ thể là Tứ 
niệm xứ. 

Người đời thường có bốn niệm thân, bệnh, ý, pháp, do họ đang ở trong 
thân tâm năm uẩn. Người tu đạo phải ngay bốn niệm đó mà tu. Cần phải quán 
Bốn niệm để dứt được Bốn niệm, tức là nên trụ để vô trụ! Trong 37 pháp 
Chánh giác Sư trưởng Minh Đăng Quang đã hướng dẫn như thế, khác hẳn chỗ 
mọi người thường hiểu là phải quán để thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã của 
thân, thọ, tâm và pháp. (Chính hiểu rõ là để dứt bỏ nó còn gì?) 
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II. Các pháp tu thiền: Trong chơn lý Nhập Định Tổ sư đã dạy rộng, ở 
đây chỉ nêu hai phần là 40 đề mục Thiền định (pháp duyên sanh các bậc Thánh 
nhân hiện kiếp) và 37 pháp Chánh giác (pháp tu chứng quả A-la-hán) cho gọn. 

 

1a. 40 đề mục Thiền định: 
(Chơn lý 67 – Pháp Học Sa-di II – Định) 

Chia ra làm 7 phần: 

I.  Mười đề Trước mặt 

II.  Mười đề Tử thi 

III.  Mười đề Niệm niệm 

IV. Bốn đề Vô lượng tâm 

V.  Bốn đề Vô sắc 

VI.  Một đề Bất động 

VII.  Một đề Tưởng 

 

I. Mười đề Trước mặt: 

1. Dùng đất làm đề mục 

2. Dùng nước làm đề mục 

3. Dùng gió làm đề mục 

4. Dùng lửa làm đề mục 

5. Dùng vật có sắc xanh làm đề mục 

6. Dùng vật có sắc vàng làm đề mục 

7. Dùng vật có sắc đỏ làm đề mục 

8. Dùng vật có sắc trắng làm đề mục 

9. Dùng hư không làm đề mục 

10. Dùng ánh sáng làm đề mục. 

 

II. Mười đề Tử thi: 

1. Tử thi sình nổi lên 

2. Tử thi sình có sắc xanh 

3. Tử thi sình có mủ chảy 

4. Tử thi đã bị người chặt đứt nửa thân mình 

5. Tử thi đã bị thú ăn có dấu nhiều chỗ 
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6. Tử thi đã bị người cắt đứt rời ra từng đoạn 

7. Tử thi đã bị người bằm nhiều chỗ 

8. Tử thi đã bị phạm khí giới máu chảy nhiều chỗ 

9. Tử thi đã bị giòi đục đủ cả cửu khiếu 

10. Tử thi chỉ còn những xương rời ra. 

 

III. Mười đề Niệm niệm: 

1. Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của Phật 

2. Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của Pháp 

3. Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của Tăng 

4. Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của giới 

5. Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của bố thí 

6. Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của chư thiên và đức tin của mình 

7. Tưởng nhớ luôn luôn đến sự chết 

8. Tưởng nhớ luôn luôn theo thân thể 

9. Tưởng nhớ luôn luôn đến hơi thở ra và thở vô 

10. Tưởng nhớ luôn luôn đến Niết-bàn, là nơi tịch tịnh dứt khỏi các sự 
thống khổ. 

 

IV. Bốn đề Vô lượng tâm: 

1. Rải tâm đại từ đến tất cả chúng sanh 

2. Rải tâm đại bi đến tất cả chúng sanh 

3. Rải tâm đại hỷ đến tất cả chúng sanh 

4. Rải tâm đại xả đến tất cả chúng sanh. 

 

V. Bốn đề Vô sắc: 

1. Lấy hư không không ranh mé làm cảnh giới 

2. Lấy thức không ngăn mé làm cảnh giới 

3. Lấy cái chi dầu nhỏ nhen cũng không có làm cảnh giới 

4. Lấy phi phi tưởng làm cảnh giới. 

 

VI. Một đề Bất động:  

Chăm chỉ suy xét tứ đại trong thân thể. 
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VII. Một đề Tưởng:  

Tưởng vật thực mình dùng là không sạch. 

 

1b. Chú giải 40 đề mục Thiền định: 

40 đề mục Thiền định là pháp duyên sanh các bậc Thánh nhân hiện kiếp. 
40 pháp này hòa thượng Giác Ngộ đã giảng mấy lần trong các khóa An cư kiết 
Hạ tại Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (Trường Hạ Hệ 
phái) từ thập niên 1990. Tại Tịnh xá Ngọc Thiền – Đà Lạt thỉnh thoảng hòa 
thượng cũng dạy cho chúng đệ tử, vào những tối học giáo lý. (Ngoài ra chưa có 
ai giảng 40 pháp này.) 40 pháp đó giải thích đại khái như sau: 

1. Dùng đất làm đề mục: Lấy đất sét sạch nặn thành bánh, phơi 
khô, đặt trước mặt, ngồi chăm chú nhìn miếng đất đó để tập trung tư 
tưởng. 

2. Dùng nước làm đề mục: Lấy ly nước trong làm chỗ tập trung tư 
tưởng, khi tọa thiền thì chăm chú nhìn nước. 

3. Dùng gió làm đề mục: Tập trung tư tưởng vào gió. Gió vô hình 
được xác định là không khí chuyển động, thổi mát. 

4. Dùng lửa làm đề mục: Đốt một cây nhang, cắm trước mặt, trong 
phòng tối hoặc trong đêm tối, ngồi chăm chú nhìn đốm lửa đó để tập 
trung tư tưởng. 

5. Dùng vật có sắc xanh làm đề mục: Dùng một vật màu xanh lá 
cây để trước mặt, ngồi nhìn tập trung tư tưởng vào đó. 

6. Dùng vật có sắc vàng làm đề mục: Dùng một vật màu vàng tươi 
để trước mặt, ngồi nhìn tập trung tư tưởng vào đó. 

7. Dùng vật có sắc đỏ làm đề mục: Dùng một vật màu đỏ tươi để 
trước mặt, ngồi nhìn tập trung tư tưởng vào đó. 

8. Dùng vật có sắc trắng làm đề mục: Dùng một vật màu trắng tinh 
để trước mặt, ngồi nhìn tập trung tư tưởng vào đó. 

9. Dùng hư không làm đề mục: Ngồi chăm chú nhìn hư không, chỗ 
bầu trời trống trải không có gì che khuất, để tập trung tư tưởng. Lưu ý 
đừng để phải ngước đầu, ví dụ ngồi trên bờ biển hay sườn núi nhìn ra 
phía trước sẽ không bị ngước đầu. 

10. Dùng ánh sáng làm đề mục: Ngồi chăm chú nhìn ánh sáng của 
đèn để tập trung tư tưởng. 

11. Tử thi sình nổi lên: Chăm chú nhìn xác người chết đã sình 
trương, nổi lên mặt nước. 

12. Tử thi sình có sắc xanh: Chăm chú nhìn xác người chết đã sình 
và có màu xanh bầm. 
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13. Tử thi sình có mủ chảy: Chăm chú nhìn xác người chết đã sình, 
nứt nẻ và có mủ chảy ra. 

14. Tử thi đã bị người chặt đứt nửa thân mình: Chăm chú nhìn xác 
người chết đã bị chặt đứt ngang, nội tạng lòi ra… 

15. Tử thi đã bị thú ăn có dấu nhiều chỗ: Chăm chú nhìn xác người 
chết bị thú ăn nham nhở nhiều chỗ. 

16. Tử thi đã bị người cắt đứt rời ra từng đoạn: Chăm chú nhìn xác 
người chết đã bị cắt đứt rời, các bộ phận rải ra cho chim thú ăn, hoặc để 
sinh viên y khoa nghiên cứu rồi đem thiêu. 

17. Tử thi đã bị người bằm nhiều chỗ: Chăm chú nhìn xác người 
chết đã bị dao bằm bầy nhầy.  

18. Tử thi đã bị phạm khí giới máu chảy nhiều chỗ: Chăm chú nhìn xác 
người chết đã bị đâm chém nhiều nơi, máu chảy nhiều chỗ. 

19. Tử thi đã bị giòi đục đủ cả cửu khiếu: Chăm chú nhìn xác 
người chết nhiều ngày đã bị giòi ăn ra đến tai, mắt, mũi, miệng, lỗ tiểu và 
hậu môn, chín lỗ. 

20. Tử thi chỉ còn những xương rời ra: Chăm chú nhìn xác người 
chết từ lâu chỉ còn một bộ xương nằm trơ đó. 

21. Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của Phật: 

Đức của Phật là giác ngộ, biết hết vũ trụ, chúng sanh trong vũ trụ 
và các pháp của chúng sanh, là bậc mắt sáng của thế gian. Đức của Phật 
cũng là dứt hết các ác pháp và bất thiện pháp, gồm cả nhân và quả, là bậc 
trọn lành. Đức của Phật lại là đại từ đại bi, thường xem xét cứu vớt chúng 
sanh, là bậc cha lành của muôn loại. Đó là ba đức của Phật: trí đức, đoạn 
đức và ân đức. 

Hoặc niệm tưởng mười đức hiệu của Phật: “Nam-mô Như lai, Ưng 
cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng 
sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật thế tôn.”. 

22. Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của Pháp: Đức của Pháp là chơn 
lý, mà mười phương ba đời đều không sai, là mẹ sanh ra chư Phật. Pháp 
phương tiện có nhiều, pháp thật chỉ có một, bài Pháp câu kệ thứ bảy đã 
nói rõ điều này. 

23. Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của Tăng: Đức của Tăng là hòa 
hiệp và lục căn thanh tịnh, là gốc của chúng sanh. (Nếu không có đức hòa 
hiệp và thanh tịnh, chúng sanh sẽ bị sa đọa.) 

24. Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của Giới: Đức của Giới là hằng 
ngăn ngừa điều ác, bảo vệ điều thiện. Mọi công đức lành sẽ được tăng 
trưởng từ mảnh đất Giới. 
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25. Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của Bố thí: Đức của Bố thí là 
hằng giúp người hành dứt bỏ lòng tham, do đó được phước lành ở cõi 
người, cõi trời. 

26. Tưởng nhớ luôn luôn đến đức của chư thiên và đức tin của 
mình: Các vị trời đều là bậc trí, do hành thiện pháp mà được làm trời, 
hưởng mọi phước báo sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Ta 
cũng tin tưởng thiện pháp và cố gắng hành thiện pháp. Theo thiện pháp ta 
sẽ đi lên mãi. 

27. Tưởng nhớ luôn luôn đến sự chết: Rồi có ngày thân thể sẽ chết, 
từ bỏ ta mà nằm trơ đó, vô tri, thúi tha… hãy tưởng cảnh ấy. 

28. Tưởng nhớ luôn luôn theo thân thể: Thân này có đầu, mình và 
tay chân, một lớp da mỏng bao ngoài, lột da ra thấy mỡ, thịt, máu, các nội 
tạng. Nói chung thân thể các loài động vật đều có cấu tạo tương tự. Thân 
thể vật chất này là chánh báo của ta. Thân thể chẳng phải là ta. 

29. Tưởng nhớ luôn luôn đến hơi thở ra và hơi thở vô: Trẻ con mới sanh 
ré lên khóc là thở ra, thở rồi sẽ hít vô, đời người bắt đầu thở hít bằng tiếng 
khóc. Tu pháp này là chăm chú theo hơi thở dài ngắn, hoặc để ý nơi mũi tiếp 
xúc hơi thở, hoặc chú ý theo bụng phồng xẹp, hoặc đếm số hơi.  

30. Tưởng nhớ luôn luôn đến Niết-bàn, là nơi tịch tịnh dứt khỏi các 
sự thống khổ: Hãy tưởng nhớ luôn đến nơi không có sanh, già, bệnh, chết 
và không có mọi khổ tâm. 

31. Rải tâm đại từ đến tất cả chúng sanh: Đại từ là lòng lành, hay 
hiền hòa, mát mẻ… cùng khắp. Tất cả chúng sanh là hết thảy các loài hữu 
tình, như chư thiên, quỷ thần, loài người, loài thú, sâu bọ, người thân, kẻ 
oán… 

32. Rải tâm đại bi đến tất cả chúng sanh: Đại bi là lòng thương, hay 
quan tâm, giúp đỡ… cùng khắp.  

33. Rải tâm đại hỷ đến tất cả chúng sanh: Đại hỷ là lòng vui vẻ, 
hay thông cảm, dễ gần… cùng khắp.  

34. Rải tâm đại xả đến tất cả chúng sanh: Đại xả là lòng buông bỏ, 
hay tha thứ, chẳng đòi hỏi… cùng khắp. Xả chẳng phải là thờ ơ. (Từ là 
mẹ, bi là cha, hỷ là bạn, xả là thầy. Bậc chân nhân có đủ bốn tâm đức 
đó.) 

35. Lấy hư không không ranh mé làm cảnh giới: Tưởng đến hư không 
bao la vô cùng tận, khác với chỉ nhìn một khoảng trời như đề mục 9. Tứ định 
đã xả hết cảm thọ, qua Bốn định không tu đến phần tưởng, đầu tiên là trở về 
với vũ trụ. 

36. Lấy thức không ngăn mé làm cảnh giới: Hư không là vật ngoài, 
cái biết hư không bao la đó là thức bao la. Bỏ thế giới vô tận, trở về với 
thức bao la, tức là tâm không có một giới hạn. 
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37. Lấy cái chi dầu nhỏ nhen cũng không có làm cảnh giới: Mọi 
thứ lần lượt triệt tiêu hết, không còn gì, cũng như lúc thế giới chưa thành 
lập. Bấy giờ cái thức bao la bị triệt tiêu, còn lại cái tưởng “không có gì”. 

38. Lấy phi phi tưởng làm cảnh giới: “Phi phi tưởng” nghĩa là 
“Chẳng phải chẳng có tưởng”. Người đời ai cũng thường có ý tưởng, 
người tu định lặng hết ý tưởng vì tập trung vào một tưởng. Như bậc định 
thứ bảy là “không có gì”, thì tới bậc thứ tám bỏ luôn tưởng “không có 
gì”, nhưng cái bỏ đó vẫn là một ý tưởng, nên chẳng phải chẳng có tưởng. 

39. Chăm chỉ suy xét tứ đại trong thân thể: Thân người do bốn đại 
là đất, nước, lửa, gió hợp thành. Đất gồm có: tóc, lông, răng, móng, da, 
thịt, gân, xương, tủy… 20 món. Nước gồm có: mật, đàm, mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt… 12 món. Gió gồm có: hơi thở ra và hơi thở vô… sáu 
món. Lửa là hơi nóng trong thân, có bốn món. 

40. Tưởng vật thực mình dùng là không sạch: Món ăn hấp dẫn, 
ngon lành đều là vật chất, không có thứ nào sạch. Nhai xong nhả ra thế 
nào? Nuốt xuống một lát ói ra thế nào? Đến khi ruột già đẩy ra ngoài thì 
thế nào? Hãy tưởng mấy thứ đó. 

 

1c. Chỗ đi qua của tâm – Đạo thiền định: 

Pháp tu định đại khái như thế, không cần nói nhiều, điều quan trọng là 
chỗ đi qua của tâm, những chỗ ở của tâm, là Năm bước nhập định mà Sư 
trưởng Minh Đăng Quang thường lưu ý: Tầm sát – hỷ – lạc – tịnh – định. Khi tu 
người ta thường chỉ hành một pháp chớ mấy, và phải nhớ mục đích là nhập 
định. Người đời thường sống trong dục vọng, thường ham này muốn kia mãi, 
tâm như ngọn lửa bập bùng. Hễ tâm đời tắt thì tu thiền định dễ. 

– Sơ định: Muốn định thì phải có niệm. Nhờ niệm tưởng ghi nhớ một câu, 
một việc, một lời, một điều gì đó, mới được định. Do nương theo đề mục để 
kềm tâm, khi sự tập trung được cao thì tâm bắt đầu ly trần, lìa ngoại cảnh và 
vọng tưởng. Đó là Sơ định, cái định ban đầu của ly trần. Lúc này thấy tâm tập 
trung, nhẹ nhàng, thảnh thơi an ổn, một niềm vui nhẹ. (Ly sanh hỷ lạc.) 

– Nhị định: Tiếp tục duy trì sự tập trung lâu hơn, tâm được định, lắng 
trong. Lúc này hoàn toàn thoát ly ngoại cảnh, mất thân, mất hơi thở, như đã trút 
bỏ gánh nặng. Vì giải thoát khỏi áp lực của thân tứ đại nên tâm sanh mừng, hỷ. 
Trong Nhị định có những ấn chứng thiền xuất hiện, như thấy sáng bừng trước 
mặt, thấy thân như bay bổng, thấy khoan khoái lắm… đừng chấp mắc nó, kẻo bị 
ma dẫn vào mê cảnh. (Định sanh hỷ lạc.) 

– Tam định: Đã giải thoát thân, tâm lại không dừng ở hỷ, nên tâm sẽ định 
sâu hơn, sanh lạc là cái vui vi diệu. (Ly hỷ diệu lạc.) 

Hòa thượng Giác Ngộ thường dạy chúng ba điều về Tam thiền: “Tại Tam 
thiền có ngã rẽ lên A-na-hàm.” (năm cõi A-na-hàm ở trời Tứ thiền), “Quý sư tu 
cho đắc Tam thiền rồi tôi sẽ chỉ cho pháp kiến tánh.”, “Tam thiền có giác, có 
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quán. Đức Bồ-tát xưa kia trụ nơi Tam thiền quán xét vạn pháp mà đắc quả 
Phật.”. 

– Tứ định: Xả hết cảm thọ, thân tâm bất động, ở đó không thể khởi quán 
được. (Xả niệm thanh tịnh.)  

– Ngũ định: Bậc này là đại định, là Niết-bàn thường trú, là ta, chơn ngã. 
Người thượng căn không cần qua bốn định cũng đạt được Ngũ định, chỉ không 
khởi loạn tâm vọng tưởng. Nguyên ai cũng có định, nếu không định thì người 
đó điên. (Đại định thường trú.) 

Đặc biệt, nói đến Đạo thiền định thì ngoài Năm bước nhập định trên Sư 
trưởng Minh Đăng Quang còn hay nhấn mạnh: “Muốn sắc thân thiện thì xem 
như là không. Sắc thân không thì thọ cảm được yên vui. Thọ cảm được yên vui 
thì tư tưởng được huyền bí. Tư tưởng được huyền bí thì hành vi được thần 
thông. Hành vi được thần thông thì thức trí được huệ sáng. Thức trí được huệ 
sáng thì chơn như được giác ngộ.”. Lời dạy này đã chỉ rõ đạo lý thiền định, rõ 
hơn lời dạy phá năm uẩn. 

(Lưu ý: Khi nói “bốn định” là nói đến Sơ, Nhị, Tam, Tứ định; còn nói “tứ 
định” là định thứ tư. Trong hệ thống Bốn phần Chánh định Phật dạy không có 
Nghi tình. Nghi tình là phát minh của các thiền sư đời Tống ở Trung Quốc.) 

 

2. 37 pháp Chánh giác: Đã phân tích trong sách Chánh Luận – Tập I, ở 
đây chỉ nêu pháp số. 37 pháp Chánh giác của chư Phật gồm có bảy phần: 

I.  Bốn chỗ niệm 

II.  Bốn dứt đoạn 

III.  Bốn thần thông 

IV.  Năm căn bổn 

V.  Năm sức lực 

VI.  Bảy ý giác 

VII. Tám chánh đạo. 

 

I. Bốn chỗ niệm (Bốn phép niệm, Bốn xứ niệm): 

1. Niệm thân 2. Niệm bệnh 

3. Niệm ý 4. Niệm pháp. 

 

II. Bốn dứt đoạn: 

1. Dứt đoạn niệm thân 2. Dứt đoạn niệm bệnh 

3. Dứt đoạn niệm ý 4. Dứt đoạn niệm pháp. 
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III. Bốn thần thông: 

1. Thiên nhãn thông 

2. Thiên nhĩ thông 

3. Tha tâm thông (thiên tỷ thông)  

4. Thần túc thông (thiên thiệt thông). 

 

IV. Năm căn bổn: 

1. Tín căn 2. Niệm căn 

3. Tinh tấn căn 4. Trì giới căn 

5. Thiền định căn. 

 

V. Năm sức lực: 

1. Tín lực 2. Niệm lực 

3. Tinh tấn lực 4. Trì giới lực 

5. Thiền định lực. 

 

VI. Bảy ý giác:  

1. Phân biệt sự lành với sự dữ 

2. Tinh tấn mà lướt lên 

3. An lạc trong vòng đạo đức 

4. Thắng phục tâm ý mình đặng làm lành 

5. Nhớ tưởng đạo lý 

6. Nhất tâm đại định 

7. Vui chịu với mọi cảnh ngộ. 

 

VII. Tám chánh đạo: 

1. Thấy chánh 2. Suy gẫm chánh 

3. Nói chánh 4. Làm chánh 

5. Sống chánh 6. Siêng năng chánh 

7. Niệm tưởng chánh 8. Yên định chánh. 

 

C. THẬT HÀNH: 



13 

 

Tìm hiểu pháp học rồi, tiếp theo là phần pháp hành. Do học đã được hiểu 
biết con đường, tiếp theo phải hành mới có thành tựu. 

 

1. Đầu tiên là phải đến một tịnh xá xin quy y, theo tu tập. Tu thiền định 
phải có thầy, không nên tu mò nguy hiểm, trong quá trình tu sẽ có những phát 
sanh... Tịnh xá của ngài Minh Đăng Quang kiến lập vốn là nơi để chuyên tu 
Giới Định Huệ, không phải là nơi hoạt động tôn giáo, tịnh xá ấy đồng nghĩa 
với thiền viện. 

 

2. Người muốn tu thiền phải sống trong Giới, mà đức Tổ sư dạy rằng chỉ 
có giới Cụ túc Tỳ-kheo mới đủ sức nhập định. Thế thì làm cư sĩ tập tu chưa đủ, 
hãy dũng mãnh xuất gia làm Tăng. Làm Tăng sống trong Tăng đoàn, dứt hết 
duyên đời, không tiếp khách, không giữ tiền, không ăn chiều, sống chánh niệm, 
mọi việc giảm thiểu, chỉ còn mỗi việc tu học Định – Huệ. Giới là căn bản để tu 
thiền định, cũng như tọa thiền trước tiên là công phu điều thân, nếu thân rộn 
ràng bất ổn thì chẳng thể nào xếp chân ngồi yên 60 phút được. 

 

3. Tu thiền định thường chọn tư thế ngồi, bởi ba oai nghi kia không ổn. 
Tư thế đứng thì dễ ngã, tư thế nằm thì dễ bị ngủ quên, tư thế đi không hợp với 
nhập định căn bản. 

Hãy xem cách Tổ sư ngồi thiền, ngài không cứng nhắc lắm đâu. Lưng 
ngài có khi thẳng, có khi tự nhiên. Vật lót ngồi của ngài có khi là một tấm nệm, 
mà có khi chỉ là một tấm tọa cụ mỏng. Nói chung chỉ ngồi cho an ổn, thoải mái 
là được, còn phần chính là luyện tâm. 

 

4. Thời khóa tu Tổ dạy ngày đêm tu thiền định ba lần, mỗi lần độ 60 phút. 
Trong bài Nhập Định Tổ đã nói rõ là không cần ngồi nhiều, mà cần tu cho đúng 
pháp, nếu cố ngồi nhiều sẽ bị nguy hiểm. Xen với thời tu thiền định là các thời 
khất thực, thọ trai và học pháp. Dĩ nhiên thời gian rảnh mỗi người có thể ngồi 
thêm tùy ý, nơi cốc của mình. Niết-bàn thời khắc biểu Tổ sư dạy là áp dụng 
chung, không dành cho bậc tinh tấn, bậc đã tu tốt. 

 

5. Tu nên theo chúng, để nương sức tinh tấn của tập thể. Lúc lên đến 
thiền đường, mỗi người chắp tay xá Tam Bảo ba xá rồi ngồi tu, không cần y áo 
rườm rà, lễ mễ phiền phức, gõ keng thì xá, gõ keng đứng dậy, như đang biểu 
diễn “Sống chung tu học”... Tu xong lại đứng ngay ngắn chắp tay xá Tam Bảo 
ba xá rồi yên lặng lui xuống, giữ gìn chỗ vừa kinh nghiệm, hễ động tâm khoe 
khoang thì sẽ mất… 
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6. Khi đã vững mình ngồi ngay, nên chắp tay thầm niệm danh hiệu Phật, 
Tổ rồi bắt đầu theo pháp tu thật hành. Có thể niệm: “Nam-mô Bổn sư Thích-ca 
Mâu-ni Phật” ba lần, và “Nam-mô Tôn sư Minh Đăng Quang” ba lần. Khi xả 
thiền nên hồi hướng công đức ba lần: “Nguyện cầu cả thảy chúng sanh đồng 
đặng đủ đầy trọn xong Phật sự.”. 

 

7. Pháp hành thường áp dụng cho mọi người là Đếm hơi thở, Theo dõi 
hơi thở, Niệm Phật, Trì một câu chú, Tưởng ánh sáng, Nhìn đốm lửa… Theo 
một pháp hành cho tới mức. 

 

8. Pháp tu vốn đơn giản, hành tới hành lui thấy đơn điệu, nhàm chán lắm. 
60 phút thật hành đã chán, ngày qua ngày càng chán, tháng qua tháng như bị 
cực hình. Thế thì khéo léo, khi vào tu giữ tâm phấn chấn, vui vẻ, làm sao cho 
nhập định được do đề mục ấy. Còn khi nhàm chán thì xả ra, mở mắt nghỉ thong 
thả, rồi đứng dậy đi vệ sinh, hít thở mấy chục hơi dài cho khoan khoái, và lưu ý 
đề mục là để tâm tập trung, thì mình cố gắng đừng xao lảng khi ngồi tu. Sau khi 
tọa thiền mình được nghỉ khỏe mà! 

 

9. Hiếm có ai tu mười ngày, nửa tháng mà được định. Thế lực của vọng 
tưởng rất mạnh, thói quen lộng ý đã nhiễm lâu đời, phải tu hành lâu dài, không 
kể bao lâu, miễn đạt mới thôi. Đừng cố đấu với vọng tưởng, Tổ dạy nên tu nhẹ 
nhàng như chơi lại thành công, tọa thiền cũng như ăn cơm, mỗi ngày mỗi ăn. 
Đừng vội vàng, có khi lại rơi vào chỗ nguy hiểm, đánh mất tâm linh đã đạt được 
qua nhiều kiếp sống. 

 

10. Phải lập chí, cố gắng, siêng năng, chứ lắm kẻ tu mấy năm vẫn trơ trơ, 
vọng vẫn đầy. Nếu không nhập định thì ta vẫn mãi là kẻ phàm tục ngu si, chỉ lo 
ăn ngủ như heo, lo tranh đấu phải trái như bao kẻ ngốc. Mà nếu không tu nổi thì 
xin làm sa-di giữ chùa, chắc chẳng ai nỡ trách. 

 

11. Đối với những điều gặp phải trong khi tu thiền định, nên hỏi thầy 
hướng dẫn. Trong các bài Pháp Học Sa-di II – Định và Pháp Học Sa-di III – 
Huệ… Tổ sư đã dạy nhiều. 

 

12. Người tu thiền định nhất định được nhiều kết quả tốt đẹp: thân khỏe 
mạnh ít đau bệnh, tâm lý lành mạnh, ba nghiệp thân miệng ý được thiện, làm 
bậc chân Tăng, được người quý trọng, chư thiên ủng hộ, hộ pháp gia trì, có thể 
đắc định và giác ngộ chơn lý, bỏ phàm làm Thánh, nếu chưa giác ngộ thì đời 
sau cũng được sanh thiên v.v… Nếu người xuất gia mà không tu thiền định sẽ bị 
Tổ sư cấm (xuất gia). Ngược lại, kẻ không tu gì hết thì chẳng có phước lành 
nào, ngày tháng trôi qua hắn càng tạo nghiệp vô số! 
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D. KẾT LUẬN: 

“Cấm xuất gia mà không tu thiền định.”, điều cấm đó của Sư trưởng 
Minh Đăng Quang cần nên khắc vào đá, dựng ngay cổng vào mỗi tịnh xá. Vâng 
theo đường hướng của Tổ, mỗi vị khất sĩ đều phải tu thiền định, cũng như ăn 
cơm mỗi ngày! Nếu bậc thượng căn thượng trí, không trải qua sự tu thiền định 
cũng giác ngộ được chơn lý, thì bậc đó ắt sẽ tu thiền rất dễ, không cần trái lại 
quy định của Tổ sư. 

Trong bài Pháp Học Sa-di III – Huệ có nêu 15 sở hành của Phật: 

“1. Giữ giới Bổn trong sạch 

2. Đóng chặt lục căn 

3. Có độ lượng trong sự ăn uống 

4. Có độ lượng trong sự ngủ (ngủ ít thức nhiều) 

5. Có đức tin chơn chánh 

6. Có sự niệm tưởng chơn chánh 

7. Biết hổ ngươi các sự tội lỗi 

8. Biết ghê sợ sự tội lỗi 

9. Chuyên cần học hỏi cho thấy xa hiểu rộng 

10. Thường hành theo phép tinh tấn, không cho tâm thối chuyển 
trong việc tu hành.  

11. Quán tưởng cho chín chắn để trí huệ hiểu biết tận nguồn gốc 
của mọi sự vật 

12. Hành chín chắn cho đắc quả Sơ thiền 

13. Hành chín chắn cho đắc quả Nhị thiền 

14. Hành chín chắn cho đắc quả Tam thiền 

15. Hành chín chắn cho đắc quả Tứ thiền.” 

Hồi còn tọa thiền dưới cội cây tất-bát-la, thái tử Sĩ-đạt-ta đã dùng phép 
đếm hơi thở mà nhập định đấy thôi. Chính Phật Thích-ca còn như thế, cớ sao 
chúng ta không tu tập thiền định? Sao chúng ta có thể bảo nhau: “Tu thiền định 
coi chừng bị điên!”? Đức Phật và đức Tổ sư dạy chúng ta làm Tăng, chứ không 
hướng dẫn chúng ta làm kẻ điên; còn trưởng lão Giác Hải ở Tịnh xá Ngọc Viên 
tu thiền bị điên chỉ là cá biệt. Nếu không có Định thì bao lý thuyết mênh mông 
nào phải đâu là Huệ? Chúng ta cam chịu cả đời giữ lấy y bát, dừng lại ở hình 
thức của Giới thôi sao? Vậy chúng ta đã tự trái lại Giới – Định – Huệ của Tổ sư 
rồi. 

Trong các bài chơn lý, Sư trưởng Minh Đăng Quang thường nói rõ từ tầm 
sát đến định là đạo, là con đường của nhân loại bước tới Niết-bàn. Đó là năm 
định Sơ, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ. Đối với cư sĩ ngài cũng dạy tu Tầm sát – hỷ – lạc 
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– tịnh – định. Khi phân tích Tịnh độ ngài cũng nêu Tầm sát – hỷ – lạc – tịnh – 
định. Bài Nhập Định lại càng nói rõ về Tầm sát – hỷ – lạc – tịnh – định… Dù 
rằng chơn lý ở ngay trước mắt, đạo ở ngay dưới chân, nhưng người thường 
không giác ngộ được, như kẻ mù không thấy ánh sáng; thì theo pháp phương 
tiện mà hành, kiêm tu Giới Định Huệ, từ tầm sát đi lên Niết-bàn, còn hơn đi tu 
một đời vẫn không có pháp an trú. Người không biết an trú sẽ tội nghiệp lắm! 

Pháp hành căn bản Sư trưởng Minh Đăng Quang dạy chư Tăng, Ni khất 
sĩ là Giới – Định – Huệ. Nói về Định, gần ba chục khóa tu Hệ phái vẫn chưa 
triển khai tới Bốn phần Chánh định. Chính trong các khóa tu này thường hay 
nghe bảo: “Huynh đệ chúng ta đang thử nghiệm một con đường.”! Nhưng thiền 
định là tâm chứ không phải là hình thức, đặng thành “MỘT CON ĐƯỜNG” nào 
để gọi là “PHÁI KHẤT SĨ”. Từ Tứ định nhập Niết-bàn như Phật Thích-ca chính 
là pháp thiền đặc sắc của Giáo pháp Khất sĩ còn gì? Phật pháp Bắc truyền, Nam 
truyền đã bỏ quên pháp ấy từ lâu! 

Vị khất sĩ phải học đạo lý với quả linh, phải học Huệ, học Định, trên căn 
bản Giới hạnh. (Tổ sư Minh Đăng Quang chưa từng bảo các sư nên học bằng 
này cấp kia. Vào thời Tổ, ai muốn đi học đời phải xả y làm tập sự.) Nhưng suốt 
mấy chục năm dài nhiều nhà khất sĩ chỉ ôm lấy một chữ “Giới” mà không tiến 
lên Định, Huệ, bởi không tiến nên thành giới cấm thủ, khó khăn và rắc rối. Như 
sư Giác Phi làm sa-di hành Tứ y pháp hơn 50 năm, cuối đời sư nói với chư 
Tăng, tại Tịnh xá Ngọc Đăng – Tp. Hồ Chí Minh: “Tổ bảo cứ hành Tứ y pháp 
thế nào cũng đắc đạo, mà tôi hành tới bây giờ thấy có đắc gì đâu!”. Còn ngày 
nay, nhà sư theo thời cuộc hơn là theo Giới… 

 

(Gần đây, mỗi khi gặp chúng tôi hòa thượng Giác Ngộ thường hay nói: “Để sư viết 
lại bài Như Lai Thanh Tịnh Thiền của sư cho đầy đủ hơn, rồi mình phổ biến.”. Nhưng qua 

hai năm hòa thượng cứ nói mà không viết, nên chúng tôi viết luôn, theo chỗ nghiên cứu của 
mình.) 

 

TX. Ngọc Đức – Mỹ Xuân, 190919. 
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