
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 

Giảng Kinh Vô Lượng Lần Thứ XI 

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không 

 

Tập 121 

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

 Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống.Xin xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ KinhGiải, trang một trăm bốn mươi mốt, dòng thứ sáu. Chúng ta đọc một đoạn kinh văn: 

  

 (Kinh) Đắc vô sanh vô diệt chư Tam Ma Địa, cập đắc nhất thiết đà-la-ni môn, tùy 

thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam-muội, cụ túc tổng trì bách thiên tam-muội. Trụ thâm 

Thiền Định, tất đổ vô lượng chư Phật, ư nhất niệm khoảnh, biến du nhất thiết Phật độ.  

 (經) 得無生無滅諸三摩地。及得一切陀羅尼門。隨時悟入華嚴三昧。具足總持

百千三昧。住深禪定。悉睹無量諸佛。於一念頃，遍遊一切佛土。 

 (Chánh kinh:ĐắccácTam Ma Địa vô sanh vô diệt vàđắchết thảy đà-la-ni môn. Tùy 

thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam-muội,đầyđủtổng trì trăm ngàntam-muội, trụThiền Định 

sâu,ắt thấyvô lượng chư Phật. Trong khoảng một niệm, dạo khắphết thảy các cõiPhật). 

  

 Đây là mộtđoạn kinh văn, đoạn kinh văn này nóiđếnđức tự lợi của các vịBồ Tát tham 

dự pháp hội.Chúng ta vừa xemkinh văn liền hiểu:Đâychẳng phảilà những vịBồ Tát bình 

phàm, mà vị nào cũngđều làPháp Thân đại sĩminh tâm kiếntánh, kiếntánh thànhPhật.CácNgài 

có trọnđủ cácđức tướng, chẳng khác gì những vịđãchứngrốt ráoPhật quả.Chúng ta đọc đoạn 

kinh văn này, cảm thấy vô hạn ngưỡng mộ,màđồng thời cũng là vô hạn an ủi,vì sao? Sở 

chứng của hết thảy chưPhật chínhlà TánhĐức của chúng ta.KinhĐạiThừa thườngnói:“Ngoài 

tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm”. Những pháp nàyđều là pháp mônđạtđến 

quảđịa rốt ráo,hết thảycác pháp! 
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 Trước hết, chúng ta xemchú giải.Đầu tiên, cụ Hoàng Niệm Tổchỉ ra Tam Ma Địa là 

gì?Tam Ma Địa (Samādhi)làmộtthuật ngữ,“Phạn ngữ, cựu xưngTam Muội,Tam Ma Đề,Tam 

Ma Đế đẳng” (là tiếng Phạn, xưa kia gọi là Tam Muội, Tam Ma Đề, Tam Ma Đế v.v…) 

Trong kinh văn, hoặc trong các bộ luận, hoặc trước thuật của tổ sưđạiđức, chúng ta 

thườngthấy nhữngdanh từấy, phảicólý giải chánh xácdanh từ này!Đây là tiếng Phạn, dịch 

sangnghĩatiếng HánlàĐịnh.“Phiên vi Định,ChánhĐịnh,Chánh Thọ, Điều Trực Định, Chánh 

Tâm Hành Xứ, Đẳng Trì” (dịch làĐịnh,ChánhĐịnh,Chánh Thọ,Điều TrựcĐịnh, Chánh Tâm 

Hành Xứ,Đẳng Trì),những danh từấyđềudịch từ danh tướng Tam Ma Địa, những danh 

tướngấyđềucóý nghĩa giống nhau. Kế đó, cũng có giải thích:“Trí Độ Luận viết: Thiện 

tâmnhất xứ trụ bất động,thịdanhtam-muội” (TríĐộ Luận giảng: “Thiện tâm nhất xứ, trụ 

bấtđộng, thì gọi là tam-muội”).Giải thích theo ý nghĩa nàyrấthay. Trong nhữngngườihiện 

diện chúng ta, cácđồng học chẳng họcPhậtthì thôi, chứ cácđồng học họcPhật đều chẳng ra 

ngoài lệ này:Hễ biểu lộ tính tình bộp chộp, hời hợt, tức là chẳng có Tam Ma Địa; nói theo 

kiểungườiHoa là“thiếu định lực, không có công năng Thiền Định”.Nếu không có thì có liên 

quan gìđến sự tu hành của chúng ta hay không?Quan hệkhá lớn! Không cóđịnh lực, bất luận 

dùng công phu gì, bất luận dùng pháp môn gì,Phật pháp nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô 

lượng pháp môn,chođếnpháp môn NiệmPhậtphương tiệnthù thắngkhôn sánh đều chẳng thể 

thành tựu!Nguyên nhânchẳng thể thành tựu làgì?Tâmquý vị tán loạn, vấnđềnàynghiêm 

trọng.Tâmtán loạnkhông chỉ là tu đạochẳng thể thành tựu,màtubất cứđiều gì trong thế gian 

cũngchẳng thể thành tựu,nênmới biết [không cóđịnh lực] có quan hệtolớn.Vì thế, xếp câu 

nàylênphía trước, nhằm nói lênđứcthành tựu thứ nhấtcủahết thảycác vịPháp Thân đại sĩtham 

dự pháp hội. Chúng ta phải học, không họcchẳngđược! Cótam-muộithìmới có thể khai 

tríhuệ.Quý vị xem câu tiếp theo là:“Đắcnhất thiết Đà-la-ni môn, tùy thời ngộ nhậpHoa 

Nghiêm tam-muội”. 

 Nếu chúng ta truy cứu nguyên nhân vì sao tâm chúng ta chẳngthểđịnh?Tôi nghĩ các 

vịđồng học tu tậpđã lâu,nhất định thấu hiểu: Nhữngngườitu họcĐại Thừa nhất định chẳng thể 

rời khỏi Lục Ba La Mật củaBồ Tát; Địnhđượctu thành bằng cách nào?Tinh tấn! Quý vị thấy 

tâmquý vị tán loạn, tức là quý vị chẳng tinh tấn. Vìsaochẳng thể tinh tấn?Quý vị chẳng có 

kiên nhẫn,chẳng có Nhẫn Nhục Ba La Mật! Chẳng thể nhẫn, chứng tỏquý vị chẳng trì giới. 

Trì giớichẳng tốtđẹp, chứng tỏquý vị chẳngbuông xuống. Bố thí làbuông xuống.Quý vị xem 

nhé: Trụ Tam Ma Địa là tầngthứ nămtrong LụcBa La Mật. Không cóbốn tầngcông phu phía 

trước, làm sao quý vị có thểđắctam-muội cho được?Đồng học niệmPhậtđạtđượcmônĐịnh có 

tên làNiệm Phật tam-muội. Chỉ cầnđắcNiệm Phật tam-muội,vãng sanh bèn nắm chắc.Tuy 

công phu không sâu, tu cácpháp mônkhácchưa chắc có thể thành tựu,nhưngdomột chút công 

phu này, có thể thọ dụng khá lớn trong pháp môn Tịnh Tông, sanh vềcõi Phàm Thánh Đồng 

Cư,há còn cóvấnđềgì hay chăng?Điều này có quan hệ to lớn với chúngta.Chúng ta hiểu: Nếu 

muốnđắcNiệm Phật tam-muội,đầu tiênlà phải biếttinh tấn. Chântinh tấn nhấtđịnhphải do 
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Nhẫn Nhục Ba La Mật mà có. Quý vị chẳng thể nhẫn nại chịuđựng thì khôngđược, chẳng 

thểđịnh! Do vậy, trướcđó làtrì giới và bố thí, bố thí làbuông xuống. Thứ gì vẫn mong tham 

đắm, vẫnmuốn khống chế,vẫnmuốnchiếm hữu,ngườinhư vậytu hành trong Phật môn, nói dễ 

nghe một chút là “tu mộtchútphước báonhân thiên”.Nóinhư vậy là tán thánkẻấy, nói lời giả, 

chẳng nói thật. Nói lời thật sẽrất khó nghe, nói lời thật thìlàgì? Cổđạiđức cónói một câu rất 

hay: “Trước cửa địa ngục, tăng, đạo đông!”, đó là nói lời thật!Vì sao?Vìquý vị không 

hiểuPhật pháp mà cứ tự cho làđã hiểu,chẳng chân tu màngỡ mình là chân tu! Nếuquý vị hộ 

trìđạo tràng,nhưngtri kiến bấtchánh,sẽchẳngthật sự làmchuyện hoằng dương, hộ trì, mà 

ngược lại trở thành gâychướng ngại. Chướng ngại người khác tu hành, nhân quảấyquý vị 

chẳng có cách nàotránh né, vấnđề bèn nghiêm trọng! Người ta tu hànhchẳng thể thành tựu. 

ĐoạndứtPháp Thân huệmạng củangườikhác, tội còn nặng hơn giết hại thân 

mạngcủangườita!Thânmạngbị mấtđi, họ lạiđầu thai chuyển thếrất nhanh,lạicóđược [thân 

mạng mới]! Nhưnghuệmạngchẳng vậy, dẫulạiđầu thai chuyển thếtrongloàingười, có cơ 

hộigặpgỡPhật pháp hay không? Kinh giáocó nói:“Thân người khóđược,Phật pháp khó 

nghe”,đúng vậy, chẳng giả!  

 Nhiều năm qua, cácđồng học chúng ta thường cùngnhau học tập, cùngnhau niệmPhật, 

cùngnhau chia sẻ, có mấyngười thật sự thành tựu? Có mấyngườithật sự được thọ dụng?Đừng 

nói ai khác, trước hết hãyquay vềxét lạichính mình, chính mình cóthật sự thọ dụng hay 

không?Trong cảnh giới,bất luận làhoàn cảnh vật chất hay trong hoàn cảnh nhân sự,quý vị có 

thểchẳng bịngoại cảnhảnh hưởng,tâm được tự tại hay không? Tự tạigì vậy? Chẳngsanh phiền 

não,chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước,đó làđắc tự tại. Nếuthấy chuyệnchẳng vừa ý, 

trong tâmrất khó chịu, còn có oán hận; gặpchuyện vừa lòng, vẫn sanh tâm hoan hỷ, vẫnsanh 

tham ái,quý vị là phàm phu, phàm phu chính cống, chưađược thọ dụng do tu hànhPhậtpháp. 

Hằng ngày chúng ta phải biết phản tỉnh, phải kiểmđiểm chuyện này! Phápthế gian có thể gạt 

gẫm người khác,dối gạtchính mình,nhưnghọcPhậtthìchẳng thể!Mụcđích họcPhậtlàgì? 

ThànhPhật!Trongpháp môn Tịnh Tông,vãng sanhlà thànhPhật, phảinhận biết rõ ràngđiều 

này: Người [vãng sanh] ấythật sự thànhPhật, lại cònquyết định thành tựu trong mộtđời! Pháp 

môn này thù thắngkhôn sánh,đờinàygặp gỡ,chẳng dễ gì có được! Giốngnhư trong bài kệKhai 

Kinh đã nói:“Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ”,[thế mà]chúng ta đãđượcgặp gỡ! Gặp gỡ 

màởngay trước mặt lại bỏ lỡ, tổn thất quá to. Gặpđượcthìphải nắm lấy,đời này quyếtđịnhđược 

sanh vềTịnh Độ,quý vị đãthành tựu,công đức từvô lượng kiếptới nay đãviên mãn. Có thểvãng 

sanh hay không?[Điềuấy tùy thuộc] quý vị có còntham luyếnthế giớinày hay không?Quý vị 

cóthật sự buông xuống hay không? 

 Phần kinh văn phía trướcnóiđứcThế Tôn thị hiện tám tướng thành đạo,trongđó, 

tướngChuyểnPhápLuânđược nói nhiều nhất,cặn kẽ nhất.ĐứcNhư Lai thị hiện trênthế gian,đã 

thành Phật từ bao kiếp lâu xa,nêu gương cho chúng ta thấy,chúng ta phảihọc như thế nào 
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thìmớicó thểthật sự thoát ly tam giới lụcđạo,thật sự vượt thoát mười pháp giới,điều này trọng 

yếu, nênphảithật sự hành.Thật sự hành thì chư vị nhấtđịnh phảinhớ kỹ: “SiêngtuGiới, Định, 

Huệ; dứt diệttham, sân, si”. Trong Phật môn, câu này là lời nóithông thường quá quen thuộc, 

nhưngnócóđạo lýrất sâu,lợi ích rất to.Tu hành có thể thành tựuhay khônglà do hai câu nóinhư 

vậy. Nay chúng ta chẳng dámnói“dứt diệt”,dứt diệt là ai? Mứcđộ thấp nhất làA La 

Hán,hoặcđịa vị Thất TínBồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, dứtdiệttham, sân, si.Trong tam giới 

lụcđạo cóKiến Tư phiền não, thành tựuTam HọcGiới, Định, Huệ làbậctiểu thánh, tiểu thành 

tựu.Chúng ta là người trong lục đạo có thể chứngđắccảnh giới này, lên cao hơn thìcăn cơ 

củachúng ta chưa chắc đãtốtđẹpnhư vậy, không nhấtđịnh có thể chứngđắc,nhưngđịavịtiểu 

thánhthìcó thể chứngđắc.Chưa chứng Tứ Quả, nhưng chứng SơQuảthì cũng khá lắm!Có thể 

chứngSơ Quả, sanhvềthế giớiCực Lạc, chẳng sanh trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư,mà sanh 

trong cõi Phương Tiện Hữu Dư.Tiểu Thừa Sơ Quả là thánh nhân,chẳng phải là phàm phu, 

chúng ta tối thiểu phảiđặt mục tiêuở chỗ này. Đời này chưa làmđược,chưa làmđược thì hạ 

thấp hơn một bậc, vẫn có thểsanhtrongcõi Phàm Thánh Đồng Cư,phải dùng mục tiêu trênđây! 

Cổ nhânnói rất có lý,nếuđịnhmục tiêu ở mứcđộthấp nhất,chưa chắcquý vị đãcó 

thểđạtđược,phảiđặttiêu chuẩn cao hơn một chút,đó làchánh xác! 

 Do vậy, chúng ta thật sự mong tu tập, những năm qua, chúng tôicũngrất nghiêm túc 

suy xét: Vì sao Tam HọcGiới, Định, Huệ và giới luật cơ bản làThập Thiện Nghiệp Đạo chẳng 

làmđược?Sa Di Luật Nghi của giới xuất gia chẳnglàmđược? Vấnđềnàynghiêm trọng lắm!Nếu 

chúng ta xem xét tình trạngcủa khá nhiềungườitại gia và xuất gia, sẽ có sự cảnh giác rất lớn, 

mấyngười vãng sanh? Lúc mất,đầuóc tỉnh táo, tướng lành hy hữu,người ta thật sự ra đi, thật 

sựđếnthế giới Cực Lạc. Nếu lúc mất, chẳngsáng suốt, vẫnmê hoặc, điên đảo, nếu rađinhư 

vậybènsẽ có phần trong tam đồ,chúng ta cónêncảnh giáchay chăng?Đờingườirất ngắn ngủi, 

nhất là từ lứa tuổitrung niêntrởđi,ngạn ngữ thườngnói:“Trên đường hoàng tuyền, chẳng phân 

biệt già trẻ”. Ngườiđếnđộ tuổitrung niênnhấtđịnh phảinângcao tánhcảnh giác,đang dần dần 

tiếnđến tuổi già, cũng có nghĩa là có thể ra đi bất cứ lúc nào! ThuởẤn Quang đại sư lão nhân 

gia tại thế, mỗi ngàyđềunhìn một chữ, tức là chữ Chết, lão nhân gia tự viết, dán sau lưng 

tượngPhật.Mỗi ngàylạyPhật, niệmPhật,đềutrôngthấy, răn nhắc chính mình: Chẳng còn chấp 

trước “hãy còn nhiều thời gian”, chẳng có ý niệm ấy; mỗi ngày đều coi ngày ấy như là ngày 

cuối cùng trong đời mình! Cảnh giác cao như thế thì mới có thể nghiêm túcđối với Tam 

HọcGiới, Định, Huệ. Chẳng có sựcảnh giác cao như thế, quá nửa sẽ sơ sót, cuộc sốngmỗi 

ngàysẽ tùy thuậntập khíphiền nãocủachính mình;đólàchẳngdối gạt ai khác, mà là lừa gạtchính 

mình. 

 Chúng ta thấy nhữngngườitu hành trong quá khứ, thuộcthế hệ trước, thế hệ chúng 

tôiđãkhôngđược rồi, chúng ta nhìn lên thế hệ trướcđó nữa,lại nhìn lên một thế hệ cao hơn 

nữa,họthật sự nêu gương tu hành. Thế hệ chúng tôi chẳngđáng làm thầyngườikhác, mà cũng 
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chẳng thể nêu gươngtu hànhtốtđẹpchongườikhác. Kể ra tôi vẫn còn rất may mắn, gặp gỡ ba 

vị thầy tốtđẹp là giáo sư PhươngĐông Mỹ, ChươngGiađại sư, và lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, kể 

cả lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng có thể là tấm gương cho chúng ta. Người ta tu thành công 

ra sao?Đặt vữngvàngnền tảng!Nền tảnglà giới luật, làcội rễ củatam-muội. Chư vị phảighi 

nhớ,“do GiớiđắcĐịnh,doĐịnh khai Huệ”. Tríhuệ tuyệtđốichẳnglàquý vị họcbao nhiêuthứ, 

nhớ bao nhiêukinhsách, nhữngđiềuấy chẳng khai tríhuệ! Không cóGiới vàĐịnh, những điều 

quý vị họcđược làPhật học, là tri thức,chẳngphảilà tríhuệ.Phải hiểu rõ tri thức và trí huệ là hai 

chuyện, tríhuệ làthành tựu do Giới vàĐịnh,trithứcchẳng cầnđến Giới vàĐịnh,cũng có nghĩa là 

trong tri thứcchẳng có Giới vàĐịnh. CóGiớivàĐịnh, tri thức liền biến thành tríhuệ. 

 Chúngtôi suy nghĩ sâu xa, rốt cuộcdonguyên nhân nào,vì sao người hiện thời chẳng 

bằng cổ nhân?Người hiện thời coi nhẹ vun bồi giáo dục.Chuyện nàychẳng thể tráchquý 

vị,màcũngchẳng thể tráchcha mẹquý vị, cũngchẳng thể tráchôngbà quý vị, đúng nhưđức 

ThếTônđã nói trong bộ kinh này:“Tổ tiên vô tri, chẳng biết đạođức,chẳng có ai nói, thật 

chẳng đáng trách”.Chẳng thể tráchquý vị vì cónhân tố lịch sử. Sau khi nhàMãn Thanh vong 

quốc,đến nay làchín mươi chín năm, sang nămvừađúngmột trăm năm,tức là một thế 

kỷ.Trongthế kỷ này,cả nước Trung Hoa là cục diệnđộng loạn, chẳngđược an định. Thuở đầu, 

quânphiệt cát cứ, tiếpđó là kháng chiến chống Nhật suốt tám năm. Trong tám năm Kháng 

Chiến,tổn thất lớn nhấtlàsự giáo dục trong nền văn hóatruyền thốngbị bỏ sót.Lớp tuổi 

tôi,sanh trưởng tạinông thôn,còn dính líuđôi chút văn hóa truyền thống, ởđô thị chẳng có.Ở 

nông thôn còn có trường tư thục, chúngtôiđược dính líuđôi chút, chứở thành 

thịchẳngcó,đãđổi thành họchiệu, chẳng học những thứ xưa cũtrong truyền thốngTrung Quốc, 

mànhững thứtruyền thống vun bồi giáo dục chínhlà những thứcũ kỹ!Đệ Tử Quy,Cảm Ứng 

Thiên,vàThập Thiện Nghiệp là ba căn cội của Nho, Thích, Đạo.Vào thời cổ, trẻ nhỏ vừa lọt 

lòng đã được cha mẹ dạy. Không phải là dạy trẻ học, mà là làm cho chúng nó thấy. Trẻ thơ 

từthuở lọt lòng cho đến ba tuổi là một ngàn ngày, những gì chúng nó thấy, nghe, tiếp xúc, 

chúng nóđều học toàn bộ, trở thànhthâm căn cốđế.Trong quá khứ,không chỉ là cha mẹ,mà 

trước mặt trẻ con, ngườilớn luôn nêu gương tốt, vìsợdạy hư trẻ nhỏ. Phàm là những thứ phản 

diện, sẽ trọn chẳng cho trẻthơ tiếp xúc,đó là yêu thương thế hệ kế tiếp. Sau thời Kháng 

Chiến,rốt cuộccũng chẳng thấy chuyệnấy nữa. Không chỉ là chẳngnhìn thấy, mà cũng không 

có ai nóitới,chẳng nghe thấy nữa, làm sao quý vị biếtđược?Đó là căn cơđểthành thánh, thành 

hiền thếgian vàxuất thế gian, thànhPhật, thànhBồ Tát. 

 Hiện thời, chúng ta biếtnhững thứấy trọng yếu, căn cơở chỗ này. Do vậy, muốn có 

thành tựu,chẳng thể khônghọc bổ sung những môn công khóa 

ấy, tức là ba căn cội của Nho, Thích, Đạo.Ba căn cộiấy, nói theo Phật pháp là “căn bảnđại 

giới”. Đệ Tử Quy làcăn bảnđại giới củachúng ta, Cảm Ứng Thiên là căn bản đại giới, Thập 
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Thiện Nghiệp Đạo làcăn bảnđại giới củaPhật.Vun bồi ổn thỏa ba căn bảnấy,ngườixuất gia 

họcSa Di Luật Nghi rất thoải mái, nhẹ nhàng, vì sao? Căn cơđãđượcđặt vững rồi! Tôi tin 

tưởng: Nếuđã vun bồi tốtđẹp ba căn bảnấy thìcông khóa Sa Di Luật Nghi tốiđa hai thángđã 

tốt nghiệp! Sau đấy, phải tuân thủ giáo huấn củatổ sưđạiđức:“Thâm nhập một môn, huân tu 

lâu dài”,không ai chẳng thành tựu.Đối vớikinh luận,trong thờiđạinày,tốt nhất là chúng ta 

chọn lựa kinh điểnTịnh Tông.Điển tịchTịnh Tông chẳngnhiều lắm, chỉ có năm kinh, một 

luận.Chọn lựa một môn,khiến cho tâm định,địnhvững nơi một môn thì là Tam-muội,hay 

làTam Ma Địa.Tối thiểu làmười nămchẳng thay đổi, tâm phảiđịnh lâu dài như thế,mười năm 

không thay đổi,thâm nhập một môn.Cách học như thế nào? Thí dụ nhưđối với bộ kinh Vô 

Lượng Thọ này,quý vị bèn chuyên môn niệmkinhVô Lượng Thọ. Mỗi ngàytối thiểu niệmhai 

lần,coi như là công khóa sáng tối,sáng sớm niệm một lần, buổi tối niệm một lần. Phải tậnhết 

sức tìm thời gian để nghe giảng. Hiện thờiđĩa CD giảng kinh rất nhiều,hãy nghe nhiều, nghe 

mỗi ngày. Mỗi ngày tối thiểu chẳng thểít hơn bốn giờ! Nghe kinh mỗi ngày, suốtmười 

nămchẳng giánđoạn một bộ kinh này, xin chúc mừngquý vị. Nếuquý vị thậtsựcó thể làm như 

vậy,đại khái là từba nămđến năm năm,quý vị đắcTam Ma Địa, liền chứngđắc,đó làNiệm Phật 

tam-muội,đãđắcNiệm Phật tam-muội! Lại cònhai, ba năm sau,quý vị liền khai ngộ. Khai 

ngộthìquý vị tự nhiênquán thôngý nghĩa trongkinhnày,quý vị giảng bộ kinh này, chỗ nào 

cũng hợpđạo!Đã vun quén vững vàng căn bản,mộtkinhthông,hết thảy các kinh đều thông. 

Quý vị chưatừnghọc, nhưng chỉ cần cầmđến,vừa thấy liền hiểu rõ, nghe người khác niệm,vừa 

nghe liền hiểu rõ, quả thật là giống như năng lực củaLục Tổ Huệ Năng đại sư. Ngài chẳng 

biết chữ,quý vị thấy Ngài nghe người khác niệm kinh. Nghe xong, bèn giảng giải cho 

ngườikhác, khiến kẻấykhai ngộ.Đó làgì? Tríhuệđãkhai, tríhuệkhai như thế.Do vậy, 

họcPhậtchẳng khó! Khóở chỗcótín tâm, có tâm thường hằng, cólòngkiên nhẫn,khóở chỗ 

này.Vì thế,vun bồi tốt đẹp ba căn,tâmquý vị liềnđịnh, chẳng bộp chộp, xáo động,ngônngữ, cử 

chỉsẽ rấtổn trọng, có thểnhìn ra được, giốngnhư Trí Độ Luận đã nói:“Thiện tâmnhất xứ, 

trụbấtđộng”.Tâmquý vị làĐệ Tử Quy, làCảm Ứng Thiên, làThập Thiện Nghiệp, khởi 

tâmđộng niệmđềuchẳngtách rời mà luôn tương ứng với những căn bảnấy,đó là“thiện tâmnhất 

xứ”,“xứ”là căn bản giới. Phảighi nhớ, phải khẳngđịnhba thứấy là giới luậtcăn bản. Chẳng có 

những căn bảnấy, chẳng sanh ra giới luật. Năm giới, mười giớiđều lấynhữngđiều này làmcơ 

sở. Không có những cơsởấy, năm giới hay mười giớiđều thất bại! 

 Tiếpđó, [sách Chú Giải] lại nói:“Hựu, nhất thiết Thiền Định diệc danh Định, diệc danh 

tam-muội” (Lại nữa, hếtthảyThiền Định còn gọi làĐịnh,còn gọi là tam-muội).Chữ Tam trong 

tiếng Phạn dịch là Chánh, Muội dịch làĐịnh, nên nó cónghĩa là ChánhĐịnh,chẳngphảilà 

tàđịnh,mà làchánhđịnh. Bất luận là Đại Thừa hayTiểu Thừa,HiểnGiáo hay MậtGiáo,trên thực 

tế, tám vạn bốn ngàn pháp môn,môn nào cũngđều là tu Tam Ma Địa. Nếu tu hànhPhật pháp 

màtách rờiTam Ma Địa, chẳng tươngứng vớiTam Ma Địa,đóchẳng phải làPhật pháp. Hễ 

làPhậtpháp, nhấtđịnh tươngứng vớiTam Ma Địa.NiệmPhậtđắcNiệm Phật tam-muội,đó 
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làChánhĐịnh. Kinh Di Đà có nói: “Nhất tâm bất loạn”.Kinh Vô Lượng Thọ nói:“Nhất 

hướng chuyên niệmA Di Đà Phật”.Nhữngđiềuấyđều là“thiện tâm nhất xứ,trụbấtđộng”. 

Chúng ta thấy rất nhiềuông già bà cả niệmPhậtvãng sanh,niệm bao lâu? Ba năm! Thời gian 

trọn chẳng dài,lúc mất, người ta chẳng ngã bệnh,đứng mất, ngồi mất,biết trước lúc 

mất,rađirất tiêu sái.Hơn bốn mươinăm trước,tôi dạy học 

tạiPhậtQuangSơnĐôngPhươngPhậtGiáoHọc Viện, khi ấy,trên núi có một vịcông nhân dài 

hạn, cũng làngườinông thôn,kể với tôi: Nhàông ta ở làng TướngQuân, cách Phật 

QuangSơnkhông xa lắm,đại khái chỉ có hai mươi, hoặc ba mươi dặmđường.Ông ta kể 

mộtnăm trướcđó, nóiđến chuyện một năm trướcđó,ông ta có mộtngườihàng xóm, là một bà 

cụ. Bà cụấyhết sức thiện lương,lạy thần, báiPhật, thầnPhật chẳng phân biệt, lạy rất siêng 

năng, hăng hái. Ba năm trước, bàcướidâu. Con dâuhọcPhật,hiểuđạo lý nhàPhật đôi chút, 

khuyên mẹ chồngđừngđi khắp nơi lễ bái,hãythờTây Phương TamThánh trong nhà, khuyên 

mẹởnhà niệmPhật,nhất tâm niệmPhậtcầu sanh Tịnh Độ. Bà cụấythiện cănsâu dầy, nghe con 

dâukhuyến cáo, không tớiđền miếu nữa,ở nhà niệmA Di Đà Phật, niệm ba năm.Ngày cụvãng 

sanh, lúc dùng cơm chiều, bảo con trai và con dâu: “Cáccon cứăn cơm trước, đừng đợi mẹ”. 

Cụ bảo cụ muốntắm rửa.Thật sựđi tắm,nhưngcon trai và con dâuthật sự hiếu thuận, vẫnđợi 

cụ.Đợi thật lâu, chẳng thấy cụ ra, bèn đi tìm, thấy cụthật sự đã tắm xong, thay quầnáo, nhưng 

gọi thì cụ chẳng trả lời. Kết quả là sau đó thấy cụđứngtrong Phật đường,đứngởđó, mặcáohải 

thanh, tay cầm tràng hạt,gọi cụ, cụ chẳng trả lời. Xem kỹ, cụđãvãng sanh.Quý vị thấy cụ tiêu 

sái lắm,biết trước lúc mất, nhưngkhông cho ngườinhà biết,sợ người nhàdấyđộng cảm tình, 

chướng ngạicụ.Quý vị thấy cụ tắm gội sạch sẽ, thay quầnáo mới,đã sớm chuẩn bịkỹ càng để 

ra đi như thếđó! Vị công nhân dài hạnấy bảo tôi: Thậtđấy! Chính mắtông ta thấy, bà 

cụniệmPhậtchẳng giả, ba năm thôi!Chúngtôinghe nói hoặcchính mình thấy,tối thiểu cũng có 

mười mấyngười, chẳng giả chút nào.Đó là“thiện tâmnhất xứ, trụbấtđộng” liền thành công. 

 Do vậy, tâmkhôngđịnh, suy tưởng LụcBa La Mật củaBồ Tát,vì sao chẳngđịnhđược? 

Khôngbuông xuống được! Bố thínhằmbảoquý vị buông xuống, bố thí là xả. Xả những gì 

làtrọng yếu nhất? Không phảilàbỏ tiền tài, những thứấy là “lông gà, vỏ tỏi”. Bỏvọng tưởng, 

bỏvướng mắc,bỏưu lự, bỏ phiền não,bỏ sạch những thứấy, tâm thanh tịnh của quý vị mớicó 

thể hiện tiền.Tâm thanh tịnh trì giới,sanh ra côngđức,chẳngphảilàphướcđức.Do vậy, chúng ta 

phải học kỹĐệ Tử Quy, dùng gìđểhọc? Dùngtâm thanh tịnhđể học.Học kỹCảm Ứng 

Thiên,Cảm Ứng Thiên lànhân quả,trongấy giảng“thiện nhân, thiện quả;ác nhân,ác 

báo”,giảngtổng cộng một trăm chín mươi lămđiều,phải học thuộc.Mỗi ngày nên phản tỉnh 

một lượt,đối với một trăm chín mươi lămđiềuấy,điều thiệnta có làm hay không?Điềubất thiện 

ta có sửađổi hay không? Mỗi ngàythật sự đổ công sứcphản tỉnh, sửađổi,đó làgì?Làthật sự sám 

hối, sám trừ nghiệp chướng.Sauđấy,đối chiếu vớiThập Thiện Nghiệp, chúng ta làmđược bao 

nhiêuđiều trong Thập Thiện Nghiệp Đạo?Thập Thiện Nghiệp chỉlà mười cương lãnh;nếu 

triển khai thì Tiểu Thừa triển khai thành ba ngàn oai nghi, Đại Thừa Bồ Tát triển khai 
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thànhtám vạn bốn ngàn tế hạnh. Triển khai thànhtám vạn bốn ngàn tếhạnh, mỗiđiềuquý vị 

đều làmđược,chẳng thiếu mộtđiềunào,đó làngườinào? ThànhPhật!Thập Thiện Nghiệp Đạo 

viên mãnbèn thànhPhật. 

 Chúng ta thấy tượngPhật,đặc biệtlà tượngPhậtbằng hình vẽ, thông thường vẽ viên 

quang củatượngPhật, trênđỉnhviên quang có ba chữ là Án, A, Hồng,đó làThập Thiện Nghiệp 

Đạo.Án(Aum)là thân nghiệp, A (Ah)là khẩu nghiệp, Hồng(Hūṃ)làý nghiệp. Ba nghiệp thân, 

khẩu,ýthanh tịnh, ba nghiệp viên mãn,tức làThập Thiện Nghiệp Đạo viên mãn.Dođó, nếucó 

người hỏiquý vị: “Phật pháp làgì?” Cổđạiđứcđãnêu khuôn mẫu,Phật pháp làgì?“Đừng làm 

các điều ác, vâng làm các điều thiện, tự tịnh ý mình, đó là pháp của chưPhật”.Không 

chỉlàmột vịPhật, mà tất cả hết thảy chưPhậtNhư Lai đềudùngnhữngđiềunàyđểgiáo hóa 

chúngsanh, thành tựuchính mình.Quý vị thấy“đừng làm các điều ác, vâng làm các điều 

thiện” làThập Thiện Nghiệp Đạo viên mãn.“Tự tịnhý mình”làTam Ma Địa và hết thảy đà-la-

ni môn, cóý nghĩa này. Do vậy, chúng ta muốn họcPhật thì họcở chỗ nào,điều này rấttrọng 

yếu! Nếu không, công phu đời nàyđều uổng phí,rấtđáng tiếc!Vun bồi căn bảntốt đẹp, một bộ 

kinh Vô Lượng Thọ đảm bảoquý vị thànhBồ Tát, thànhPhậtđạo. 

 “Hựu, chư hạnh hòa hợp, giai danh vi tam-muội” (Lại nữa, các hạnh hòa hợp,đều gọi 

là tam-muội). Hòa và hợpvô cùng trọng yếu, nên đức Phật dạy chúng ta tu Lục Hòa 

Kính,phảiđối xử hòa thuận,phải hỗ trợ hợp tác,đócũnglàtam-muội.Tam-muội làgì?Tâm chúng 

ta anđịnh nơi hòa thuận vàhợp tác.Vì sao phải hòa? Vì sao phải hợp tác?Vì hết thảy 

chúngsanhvàchính mình là một Thể.Mắt và tai có cần hòa thuận, có cần hợp tác hay 

không?Đặc biệtlà chúng ta trong khóa học này, mắt phải chúýnhìn, tai phải lắng nghe,quý vị 

mới thật sựnghe hiểu, xem hiểu, [mắt và tai] chẳng thể khônghợp tác. Hiểuđạo lý này, chúng 

ta và bất luận kẻ nào,cùng hết thảy chúngsanhđều phảibiếtđối xử hòa thuận,hỗ trợ hợp 

tác,tâm phảiđịnhởchỗnày.Thật sự làmđược,điều kiệnđầu tiên là phải vong ngã, phải vô 

ngãthìmớiđược. Có ta, có người, liềnđối lập;đối lập sẽbất hòa, sẽ chẳng hợp.Phảitiêu trừđối 

lập,Phật pháp gọiđối lập làBiênKiến,Nhị Biên, phải biết[vạn pháp vạn sự]là mộtThể. Kinh 

Hoa Nghiêm giảngđạo lý ấy rõ ràng nhất;đặc biệtlàtrong VọngTậnHoànNguyênQuáncủaHiền 

Thủ quốc sư,đó chínhlà tổng cương lãnh tu học kinh Hoa Nghiêm. Bàiluận vănấy của Ngài 

có tựađề là TuHoa Nghiêm Áo ChỉVọngTậnHoànNguyênQuán,giảng thấu triệt, minh bạch về 

mối quan hệgiữa vạn sự vạn vậttrong khắp pháp giới hưkhông giớivàchính mình.Từ chỗ 

này,chúng tôi mớithật sự thấu hiểu“vô duyênĐại Từ,đồng thể Đại Bi” trongĐại Thừa 

giáo,chúng tôi mới thật sựthông hiểu. Trước kia, tôi luôn nghĩđó là mộthình dung từ,chẳng 

phải làthật sự, nay mới biết nó hoàn toàn là chânthật,chẳng phải làhình dung từ. Hết thảy 

chúngsanhvàchúng ta cóquan hệ giống nhưmắt, tai, mũi, lưỡi, thân,cùngmộtđạo lý.Phàm phu 

chúng ta mê mấttựtánh,chẳng biết chân tướng sự thật, chưPhật, Bồ Tátđã giác ngộ, các Ngài 
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thấuhiểu.“Chưhạnh hòa hợp”, xác thực làPháp Thân Bồ Tát mới có thể làmđược.Tiểu 

Thừa,A La Hán,Bích Chi Phật mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng vẫn kémBồ Tát rất xa!  

 “Nhất thiết Thiền Định nhiếp tâm, giai danh vi Tam Ma Đề, Tần ngôn Chánh Tâm 

Hành Xứ” (Hết thảyThiền Định nhiếp tâm,đều gọi làTam Ma Đề, tiếng Hán dịch là Chánh 

Tâm Hành Xứ).Thiền Định là một,vì sao nói“hết thảy?” “Hết thảy” là[nói tới] phương 

pháp,gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp (法) là phương pháp,Môn là “môn kính” (門

徑: cửa nẻo), tu gì?Toàn là tu Thiền Định.Nay chúng ta chọnphương pháp trì danh niệmPhật, 

chúng ta dùngphương phápnàyđểtuThiền Định, lấypháp này làmchủ, mỗi ngày dùngthời gian 

dài nhất.Ngoài cáchấy ra, chúng ta dùngphương pháp đọckinhcũng là tu Thiền Định, cũng là 

nhiếp tâm,vìquý vị khôngđọc kinh,sẽsuy nghĩ loạn xạ. Khi đọckinh, tâmđặt nơi 

kinh,dùngphương phápnày cũng là tu Định,cũng là tu tam-muội.Đọc kinh Hoa Nghiêm bèn 

làHoa Nghiêm tam-muội.Đọc kinh Pháp Hoa bèn làPháp Hoa tam-muội.Đọc kinh Vô Lượng 

Thọ bèn làNiệm Phật tam-muội. Nếu chúng ta đọc kinh chẳng chuyên tâm,đọc kinh còncó 

tạp niệmxen tạp trong ấy thì toànbộTam Ma Địa bịphá hoại, tức là chẳng cóTam Ma Địa.Đọc 

kinh từ“như thị ngã văn” cho đến“tínthọ phụng hành”,đọc trọn một bộ kinh này, chẳng 

cómộtvọng niệm nào,đó làTam Ma Địa chân chánh. Nếu có mấyvọng niệm, chỉ cần chưa 

nhiều hơnnămvọng niệm thì vẫn kể như còn khá lắm, công phu khá lắm. Nếunhiềuhơn năm 

vọng niệm, tức là chẳngcó công phu. Vì thế, khi đọc kinh,tốt nhất lànênđóng cửa lại, phải 

rútđiện thoại ra để khỏi bịbên ngoài quấy nhiễu.Niệm một giờlà ta tu Địnhmột giờ,ta tu Niệm 

Phật tam-muội. Niệm hai giờ là ta tu Niệm Phật tam-muội hai giờ, phảihiểuđiều này. Bịhoàn 

cảnhbên ngoài quấy nhiễu, tức là bịphá hoại, công phu bịphá hoại, chẳng tính! Chân tu là gì, 

giả tu là gì, từ chỗ nàyquý vị biết ngay! 

 “Nhất thiết Thiền Định nhiếp tâm, giai danh vi Tam Ma Đề,Tần ngôn”, Tần(秦)là 

Trung Quốc.Phải biết kinh văn này thuộc thời nào? Khi đại sưCưu Ma La Thập dịch kinh, lúc 

ấy, quốc chúalàDiêuHưng,nên chúng ta thấyLa Thậpđại sưdịchkinh ghi là“Diêu Tần Tam 

Tạng pháp sưCưu Ma La Thập dịch”.Vìcáctriềuđại tạiTrung Quốc dùngchữ Tần quá nhiều. 

Sớm nhất làTần Thủy Hoàng, sau đó có Phù Tần, cuối cùng cóDiêu Tần. Cótới mấy vịđế 

vương dùng chữ này làm quốc hiệu,nên phảighithêm họ [của nhà vua] vào trước [chữ Tần] 

thì mới biết là thờiđại nào.“Tần ngônChánh Tâm Hành Xứ” (tiếng Hán dịch là Chánh Tâm 

Hành Xứ),hãy chú trọng“chánh tâm”.Nếu tâm có vọng tưởng thì bấtchánh, cóphân biệt thì 

cũngbấtchánh, cóchấp trước thìcũngbấtchánh. Lìavọng tưởng, phân biệt, chấp trước, bèn gọi 

là“chánh tâm hành xứ”,đó là “Thiền Định nhiếp tâm”. Tâm làchúa tể củavạn sự, vạn pháp. 

Kinh Hoa Nghiêm nói khắp pháp giới hưkhông giớido đâu mà có? Tâm hiện, thức biến. Tâm 

hiện,chánh tâmhành xứ,nhưng thức biến bèn trật,vì sao? Thức là vọng tâm,chẳng phải làchân 

tâm.Vì sao không phảilà chân tâm? Thức có khởi tâmđộng niệm, cóphân biệt,chấp trước, nên 

thức có thể biến. Tâm có thể hiện, nó không thay đổi; do không thay đổi,nênchúng ta gọi nó 
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là Nhất Chân pháp giới, cũng chính làcõi Thật Báo Trang Nghiêm củachưPhậtNhư 

Lai,ngườitrong cõi ấy là“chánh tâmhành xứ”,vìhọđều có thể chuyển thức thành trí. 

 PhápTướng Tông nóichuyển thức thứ sáu, tức Ý Thứcthành DiệuQuán SátTrí. Thứcthứ 

sáu, tứcý thức, là phân biệt. Chẳng phân biệtlàDiệuQuán Sát. Chuyểnthứcthứ 

bảythànhBìnhĐẳngTánhTrí. Thức thứ bảylàchấp trước,chấp trước bèn chẳngbình đẳng.Vì 

thế, chuyển thức thức bảy, BìnhĐẳng Tánh liềnhiện tiền; chuyểnthứcthứ sáutứcphân 

biệt,DiệuQuanSát liền hiện tiền. Chỉ cầnchuyển hai thứấy, vì hai điều này làchuyển nơi nhân, 

những thứ khác sẽliênđớichuyển theo, A Lại Da tự nhiên liền chuyển thànhĐại ViênKínhTrí; 

năm thức trước, tức [các thức nơi] mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cũng tự nhiên chuyển biếnthành 

Thành Sở TácTrí.Trong cõi Thật Báo củachưPhậtNhư Lai,chuyển tám thức thành bốn trí, 

làcảnh giớinhư thế. Vì thế,chúng ta gọi nó làNhất Chân pháp giới.Trongấy bất biến, con 

ngườivĩnh viễn trườngsanh bất lão, giốngnhưđứcThế Tôn đãgiới thiệuTây Phương Cực Lạc 

thế giới:Cây cối, hoa, quả vĩnh viễn thườngxanh tươi, chẳng có héo tàn, rơi rụng.Vì sao?Bất 

biến! Chẳng giống như cõi này của chúng ta, Xuân sanh thành, Hạ tăng trưởng, Thu thâu 

hoạch,Đôngẩn tàng. Cóbốn mùa Xuân, Hạ, Thu,Đông, hoa, cỏ, cây cốibiến hóatheothời tiết 

từng mùa,vô thường! Thế giớiTây Phương chẳng cóXuân, Hạ, Thu,Đông.Đó là nóiđến tâm 

hiện,chẳng có thức biến.Trong mười pháp giới,đều có tâm hiện, thức biến,đều có hiện 

tượngấy. Chỉ trong cõi Thật Báo mới không cóhiện tượngấy.Chúng ta biết“chánh tâmhành 

xứ” làcõi ThậtBáo, cõi PhươngTiệnlàtương tự,chẳng phải là thật sự. 

 “Hựu, Pháp Hoa Huyền Tán viết: Phạn vân Tam Ma Địa, thử vân Đẳng Trì, bình 

đẳng trì tâm nhi chí ư cảnh, tức thị Định dã” (Lạinữa, sách Pháp Hoa Huyền Tán giảng: 

“Tiếng Phạn làTam Ma Địa,cõi này dịch làĐẳng Trì.Giữ tâmbình đẳng nơi cảnh, tức 

làĐịnh”). Đẳng TrìlàĐịnh,Đẳng (等) làbình đẳng,Trì (持) là bảo trì (保持: gìn giữ). Nóicách 

khác, vĩnh viễngìn giữ sựbình đẳng.Đối với gìđể nói?Đối vớicảnh giới mà nói, [đó làý nghĩa 

của câu]“chí ư cảnh”. Trong cảnh giới,cóhai thứ: Mộtlàhoàn cảnh nhân sự, hai làhoàn cảnh 

vật chất. Bất luậnđốivớingườihayđối với sự, tức làđối với hết thảy vạn vật, vĩnh viễn gìn giữ 

sựbình đẳng,điềuấy được gọi làTam Ma Địa,hoặc Tam-muội.Ởđây, dùng danh từĐẳng 

Trì,“bình đẳng trì tâmnhichí ư cảnh” (giữ tâm bìnhđẳngđối với cảnh).Chúng ta phải học, 

họcchẳngđượcư? Dẫu học chẳngđược, vẫnphải học! Kẻkhác cóphân biệt, ta chẳng phân 

biệt.Người khác cóchấp trước, ta chẳngchấp trước. Người khác có thiện,ác, ta chẳng có 

thiện,ác, dùngtâmbình đẳng.Quý vị tu Tam Ma Địa, phảivận dụng trong cuộc sống hằng ngày 

thìmớiđược. Nếu chẳng thể sử dụng, Tam Ma Địa củaquý vị làgiả, chẳngthật. Thật sựthìmới 

biến thành cuộc sống,sẽ là một thứ hưởng thụ.Đối vớiNiệm Phật tam-muội, chúng ta thấy 

cónhữngông già bà cả tu pháp môn NiệmPhật, khi nào công phu của họ sẽ chín muồi,đại 

kháilàbao lâu?Sau khi niệmPhật một năm;dođó,người ta ba năm liềnvãng sanh. Có 

phảilàthọmạng của họđã hết hay không? Chẳngphải! Công phu của họ thành tựu, chẳng 
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muốnở trong thế gian này nữa! Dẫu còn thọmạng, nhưng chẳng cần nữa, ra đi trước. Họ có 

thể ra đi,thật sự có bản lãnh!Quý vị thấy họ xử sự,đãingười,tiếp vật, tâm và miệng như một, 

bất luận gặpai, bất luận gặp chuyện gì,quý vị thấy họ, họđềuchắp tay, cườihì hì, “ADi Đà 

Phật,A Di Đà Phật”.A Di Đà Phật làĐẳngTrì,trong tâmngười ấy trừA Di Đà Phậtra,chẳng có 

gì khác,thật sự hữu dụng!Đối với hết thảymọingười đều “A Di Đà Phật”,thật sự làA Di Đà 

Phật,đối với hết thảy sự cũngđều làA Di Đà Phật,người ấy niệmPhật thành công,vì sao?Vạn 

vật trong trờiđấtchẳng có gì không phảilàA Di Đà Phật.A Di Đà Phậtcónghĩa là gì?A Di Đà 

Phật cũng là một câutiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán làVô Lượng Giác. Vô Lượng 

Giác làgì? Tựtánh. Hết thảy chúngsanhđều cóPhậttánh,người ấy thấyPhậttánh củahết thảy 

chúngsanh, háchẳng phải làA Di Đà Phật? Hết thảy vạn vậtđều có Pháp Tánh, Pháp Tánh làA 

Di Đà Phật.Dođó, bất luậnđốivớingười,đốivớisự,đối với vật,người ấy luônmột câuA Di Đà 

Phật,đó làNiệm Phật tam-muội,người ấyđã trụtrongNiệm Phật tam-muội. Chúng ta thấyquý 

vị quan sátcẩn thận, thông thường làmột nămngười ấyđạtđếncảnh giới này, hai năm 

thuầnthục, ba năm ra đi.Chúng ta phải học tậpđiều này, chớ nên nghĩchính mình thông minh, 

chúng ta thua kém những bà cụấy quá xa, người ta ba nămbènđếnthế giớiCực Lạc 

làmPhật,chúng ta vẫn tiếp tụcluân hồi trong lụcđạo, vẫntạo nghiệp, làm sao có thể sánh 

bằngngườita cho được?Người ta buông xuống vạn duyên. 

 “Thiên Thai viết” (ngài Thiên Thai nói),tông Thiên Thai thường nói,“nhược dĩ Không 

Huệ, chiếu chư Thiền Định chủng chủng pháp môn, xuất sanh nãi chí vô lượng tam-muội. 

Kim kinh ư „nhi hiện diệt độ‟ hạ, kế ngôn „đắc vô sanh vô diệt chư TamMa Địa‟, biểu chư đại 

sĩ tuy thị Niết Bàn chi tướng, nhi thậtthị bất sanh, bất diệt, bình đẳng thường trụ chi Như 

Như PhápThân. Thị chư đại sĩ hàm thị đức tuân PhổHiền, tùng quả hướng nhân giả dã” 

(“Nếu dùng KhôngHuệđểchiếucácThiền Định, các thứpháp môn,xuất sanh cho đếnvô 

lượngtam-muội”. Nay kinh này từ câu “mà hiện diệtđộ” trởđi, kế đó nói “các Tam Ma Địa vô 

sanh vô diệt”, biểu thị cácđại sĩ tuy thịhiện tướngNiết Bàn, nhưngcác Ngàithật sựlà Pháp 

Thân Như Như bất sanh bấtdiệt, bìnhđẳng thường trụ. Các vịđại sĩ nàyđều làđức tuânPhổ 

Hiền, từ quả hướngđến nhân vậy). Cụ Hoàng Niệm Tổ dùng câu nói của tôngThiên Thai 

đểtổng kếtđoạn nói về Tam MaĐịa,ý nghĩa rất viên mãn.“Thiên Thai gia”, cũng chính là 

“tông Thiên Thai” như chúng ta thường gọi,họtu hành lấy Không Huệ làm Tông, tựtánhvốn 

trọnđủtríhuệBát Nhã, chiếucác thứThiền Định vàcác thứpháp môn.Vì tám vạn bốn ngàn pháp 

môn, không pháp mônnàochẳng phải làtuThiền Định; nếu chẳng tu ThiềnĐịnh, sẽ chẳng phải 

làPhậtpháp. Mấu chốt tu hànhtrongPhật pháp làThiền Định, do GiớiđắcĐịnh.Giới 

làtiềnphương tiện, là công phu dự bịđể tu Định. Giới khiến cho chúng ta buông xuống vạn 

duyên,haibênthiệnvàácđềukhông trụ,nhưng về mặt hiện tướng,nhất định là “đoạnác, tu 

thiện”.Đoạnác tu thiện cũngchẳng chấp tướng thìĐịnhHuệ mới có thể hiện tiền. 

Nếuđoạnácmà chấp tướngđoạnác, tu thiện bèn chấp tướng tu thiện, sẽ biến thành phước 

báonhân thiên;đóchẳng phải làPhậtpháp, mà là pháp thế gian. Hai bênđều chẳng trụ thì mới là 
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Phật pháp, mới tươngứng vớiGiới, Định, Huệ. DùngKhôngHuệđể chiếu các pháp mônThiền 

Định,quý vị thấy KhôngHuệ làHuệ,Thiền Định làĐịnh,“chủng chủng pháp môn” là Giới, 

Tam HọcGiới, Định, Huệ trọn vẹn, xuất sanh cho đến vô lượngtam-muội. Cổđạiđức 

thườngbảo:“Một mônđãthông, hết thảycácpháp mônđều thông”.Đạtđược một môn tam-

muội,chúng ta dùngpháp môn NiệmPhật,đạtđượcNiệm Phật tam-muội thìvô lượngtam-

muộiđều hiện tiền. 

 Nếu chúng ta gặp một bà cụ niệmPhật, nếu cụ chẳng biết chữ, suốt ngàytừ sángđến 

tốiniệmPhậthiệu, tay chẳng rời tràng hạt,Phậthiệu chẳng rời miệng, cụthật sự đắcNiệm Phật 

tam-muội. Nếuquý vị hỏi cụ về Hoa Nghiêm tam-muội hay Pháp Hoatam-muội,quý vị thấy 

cụ có hiểu hay không? Có lẽ bà cụ chẳng nói với quý vị, bà cụ chỉ là “A Di Đà Phật”,bảoquý 

vị niệmA Di Đà Phật,nhưngcụthật sự hiểu.Vì sao chẳng nói với quý vị? Nói với quý vị thìquý 

vị chẳng hiểu, thậtvậy, chẳng giả tí nào! Vì saoquý vị không hiểu? Quý vị tập khíphiền não 

quá nặng! Không nói với quý vị, màkhuyênquý vị niệmPhật,đó làthật sự từ bi, làtrí huệ chân 

thật. Lờiấy là thậtư?Thậtđấy! Tôi có lý do đểtin tưởng,vì sao?Dưới tòa Ngũ Tổ, Lục Tổ Huệ 

Năng đại sưnghe Ngũ Tổ giảngđạiý kinh Kim Cang, giảngđến câu“ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 

tâm”bèn hoát nhiên khai ngộ, ngộấylàgì? Tam Học Giới, Định, Huệ viên mãn. Trênđường 

lánh nạn, Ngài gặptỳ-kheo-ni Vô Tận Tạng, vịtỳ-kheo-ninàyrấtdụng công, suốtđờithọ trì kinh 

ĐạiNiết Bàn. Kinh Đại Niết Bàn cóhai bản dịch, đều rất dài, một bản gồmbốn mươi cuốn, 

loại kia gồmba mươi sáu cuốn.Huệ Năngđại sưnghe bà ta niệm kinh, sau khi bà ta niệm xong, 

Huệ Năngđại sưgiảngý nghĩa cho ni sư nghe, ni sư nghe xong,vô cùng hoan hỷ. Do vậy, 

chúng ta quyếtđịnhchớ nên xem thường những bà cụchỉ biết niệmA Di Đà Phật,dường 

nhưchuyện gì cũng không biết, [thật ra], họ không muốn nói cho quý vị biết, vì sao? Đúng là 

quý vị nghe không hiểu.Nếuquý vị đạt tới trìnhđộ nhưtỳ-kheo-ni VôTậnTạng, họ sẽthật sự 

nói vớiquý vị,vì sao nói?Nói với quý vị sẽ hữu dụng,quý vị khai ngộ!Nếuquý vị chẳng khai 

ngộ, người ta chẳng nói vớiquý vị,chẳng giảng cho quý vị,giảngđể làm gì? Lời lẽ thừa 

thãi!Phật, Bồ Tát giảng kinh khếcơ,khếlý,Lý làtríhuệ Bát Nhã vốnsẵn có trong tựtánh, họ đã 

chứngđắc Lý ấy. Khế cơ làphù hợpvớitrìnhđộ của bản thân quý vị.Đếnkhi nào sẽ giảng cho 

quý vị? Khi quý vị mấp mé khai ngộ, khi quý vị sắp ngộ mà chưa ngộđược, bèn chỉđiểmmột 

chút,quý vị liền hoát nhiênđại ngộ. Chẳng phảilàlúcquý vị sắp ngộ mà chưa ngộđược, bèn 

chẳng dùngphương pháp này,dùngphương phápnàysẽ phí công,chẳng có hiệu quả, nên bảo là 

“nói lời thừa”, nói lời chẳng nên nói.Vì thế, các Ngài quán sát căncơ.Dopháp mônTịnh Tông 

thù thắngkhôn sánh,khingười ta thành tựubènđạttớicảnh giới ấy,pháp sưgiảng kinh, thuyết 

pháp hướng vềngười ấythỉnh giáo,họ sẽ khách sáo “A Di Đà Phật”, chẳng nói vớiquý vị, vì 

sao?Quý vị vẫn chưađạtđếncảnh giới ấy! Nếu quý vị thật sự đạtđếncảnh giới ấy,quý vị 

thấyngười ấy có giảng hay không? 
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 Chúng ta liễu giảichân tướng sự thật này,hiểuđạo lý này, có dámkhinh mạn 

chúngsanhhay không? Không dám!Đối với hết thảy chúngsanh, phải có tâm tôn kính,tâm 

cung kính,đó làchánh xác. Khinh mạnngười khácchính là khinh mạnchính mình.Quý vị thấy 

chưPhậtNhư Lai,quý vị thấythánh hiềnthế gian nhưKhổng Tử,MạnhTử, theo kinh sáchghi 

chép,họ khiêm hưđối với người khác dườngấy, chưPhật, Bồ Tát lại càngchẳng cầnphải nói 

nữa!ThuởThích Ca Mâu Ni Phậttại thế, khi khất thực, có lúc gặp kẻăn mày, kẻăn màyđáng 

thương lắm,biếtchính mình chẳng tu phước,dotrongđờiquá khứchẳngtuphước,đời này mới 

bần cùng, biến thành kẻăn mày. Kẻấy thấyThích Ca Mâu Ni Phật, vô cùng hoan hỷ,vì 

sao?Phật làđấngcóđạiphướcđức. Kẻấyở bên ngoài xin được một chút cơm, bèn cúng dường 

Thích Ca Mâu Ni Phật món cơmấyđểtuphước!Quý vị thấyThích Ca Mâu Ni Phật rấtcung 

kính họ, chẳng xem thường họ,đúng là tâmbình đẳng,tâmtừ bi đốiđãi hết thảy 

chúngsanh,tiếpnhận cúng dường,khai thị cho họ,chỉ dạy, giúpđỡ họ. Phật, Bồ Tát lànhư vậy 

đó.Đó là nhữngđiều chúng ta phải học trong cuộc sống hằng ngày, phải dùng tâm 

bìnhđẳngđểđốiđãihết thảy chúngsanh. Chúngsanh cóphân biệt, chúng ta phải họctheoPhật, Bồ 

Tát chẳngphân biệt,chẳngchấp trước, không có cao, thấp,thấy hết thảy chúngsanhđều làPhật, 

Bồ Tát,đó làđúng. Trong kinh Hoa Nghiêm,đứcPhậtđã nói rất nhiều lần:“Hết thảy chúngsanh 

vốn làPhật”. 

 Ởđây, cụ Niệm Tổ dùng câu này của ngài Thiên Thai, “kim kinh ư nhi hiện diệt độ hạ” 

(kể từ câu “mà hiện diệtđộ” trong kinh này trởđi), tức là sau phầntám tướng thành đạo, chúng 

ta thấy câukinh vănđầu tiênlà“đắc vôsanh vô diệt chưTam Ma Địa”,chẳng phải làđắc 

mộtmônNiệm Phật tam-muội,mà làđắc“chưNiệm Phật tam-muội”.Ởđây là biểu thị pháp, 

biểu thị cácđại sĩđạiđức tham dự pháp hộithuyết pháp thuởấy củađứcThế Tôn đềulàPháp 

Thân Bồ Tát. Tuy thị hiện tướng Niết Bàn, trong thập phương thế giới, nên dùng thânPhật để 

đắcđộ thì họđều cónăng lực hiệnthânPhậtđể thuyết pháp. Hiện thânPhậtchắc chắnđều là 

hiệntám tướng thành đạo. Do vậy, tuy thị hiện tướngNiết Bàn, nhưng thật ra bất sanh, bất 

diệt,bình đẳng thường trụ Như NhưPháp Thân. Giống như trong kinh Lăng Nghiêmđã 

nói:“Thuận theo tâm chúng sanh mà ứng với khả năng lãnh hội của họ”. Các Ngài thị hiện 

trênthế gian vì muốngiúp đỡ chúngsanh,chẳng phải vìchính mình,chính mình đãthành tựuviên 

mãn.Trong phần trước, chúng ta đã họcrất nhiều,các Ngài xác thựcđãminh tâm kiếntánh, 

minh tâm kiếntánhlàbất sanh, bất diệt,bình đẳng thường trụ Như NhưPháp Thân.Pháp Thân 

làgì? Chẳng còn coi nhục thân này là thân củachính mình, mà lấyvạn sự vạn pháptrongkhắp 

pháp giới hưkhông giới làm thân củachính mình.Bởi lẽ,Pháp Thân thường trụ, thânnàychẳng 

thường trụ, cósanh, có diệt.Vũ trụchẳng có sanh diệt,khắp pháp giới hưkhông giớibất sanh, 

bất diệt, Pháp Tánh bất sanh, bất diệt, pháptướng cũngbất sanh, bất diệt. Nhưngphải 

hiểu:Pháp Tánh là thật,pháptướng là giả. Pháp Tánh là có thểsanh, có thể hiện;pháp tướng 

làcáiđượcsanh,cáiđược hiện. Năng và Sở là một, không hai. Trong phần trước,chúng ta đã 
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học rất nhiều. Trong kinh Hoa Nghiêm còn học càng nhiều hơn nữa. Tánh và tướngnhư nhau, 

tánhvà tướng chẳng hai, cớ sao chúngcósanh diệt?Đạo lýbất sanh, bất diệt rấtư làsâu! 

 Hiện thời, các nhà Lượng Tử Lực Học,đây là một ngành khoa học tiên phong, 

họđãphát hiệnbản chấtcủa vật chất, vật chất rốt cuộc là gì,đó là phát hiện gầnđây nhất. Thưa 

cùngquý vị, phát hiện gầnđây nhất của họđãđượcđứcPhậtnói rất rõ ràng trong kinh điển từ ba 

ngàn năm trước, nhưng các nhàkhoa họcđến nay mới phát hiện,nói giống nhưđứcPhật, chứng 

tỏPhật làmộtđại khoa học gia, đi trước họ ba ngàn năm.Phát hiện mới mẻ của họ vẫn chẳng 

thể trình bày rõ ràng nhưđứcPhật! Họphát hiệnbản chấtcủavật chấtchẳng tồn tại,điều này 

giống như trong kinh Phật đã nói.Kinhcó nóiThích Ca Mâu Ni Phật hỏiDi Lặc Bồ Tát, hai 

vịđốiđápđể cho chúng ta nghe, chúng ta phải hiểuđiều này!Đức Phậthỏi“tâm hữu sở niệm”, 

chúng ta khởi lên một niệm tâm, [đó là]“hữu sở niệm”, dấy lên mộtý niệm. Chúng ta biếtý 

niệmấy, chúng ta dấy lênthiện niệm, hoặc làdấy lêný niệmA Di Đà Phật,“Nam-môA Di Đà 

Phật”,trongý niệmấycó bao nhiêu tế niệm,tức làý niệm vi tế? Có bao nhiêutướng?Tướnglà 

hiện tướng,là vật chất; có bao nhiêu thức?Nay chúng ta gọi thứclàhiệntượngtinh thần,tướng là 

hiện tượngvật chất.ĐứcPhậtnêu câu hỏi như thế,Di Lặc Bồ Tát trả lời“một cái khảy ngón 

tay”. Thời gian củamộtcáikhảy ngón tay rất ngắn, trong mộtcáikhảy ngón tay có bao nhiêu tế 

niệm?“Ba mươi hai ứctrăm ngàn niệm”.Trăm ngàn là mười vạn,đó làđơn vị; ba mươi hai 

ứcnhân với mười vạn thành ba trăm hai mươi triệu, mộtcáikhảy ngón tay cóba trăm hai mươi 

triệu. Các vị khảy thửxem,trongmột giây có thểkhảy bao nhiêu lần? Tôi khảy kháchậm, tôi tin 

tưởngđại khái lànhấtđịnhcóngườikhảy nhanh hơn tôi, khảyđược năm lần,tôi có thể khảy bốn 

lần, một giâykhảyđượcbốn lần.Khảy năm lần thìhiện thời dùng giây làmđơn vị, trong một 

giây khảynăm lần thì trong một giâyấy cóbao nhiêu niệm? Một ngàn sáu trăm triệu,tức làmột 

ngàn sáu trăm triệu niệm.Bồ Tát nói:“Niệm niệm thành hình”,“hình”làhiện tượngvật 

chất;“hìnhđều có thức”,“thức”làhiện tượngtinh thần. Nói cách khác,hiện tượng tinh thần và 

hiện tượngvật chấtvĩnh viễnchẳng tách rời, do đâu mà có? Từý niệm mà có! 

 Hiện thời,chuyệnnày đã được các nhà khoa học phát hiện. Các nhà Lượng Tử 

LựcHọcnói trong vũ trụchẳng có vật chất tồn tại, vật chất làchuyện như thế nào?Làý niệm 

của con người, tức là “niệmđầu”; ý niệm tích lũy liên tục sanh ra huyễn tướng. Nó là tích 

lũy,quý vị thấy trong một giây là bao nhiêu? Theo lời giảng của Di LặcBồ Tát, trong một 

giây có một ngàn sáu trăm triệu, tích lũy mà!Trong một giây,chúng ta có thể thấyrõ ràng, có 

thể trông thấy [huyễn tướng tích lũy của]một ngàn sáu trăm triệu niệm. Đối với mỗi tế niệm 

trong một ngàn sáu trăm triệuấy, chúng ta không có cách nào trông thấy, vì nóquá nhanh, ắt 

phải là hiện tượng liên tục thìchúng ta mới có thểthấy. Nếuchẳng phải là hiện tượng liên tục, 

về căn bản, chúng ta sẽ chẳng cảm thấy nótồn tại.Đấy mới làthật sự hiểu rõ vật chất rốt ráo là 

gì, hiểu rõ vật chất do đâu mà có. Họ nóivật chất làtừ trong Khôngsanh ra Có. Tốcđộ lại 

cònhết sức nhanh,nhanh hơn tốcđộ củaánh sáng và dòngđiện,tốcđộcủaánh sáng hay tốcđộ của 
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dòngđiệnđềuchẳng thể sánh bằng.Ánh sáng vàđiện cũng đều là hiện tượng vật chất. Họtổng 

kết,nhữngthứ khác nhau muôn hình muôn vẻnhiều ngầnấy trong vũ trụ hoàn toàn do tần số 

[dao động] khác nhau. Họ nêu thí dụ: Tần số dao động chậm nhất biến thànhđá,biến thànhcác 

kim loại nặng,đó là tần số dao động chậm.Đối với cái được họ gọi là“chậm”ấy, chúng ta 

khôngcó cách nào nhận biết,vìcáiđược họgọi là“chậm”ấy vẫn nhanh hơnđiện vàánh 

sáng,chúng ta phải biết“chậm” là như thếđó. Nhanh hơn mộtchút liền biến thành hoa, cỏ, cây 

cối, biến thànhda thịt củađộng vật chúng ta, tươngđối mau hơn một chút,chẳng giốngnhưđá 

hoặc kim loại nặng.Nhanh hơn thì giống như cái gọi là “sóngđiện” trong hiện thời, tức là 

sóng vô tuyếnđiện, sóngánh sáng càng nhanh hơn.Đều là tần sốdaođộngkhác nhau mà tạo 

thànhcáchiện tượng [khác nhau].Các hiện tượngấy toàn làhuyễntướng,có cùngmộtý nghĩa 

như kinh Phật đã nói:“Phàmnhững gì có tướng đều là hư vọng. Hết thảypháp hữu vi,như 

mộng, huyễn, bọt, bóng”.Cáckhoa học gia hiện thời đã hiểu phần nàoý nghĩa kinh văn kinh 

Kim Cang,thật sự liễu giảiý nghĩa lờiPhật dạy, liễu giải chân tướng sự thật,toàn là do ý niệm 

biến hiện. 

 Vì thế,đối với những câu nóiấy trong kinh Phật, chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ, thời 

thờikhắc khắcghi nhớ: “Hết thảy các phápsanh từ tâm tưởng”,“tâm tưởng”làý niệm.Ý niệm 

củachúng talàthiện, hết thảy cảnh giớichẳng có thứgìbất thiện,đều là thiện.Ý niệm của chúng 

ta bất thiện,chẳng có thứgìlà thiện. Chúng ta phải nghĩ,đầu tiên là nghĩ thân mìnhđúng 

nhưđứcPhật đã nói:“Tướng do tâmsanh”,tướng củachúng ta giốngnhưBồ Tát,Kim Cang bất 

hoại thân.Vĩnh viễnchẳng có phiền não,chẳng có vọng niệm làtướngBồ Tát. Chỉ cầndứt diệt 

niệmấy làđược rồi, vọng niệm vàý niệm bất thiệnđều dứt hết,hoàn toàngiữ thiện niệm,thân 

tâm khỏe mạnh,trăm bệnh chẳngsanh. Cóđồng họcđã hạ tải (download) một bản tin từ 

Internet đưa cho tôi xem: ỞẤnĐộ, gầnđâyđãphát hiện mộtloại virus gâybệnhtruyền 

nhiễm,đãtruyềntớiÚc. Nghe nói tại Hương Cảngđã có một trường hợp, tức một ca bệnh. 

Dựđoán cănbệnhtruyền nhiễm ấy có thểlan truyềnkhắp thế giới, không cóchất khángsinhnào 

hữu hiệuđể ngăn ngừa. Nóicách khác,không có thuốc trị.Mắc phải bệnhấy,ước chừng ba, bốn 

giờ sẽ chết, nhanh như thếđó,rấtđáng sợ! Năm ngoái, tổ chức Y Tế Thế Giớiđã loan tin 

này,chúng tôi đãthấybài báoấy.Nhưngcũng có tin tức cho biết có thểlàchúng ta sẽkhông bị lây 

nhiễm,ngườinhư thế nào? Người tâm thái tốtđẹp,ngườiniệmPhật,ăn chay, ngườitâmđịathiện 

lươngsẽ khôngbị lây nhiễm. Chúng ta có thể tin tưởnghay không? Có thể! Kinh Phậtcó 

nóiđạo lý sau đây:“Tà chẳng thắng chánh”. Loại virus đó là tà, là tàác,tâmquý vị chánh, nó 

sẽchẳng thể xâm phạmquý vị.Hiện thời,y học nói tới“khả năng miễn dịch” thì khả năng miễn 

dịch là gì?Tâmđịa thanh tịnh, thiện lương,ăn chay, không sátsanh, khôngkết oán cừu với 

cácchúngsanh.Loại virus ấyđếnbáo cừu!Hiện thời, niệmPhậtthì phảithật sự niệmPhật,thật sự 

họcPhậtthìmớiđược. Nếu giả dối sẽ không xong. Khi giả dối,quý vị vẫn có thể bị virus lây 

nhiễm.Nếuquý vị thật sự làngườihọcPhật,tâmđịa thiện lương, giốngnhưngườiniệmPhậtchúng 
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ta niệm niệmđều làA Di Đà Phật, NgoàiA Di Đà Phậtra, chẳng cóý niệm thứ hai, virus sẽ 

chẳng thểquấy nhiễungườinhư vậy được! 

 Vì thế,khoa họcđã chứng minh,Phật, Bồ Tát đã chứngminh,điều trọng yếu là chúng ta 

cũng phải học theo các vịđại sĩ“đức tuânPhổ Hiền”. Từquả hướngđến nhân chúng ta chưa 

làmđược, chúng ta vẫn chưa chứng quả, nhưng chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực học tập“đức 

tuân Phổ Hiền”.Học tậpPhổ Hiền Bồ Tát thìđiềuđầu tiên là“lễ kính chưPhật”,đốiđãi hết 

thảyngười, hết thảy sự, hết thảy vật phải cótâmcung kính,đó làchánh xác.Vì sao?Pháp 

Tánhcủa vạn sự vạn vậtlàchânPhật,nơi hữu tình gọi làPhậtTánh,nơivô tình như thựcvật và 

khoáng vật thì gọi là Pháp Tánh. Pháp Tánh vàPhậtTánh là mộttánh,chẳng có chút sai biệt 

nào. Chúng ta lễ kính làđốivới Pháp Tánh. Ngay trong pháp thế gian cũng nhấn mạnh [lễ 

kính]. Quý vị thấy LễKý, mở ra xem, câuđầu tiên là“Khúc Lễ viết, vô bất kính” (Khúc Lễnói: 

“Không gì chẳng kính”),không cóthứ gì chẳng phải làlễ kính. Bất luậnđốivớingười,đối với 

sự,đối với vật,tâmcung kínhquan trọng hơn bất cứ gì khác! Trong Đệ Tử Quy, câuđầu tiên 

là“phụ mẫu hô, ứng vật hoãn” (cha mẹ gọi, liền thưa ngay, đừngtrì hoãn). Có rất nhiềuđồng 

tu nói thẳng với tôi: Cha mẹđều mất cả rồi, cha mẹ cũng chẳng gọi họ, vậy là có thể không 

cần phảiđáp lời. Tôi nóiquý vị đã hiểuý nghĩa này một cách cứng ngắc mất rồi, cha mẹ [nói 

trong câuấy] là một thí dụ,tứclàngườithân thiết nhất của ta, họgọiquý vị,lẽ nàoquý vị 

chẳngđápứng?Mở rộng ra, bất luậnai gọiquý vị,quý vị đều phải trả lời,đólàgì? Lễ phép,là 

“lễkính chưPhật” củaPhổ Hiền Bồ Tát. Khi có ai đó gọi, dẫu nghe mà giả vờ chẳng nghe 

thấy, chẳng quan tâmđến,đó là thiếu lễ phép, sai mất rồi! Học sốngđộng, vận dụng sốngđộng, 

chớ nên học chết cứng. Không chỉ làđối với cha mẹ,mà anh em củaquý vị gọi cũng chớ 

nênkhôngđápứng, bằng hữucàng lại chẳng nên khôngđápứng, hácóđạo lýấy?Quý vị họcở chỗ 

nào?Sống động, hoạt bát,học sốngđộng, vận dụng sốngđộng.Đệ Tử Quy chỉ nêu lên tổng 

cộngmột trămmười ba chuyện làm gương. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ 

nóimườiđiều,quý vị thấyngườita biết vận dụng,ngườiTiểu Thừa biết dùng,biếnmườiđiều 

thành ba ngànđiều.Đại Thừa Bồ Tát càng linh hoạt hơn,biếnmườiđiều thành tám vạn bốn 

ngànđiều,há có khô khan dườngấy! Giáo huấn của thầy là nêu ra cương lãnh, nêu lên những 

hướng dẫn tổng quát,đểvận dụng trong cuộc sống,chính mình phải có tríhuệmở rộng, triển 

khai nó, triển khai thànhvô lượng vô biên.Đềudochính mình sau khi học xong phảithật sự lý 

giải, dung hội, quán thông, có thểứng dụng trong cuộc sống hằng ngày,ứng dụng trong 

côngviệc,ứng dụng trong xử sự,đãingười, tiếp vật, vận dụng toàn bộ. 

 Do vậy,phải học sự lễ kính củaPhổ Hiền Bồ Tát,đốiđãivớibấtcứ ai đều cung kính, 

không dámgiảiđãi, khinh mạn, [mà phảiđốiđãi] giống như thấyPhật.Thậm chítrôngthấy các 

tiểuđộng vậtđều phải cung kính,đốivới muỗi, trùng, kiến, chúng ta đều chắp tay, gọi chúng nó 

làBồ Tát, “Bồ Tát kiến,Bồ Tát muỗi”, đối xử hòa thuận với chúng,đốiđãi bìnhđẳng,quyết 

định chớ nên giết hại chúng. Chúngcũng làPhật, vốn làPhật, biến thànhhình dạngấy là do lúc 



17 Tập 121 

 

làm ngườiđãtạonghiệp quá nặng,nên mới biến thành hình dạngấy. Chúng ta đã biết, lẽ nào 

chẳngtôn trọngchúng nó?Chúng nó có linh tánh, chúng ta tôn trọngchúng, chúng sẽ tôn trọng 

chúng ta. Chúng ta chẳng tổn hại chúng, chúng cũng chẳng tổn hạichúng ta,đốiđãi hòa 

thuận,hỗ trợ hợp tác.“Xưng tán Như Lai”,quý vị thấy không dùng“chưPhật”, mà dùng“Như 

Lai”.“Lễ kính” dùng chữ“chưPhật”,“xưng tán” dùng chữ“Như Lai”,đó là vì trong xưng tán 

cósai biệt,tức là: Xưng tán tươngứng với TánhĐức. Chẳngtương ứng vớiTánhĐứcbèn 

chẳngxưng tán;do lấy TánhĐức làm tiêu chuẩn. Lễ kính thìbình đẳng,lễ kínhđối với thiện 

nhân,đối vớiác nhân cũng lễ kính,chẳng có phân biệt, nhưng xưng tán thiện nhân, chẳng xưng 

tánác nhân, mà cũng chẳng hủy báng kẻấy,phải bao dung, chớ nên phê bình,chớ nên hủy 

báng.Nhấtđịnh phảiliễu giải vì sao kẻấy tạo những nghiệp bất thiệnấy?Do kẻấynghiệp 

chướng rất nặng, tập khí rất sâu,chẳng gặp thiện hữuđến dạy họ.Phải có tâmđồng tình, chớ 

nên có tâm chỉ trích,như vậy là tốt.“Quảng tu cúng dường”,cúng dường làbình đẳng,cúng 

dường thiện nhân,đối vớiác nhân cũngcúng dường.Chớ nên nói thấy kẻác không có 

cơmăn,chúng ta cócơm, nhưng chẳng cho kẻấyăn! Thấyhọ rét mướt, chúng ta có quầnáo, 

nhưng chẳng cho hắn mặc,chẳng thể được! Vì thế, cúng dường làbình đẳng, lễ kính làbình 

đẳng, chỉ cóxưng tán làsai biệt.Nhữngđiều nàyđều phải học,học rồi phải hữu dụng thì 

mớiđược! Do lẽđó, các vịBồ Tát dự hộiđềuđã sớmthànhPhật, lúcThích Ca Mâu Ni Phật giảng 

kinh Vô Lượng Thọ ởđây, các Ngài đếnlàm thính chúng, làmảnh hưởng chúng,cóý nghĩanhư 

vậy đó. Do vậy, [các vịBồ Tát ấy] là từquả hướngtớinhân.Tam Ma Địa họctớiđây,đoạn tiếp 

theo sẽ học vềĐà-la-ni.Hôm nay đã hếtthời gian rồi, chúng ta học tới chỗ này. 
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Tập 122 
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

 

Chư vị pháp sư, chư vịđồng học,xin mời ngồi xuống.XinxemĐại Thừa Vô Lượng Thọ 

KinhGiải, trang một trăm bốn mươi hai, dòng thứ ba. 

 “HựuĐà-la-ni, Phạn ngữ, thử phiên vi Trì, Tổng Trì, Năng Trì, Năng Giá” (Lại nữa, 

Đà-la-ni(Dhāraṇī)là tiếng Phạn dịch là Trì, Tổng Trì, Năng Trì, Năng Giá), có nhiều ý nghĩa 

như vậy. Từ chỗ này trởđi là giải thích câu kinh văn thứ hai, tức câu“cậpđắcnhất thiết đà-la-

ni môn” (vàđắchết thảycác môn đà-la-ni),giải thíchcâu kinh văn này.Câu trước là“đắc 

vôsanh vô diệt chưTam Ma Địa”,chúng ta đã học xong. Tam Ma Địa hết sức trọng yếu, 

chúng ta thường gọi nó là Tam-muội, cũnggọilàĐịnh. Khiến cho tâm trụ một chỗ thì gọi là 

Tam-muội.Không chỉ đắcTam Ma Địa, màcác Ngàiđồng thời cònđắc đà-la-ni. Những danh từ 

nàyđều là tiếng Phạn,“đắc nhất thiết đà-la-ni môn”. Trì là bảo trì (gìn giữ).Đối với chữ 

TổngTrì,thông thườngđể giải thích chữ đà-la-ni, quá nửa chúng ta dùng cách nói theo ý nghĩa 

Tổng Trì này.TổngTrì(總持)cónghĩa làgì?Bao gồm hết thảy pháp,nắm giữ hết thảy nghĩa.Ý 

nghĩa nàyhết sức hay, mà cũng là nói:Đã nắm vữngtổngcươnglãnh, tổngnguyên tắccủahết 

thảycácpháp thì gọi là“đắc đà-la-ni”. ChữĐà-la-ni trong tiếng Phạn cóý nghĩa là“năng trì” 

(có thể gìn giữ).“Năng giá” (có thểngănche), tức là ngưng dứt, nay chúng ta nói là “khống 

chế”, cóý nghĩaấy. 

 Tiếpđó, [sách Chú Giải] dẫn kinh luận,đó là những lời giải thích của Phật và các vị tổ 

sưđạiđức.“Trí Độ Luận viết:Đà-la-nigiả, Tần ngônNăng Trì, hoặc Năng Giá” (TríĐộ Luận 

giảng: “Đà-la-ni, tiếng Hán là Năng Trì hoặc Năng Giá”). TríĐộ Luậnđược dịch vào thời 

Diêu Tần, nên nói là“Tần ngôn”, “Tần ngôn” nghĩa là tiếng Hán. Dịch sang nghĩa tiếng 

Hán, [Đà-la-ni] là Năng Trì, hoặc Năng Giá. Năng Trì là gì? Tiếpđó có giải thích:“Năng trì 

giả, tập chủng chủng thiện pháp, năng trì linh bất tán, bất thất. Thí như hoàn khí thịnh thủy, 

thủy bất lậu tán”(Năng Trì là nhóm họp các pháp lành, có thể giữ cho chúng chẳng tản mát, 

chẳng mất mát. Ví nhưđồđựng hoàn thiện có thể chứa nước, nước chẳng bị rỉ mất).Tiếpđó là 

tỷ dụ,“khí” (器) là dụng cụ, giống như chén trà [chẳng hạn]. Chén trà hoàn hảo, chẳng bị hư 

vỡ, có thểđựng nước, nước chẳng bị chảy mất.Đà-la-ni cũngcóý nghĩa ấy, nó có thể gom góp, 

nắm giữ các thứ thiện pháp. Những thiện phápấy sau khi đạtđược sẽ chẳng bị mấtđi. Những 

thứ nào? Trong Phậtpháp, chẳng hạn nhưThập Thiện Nghiệp Đạo. Sau khi đạtđượcThập 

Thiện Nghiệp Đạo, sẽchẳngmấtđi,quý vị có thể trong một thời gian dài thậm chíđờiđời kiếp 

kiếpđều có thểgìn giữ. Vì vậy,Đà-la-ni cóý nghĩa Trì. 
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 Tiếpđó, nói:“Năng Giá giả”, Giá(遮)là gì?Giá làđối với pháp bất thiện.“Ácbất thiện 

căn tâmsanh,năng giá linh bất sanh” (đối với những tâmác, bất thiện căn sanh khởi, có thể 

ngăn che, khiến cho chúng chẳng sanh). Vìquý vị có thiện pháp,pháp bất thiện sẽ chẳng 

thểsanh. Thí dụ nhưtrong Thập Thiện,quý vị biếtchẳng sát sanh là tốt đẹp, [vì] chẳng kết oán 

cừu vớihết thảy chúngsanh. Khôngăn trộm là tốt. Chẳng sát sanh là không nợ mạng kẻ khác, 

chẳng trộm cắp là không nợ tài vật củangườita.Nhữngđiềuấy tốt lắm, cho nên chúng có thể 

ngăn che hết thảy các điềubất thiện.Thậtsựcó thểnắm giữThập Thiện Nghiệp Đạo, sẽchẳng có 

ý niệm hạingười, mà cũng chẳng cóý niệm chiếm tiện nghi của kẻ khác.Vìý niệm chiếm tiện 

nghi của kẻ khác, tuy không trộm cắp, nhưng kẻấy có tâm trộm cắp,ýniệmấy 

chẳngtốt,vẫnmuốn chiếm một chúttiện nghi, đó là tâm trộm cắp chưa dứt! Hễ cóý niệmấy, 

rấtcó thểsẽ có hành vi bất thiện.Chúng ta phải hiểu:Đối với ngườitrong thế gian này,cổ nhân 

cónói:“Suốtđờiđều làmạng,chẳngnửađiểm do người”.Mạng do đâu mà có? Chẳng phải do 

ông trời ban cho quý vị! Có rất nhiềungườihiểu lầmvận mạng do ThượngĐế ban cho chúng 

ta. Vì sao có người thăng quan phát tài, có người bần cùng hạ tiện?Chẳng phải làông trời rất 

thiếu công bằngư? Há có loạiông trời như vậy! Vì thế, phải hiểu: Chẳng dính líu gìđến 

trời,đất,quỷ thần,Phật, Bồ Tát, vận mạng của mỗi cá nhân chúng ta do chính mình chịu trách 

nhiệm.Cóvận mạng hay không?Có!Vận mạng do đâu mà có? [Chủng tử] của nhữngđiều thiện 

và bất thiện do quý vị đã tạo trong đờiđời kiếp kiếpquá khứ, chúngở trong A Lại Da 

Thức,được gọi là vận mạng củaquý vị. Trong quá khứ,quý vị làm việc thiện,đời này phú quý, 

hưởng thụ, hưởnglạc.Trongđờiquá khứtạo nghiệp bất thiện,quý vị sẽ sống cuộcđời nghèo 

khổ.Đạo lý là như thếđó. Do vậy, sau khi đã hiểu, chúng ta chẳng oán trời, hờn người; sau 

khi đã hiểu rõ, bèn an phận giữ mình,xã hội liềnhòa hài,anđịnh. Chúng ta muốn phú 

quý,muốn phát tài,cóđược hay không?Được chứ!“Trong cửa nhà Phật, có cầuắtứng”,quý vị 

cầu trong cửa nhàPhật,đứcPhậtgiúpđỡ quý vị như thế nào?ĐứcPhật giảngđạo lý và phương 

pháp phát tài cho quý vị nghe, quý vị đã hiểu rõ, nương theo đạo lý vàphương phápấyđể tu 

học, sẽ có tiền củađưađến, chẳng giả tí nào. Cổ thánh tiênhiềnbảo là“sanh tài hữu đại đạo” 

(cóđạo lý to lớnđể sanh sôi tiền của). 

 Thuở chúng tôi còn trẻ,thầy rất cao minh, thầy xem tướng của tôi, nghe giọng tôi nói, 

nhìn tư thái hànhđộng của tôi, liền biết sự phú quý, cùng quẫn hay hanh thông suốt mộtđời, 

thầy nhìn ra được! Thấyđứa học trò này mạng vận chẳng ra gì,suốtđờivất vả, nghèo hèn, có 

lúc thầy còn giúpđỡ trò, vì sao? Nó còn có thiện căn,nói cách khác, còn cócách cứu vớt, 

giúpđỡ nó! Thầy dạy chúng tôiđọcLiễu Phàm Tứ Huấn, bộ sáchấy hay lắm,đọc xong mới 

hiểuđiều gì?Nguyên lai mạngdochính mình tạo,chính mình có thể sửađổi số mạng. Sửa như 

thế nào?Đoạnác tu thiện, tíchlũycôngđức, có thểsửađổi vận mạng. Tiên sinh Viên Liễu 

Phàmđược Khổng tiên sinh đoán mạng. Khổng tiên sinh làđạogia, là thầy tướng số, là cao thủ 
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xem tướng và xem Phong Thủy,thật sự là cao thủ.Khổng tiên sinh tính lưu niên báttự1[1] cho 

ông Viên,tiênđoán vận mạng cả mộtđời. Tiên sinh Liễu Phàmmỗi nămso sánh [vận mạng 

trong nămấy] với lờiđoán Bát Tự, chẳng sai lệch tí nào.Ông Viên là mộtngườiđọc sách, hàng 

nămđithi,đậu hạng thứ mấy, mạngđãđược tính sẵn. Thời quá khứ,sau khi đỗ Tú Tài,quốc gia 

liền ban cho quý vị một phần tiền lương,nhằm khuyến khíchquý vị học hành. Quý vị chẳng 

cần phảiđi làm,quốc gia nuôiquý vị, hàng năm cấpchobao nhiêu thạchgạo, quý vị đủ 

sống,màcũng có thểnuôingườinhà. Tuy chẳngrấtgiàu có,nhưngcó thể sốngđược. Quốc gia bồi 

dưỡng nhân tài, thi đậuTúTàiđược hưởngbổng lộc củaquốc gia. Mỗi nămông Viênđược quốc 

gia cấp gạo, [ông Khổng]đều tính sẵn là bao nhiêu thạch, bao nhiêuđấu, chẳng sai tí nào! 

Suốt hai mươi năm như vậy,chẳngnăm nào sai! ÔngViên bèn nguội lạnh cõi lòng, chẳng còn 

dấy vọng tưởng nữa. Vì sao? Vọng tưởngvô dụng,đúng là trong mạngđãđịnh sẵn rồi! 

 Có một lần,ông ta đến thămmột người xuất gia làthiềnsư VânCốc, vị nàycũng làmột 

cao tăng,Sư học Thiền. Tiên sinh Liễu Phàm cùng ngồi với Sư trong Thiềnđường suốtba ngày 

ba đêm, chẳng dấy lênmộtvọng niệm.Thiền sư VânCốc thấyngườinàyđúng làrấtkhó có, kẻ 

bình phàm chẳng có khả năngấy,vì sao mà suốt ba ngày ba đêmchẳng dấy một vọngniệm?Do 

vậy, Sư liềnhỏiông ta: “Ông côngphu khá lắm, ba ngày ba đêmchẳng khởi mộtvọng 

niệm,chuyệnnàykẻ bình phàmchẳng thể làmđược!” Hỏiông ta tu như thế nào? Tiên sinh Liễu 

Phàm rất thật thà, thưa cùng Sư: “Mạng của con đãđượcngườita tính sẵn rồi. Suốt hai mươi 

năm, nghiễm nhiên chẳng sai chạy tí nào, nênconý niệm gì cũngchẳng có”. Sau khi ông Phàm 

thưa lờiấy, thiền sư Vân Cốc bènha hảcười to: “Tôi ngỡông làthánh nhân, nguyên lai ông vẫn 

làphàm phu”. Ông Viên hỏi: “Vì sao thầybảo con là phàm phu?” Sư bèn giải thích: “Phàm 

phu lẽđâu chẳng có vọng niệm?” Sư giảngđạo lý vận mạng: “Mạngdo chínhông tạo,đương 

nhiên bản thân ông có thể sửa. Vận mạng trong hai mươi năm củaôngđãđượcngườitađoán 

sẵn, chẳngđoán trật tí nào,ôngchẳng phải là phàm phu thì ai là phàm phu?” Ngay đó, Sư nhắc 

nhởông Viên: “Vận mạng có thể sửa”.Cách sửa như thế nào? Dạyông ta đoạnác, tu thiện, 

tíchlũy côngđức,dạy cho ông Viên[thực hành]Công Quá Cách. Nội dung 

củaCôngQuáCáchlàgì?LàTháiThượngCảm Ứng Thiên.Chiếu theo nhữngđiềuđã nói trong 

TháiThượngCảm Ứng Thiên, thiện nhân thiện quả nhấtđịnh phảihành;ác nhânác báo 

quyếtđịnh phải tránh, dùngđiềunày làm tiêu chuẩnđểđoạnác tu thiện. 

 Ông Viênthật sự phát tâm. Vừa phát tâm bèn sửalỗi,thật sự hành, phát tâm làm ba ngàn 

việc thiện. Tâmvừa phát,đến năm thứ hai, đi thi thứ tựđỗđạtđã khác. Trong mạng,nhất định 

làđậu hạng ba, nhưngông ta đỗđầu, nên tin tưởng, nghe theo giáo huấn của thiềnsư Vân Cốc. 

                                                           

1[1]“Lưu niên” là một danh từ trong bói toán, chỉ vận mạng trong từng năm. “Lưu niên bát tự” là cách đoán 

vận mạng trong từng năm (thường là dùng Tử Vi hay Tử Bình) dựa theo tám chữ, tức can và chi của năm, 

tháng, ngày, giờ sanh.  
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Do trong mạng chẳng có công danh, ông ta đạtđược công danh, nay chúng ta gọi công danh 

là “học vị”. Học vị ThạcSĩ, học vị Tiến Sĩ,ông ta không có, trong mạng chỉ có Tú Tài, kết quả 

là về sau ông ta đỗ Cử Nhân,đậu Tiến Sĩ, nhưng trong mạng không có. Trong mạng chẳng có 

con cái,ông ta phát thiện nguyệnđể cầu con, quả nhiên sanh được một con, trong mạngchẳng 

có! Không có màđạtđược,đó làthật sự cầuđược, có cầuắtứng.Thọ mạng chỉ cónăm mươi ba 

tuổi,ông ta cũng chẳng cầutrường thọ,nhưngsốngđến bảy mươi bốntuổi mới qua đời,tăng 

thọhai mươi mốt năm.Người Hoa nóilà“thất”, [tăng thọ] ba thất thì ba thất là hai mươi mốt 

năm. Chẳng giả tí nào! Vì vậy,quý vị phảihiểuđạo lý, cầugiàu cóđược giàu có, cầu công danh 

được công danh, cầucon cáiđượccon cái, cầu trường thọđược trường thọ,há có chuyện cầu 

chẳngđược! Cầu khôngđược là vìquý vị không hiểuđạo lý, không hiểu phương pháp,đó là 

chánh pháp. Vì thế, trong Phậtpháp có rất nhiều thứ, nếuquý vị khéo học, thọ dụng cảđời 

chẳng hết.“Giá” là có thể ngăn che khiến cho các cănác, bất thiện chẳng nẩy sanh. “Nhược 

dục tác ác tội, trì linh bất tác, thị danh Đà-la-ni” (nếu muốn làm tộiác bèn giữ cho chẳng 

làmđược, nên gọi làĐà-la-ni).Đó là Năng Giá. Chẳngđể cho quý vị nẩy sanh ý niệm bất thiện, 

chẳngđể cho quý vị phạm tộiác,nhữngđiềuấyđều thuộc về pháp môn Tổng Trì. 

 Tiếpđó lại nói:“Hựu vân” (lại nói), [nghĩa là] vẫn là những điềuđược nóitrongTrí Độ 

Luận:“Bồ Tát đắc thị nhất thiết tam thế vô ngại minh đẳng chư tam-muội, ư nhất nhất tam-

muội trung, đắc vô lượng A-tăng-kỳ đà-la-ni, như thị đẳng hòa hợp, danh vi ngũ bách đà-la-

ni môn. Thị vi Bồ Tát thiện pháp công đức tạng” (Bồ Tát đắc hết thảy các tam-muội: Tam thế 

vô ngại minh v.v… ấy thì với mỗi một tam-muội sẽ đắc vô lượng A-tăng-kỳ đà-la-ni. Các thứ 

ấy hòa hợp, [thành ra] danh xưng năm trăm đà-la-ni môn. Ðấy là thiện pháp công đức tạng 

của Bồ Tát). Trước hết, chúng tôi giải thíchđại lượcđoạn văn này một chút. Trong câu“Bồ 

Tát đắc”, chữ Thị là“như thị” (như thế),“nhất thiết vô ngại minh đẳng chư tam-muội”,chẳng 

phải là phàm nhân, chúng ta xem câu này liền biết các Ngài làPháp Thân Bồ Tát.Bồ Tát trong 

mười pháp giới, thậm chíPhật [trong mười pháp giới]đều chưađạtđếncảnh giới này. Trong 

giáo phápĐại Thừa, cảnh giới này thườngnói là “minh tâm kiếntánh, kiếntánh thànhPhật” thì 

mớicó thểđắctam-muộinhư vậy. Nókhởitác dụng,“ư nhất nhấttam-muội trung” (trong mỗi 

tam-muội),đâylà từĐịnh khai Huệ,tam-muội làĐịnh,Định khởi tác dụngkhaitríhuệ.Trong 

tríhuệlà pháp môn Tổng Trì,làĐà-la-ni,vìHuệchẳng bị mấtđi,“đắc vô lượngA-tăng-kỳđà-la-

ni”. Vô lượngtam-muộikhởi tác dụng làvô lượngđà-la-ni.A-tăng-kỳ (Asańkhya) cũngcó 

nghĩa là“vô lượng”. “Như thịđẳng hòa hợp” (hòa hợp như thế), sự“hòa hợp”ấy chính 

làĐịnh và Huệ,được gọi là“Định Huệ đẳng trì” (giữ cho Định và Huệ bìnhđẳng),Định có thể 

trì Huệ, Huệcũng có thểgiúpĐịnh, khiến cho Định chẳng bịmấtđi.Pháp Thân Bồ Tát 

đạtđượctam-muộisẽvĩnh viễnchẳng bịmấtđi. Trong đoạn trước, chúng ta đã thấy nói là“bất 

sanh, bất diệt Tam Ma Địa”.  
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 Định trong mười pháp giớiđều có xuất, nhập. Từ kinh Địa Tạng, chúng ta thấy bậcA 

La Hán,A La Hán là pháp giới Thanh Văn trong mười pháp giới.Mẹ của cô Bà La Môn qua 

đời,ởđâyđã ban cho chúng ta một khải thị rất lớn: Cô BàLa Môntin theo Bà La Môn giáo,là 

mộtngườicó niềm tin tôn giáo,nhưngcôcũng họcPhật. HọcPhậtcó mâu thuẫn với tôn giáo của 

cô ta hay không? Chẳng mâu thuẫn.Vì sao?Phật giáochẳng phải là tôn giáo,Phật giáo là giáo 

dục, bất luậnquý vị tín ngưỡng tôn giáo nào,quý vị đếntrường họcđể học hành đều chẳng có 

trở ngại gì!Quý vị thấy các sinh viênđại họchiện thời,tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, cùng 

học một lớp. Phật giáo là sưđạo,chẳng phải là tôn giáo, nêncô Bà La Môncũng là học trò 

củaThích Ca Mâu Ni Phật,tiếp nhận sự giáo dục củađứcPhật.ĐứcPhật trọn chẳng dạy cô ta 

phải từ bỏ tôn giáo củachính mình thìmới có thể họcPhật,đứcPhậtchẳng có ý nghĩ này.Vì 

thế,trongPhật môncó nhiềungườitín ngưỡng tôn giáo khác nhau, theo Thích Ca Mâu Ni Phật 

họcĐịnhHuệ.Cô ta gặp một vịA La Hán,thỉnh giáo A La Hán, mẹ cô ta lúc sống tạorất 

nhiềunghiệp bất thiện,cô ta nghĩ: “Chỉ sợ sau khi [mẹ cô ta] đã chết, bịđọa trong ácđạo”, 

thỉnhA La Hán giúpđỡ, giúp cô tìm kiếm. A La Hán nhậpĐịnh, trong Định có thểđột phá các 

chiều không gian,có thểthấymẹ cô ta ở chỗ nào. Sau khi Ngài xuấtĐịnh, cho biết: Mẹ cô ta 

sanh vào chỗbất thiện. Ngài nhậpĐịnhbèn có thểthấy, chẳng nhậpĐịnh bèn không thấy. Sau 

khi nhậpĐịnhđã thấy, mới có thể kểchân tướng sự thật với cô Bà La Môn. Lại còn dạy cô ta 

giúp mẹ như thế nào, bà ta đang chịu khổ trong địa ngục, khuyên cô hãyniệmPhật. Thuởấy, vị 

thànhPhậttrongthế gian là Giác HoaĐịnhNhư Lai,vận dụngNiệm Phật tam-muội. Cô ta làhiếu 

nữ, vìmuốn cứu mẹ,bèntoàn tâm toàn lực cầuPhật, Bồ Tát giúpđỡ. Quý vị thấy cô ta ở trong 

Định suốt một ngày mộtđêm,nhậpĐịnh,từ trong Định cũngthấyđịa ngục.Địnhấy làNiệm Phật 

tam-muội,giúpcô ta trông thấycảnh giớiđịa ngục. Quỷ Vươngđếnđón tiếp, gọi cô ta làBồ Tát, 

hỏi cô có chuyện gì màđến nơiđây?Cô bảo côđi tìm mẹ. Mẹ cô tên là gì?DuyệtĐếLợi. Quỷ 

Vương liền cho biết,ông ta nói bàDuyệtĐếLợi nhờ hiếu nữ tu tập, tích lũycông đức, 

nênđãsanh lên trờiĐao Lợi từ ba ngày trước, chẳngở chỗnày. 

 Chúng ta đọcđếnđoạn kinh văn này, liền liễu giải, liền hiểu rõ, cô ta dùng pháp 

gìđểsiêuđộ? Dùngcông đức niệmPhậtcủachính mình, cô niệmPhậtcông phu đạt tớitam-

muội.Nói theo pháp môn NiệmPhật, tam-muộiấy tối thiểu là Sựnhất tâm bất loạn. Lýnhất tâm 

bất loạn rất khó, cô ta là Sựnhất tâm, nên có thểđếnthămviếngđịa ngục. Vì sao trong một 

ngày mộtđêm cô ta có thểđắcnhất tâm bất loạn?Vì sao? Vìcứu mẹ. Nếu cô ta không liều 

mạng, khôngdụng công, mẹ cô chẳng thoát khỏiđịa ngục.Cô ta niệmPhậtđạtđượcnhất tâm bất 

loạn làdo mẹ cô giúpđỡ. Nếu mẹ cô chẳngđọađịa ngục,cô ta sẽ không thể tu hành nghiêm 

túcnhư vậy. Vì thế, mẹ cô ta cócôngđức, cólợiích.Luậnđịnh từngđiểm cá biệt,quý vị mới hiểu 

rõ vì sao mẹ cô ta có thể sanh lên trời? Do mẹ cô ta tạo duyên, nên cô ta mớiniệmPhậttới 

mứcnhất tâm bất loạn,họ làm nhân duyên cho nhau, thành tựu của con gái giúp cho mẹ sanh 

lên trời, làmnhân duyên lẫn nhau, cóđạo lý như thế trong đó, phải hiểu rõràng,chẳng mê tín tí 

nào!Trong câu chuyện của cô Quang Mục thì [Quang Mục] còn kémcông phu của cô Bà La 
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Mônấy một bậc, vìQuang Mụclàcảnh giới trongmộng, cònngườita (côBà La Môn) là trong 

Định,Định cao hơncảnh giới trongmộng rất nhiều.Vì vậy, trong mộng, nhờ vào mộng [để 

thấycảnh giới] thì như chúng ta thường nói “công phu thành phiến” đãcó thể làmđược, nhưng 

nếu tự mìnhđếnthămđịa ngục, nếu chẳng phải là Sự nhất tâm, chắc chắn chẳng làmđược. 

Sựnhất tâm làcảnh giới của A La Hán. Vì thế, chúng ta phải hiểu Lý, phải biết tu học như thế 

nào! 

 Hiện thời chúng ta cũng gặpphải khó khăn, khó khăn là tai nạn quá nhiều. Tôi không 

tiếp xúc các phương tiện thông tin, ngay cả báo chí cũng chẳngxem,đãđoạn tuyệt mấy chục 

năm. Quý vị hằng ngày xem TV, đọc báo, nên quý vị thông hiểu tin tức rõ hơn chúng tôi 

nhiều. Một sốđồng họcởđây, nghe các tin tức từ các phương tiện truyền thông,đến nói với tôi: 

Chỗ nàođó lại có tai nạn, nơiđó lại có tai nạn! Tôi nghe xong, hiểu rõ, tôi biết tai nạn phát 

sanh ra sao, tôi cũng biếthóa giải tai nạn như thế nào, nhưng con ngườiphải tin tưởng thì 

mớiđược. Quý vị thật sự tin tưởngPhật,thật sựcóphương pháp giải quyết, nhưngquý vị không 

tin, chẳng có cách nào cả!Lúc tôi hai mươi mấy tuổi cũng chẳng tin tưởng, gặp tiên sinh 

PhươngĐông Mỹ dẫn dắt tôi vàoPhậtmôn,nhậpPhật môn để làm gì? Học triết học.Thuởấy,đối 

với chuyện cảmứng như trong Phậtgiáođã nói, tôi không tin. Lúcđó,tôi họcPhật,cho rằng 

trong Phậtgiáocómộtphần làtriết học cao cấp,phần khác làmê tín, chúng ta phải gạt bỏ phần 

mê tínấy,phảinghiêm túc học kỹ lưỡng phần triết học.Tôi chia nó thành hai phần. Sau khi đã 

họcmườimấy năm, cảm thấy [cách nghĩ trước kia của chính mình] chẳngđúng.Đối với phần 

trước kia chúng tôi cảm thấy là mê tín,phát hiệntrongđó cóđạo lý,đạo lý có thể còn cao sâu 

hơn triết học; do vậy, sau đó,chẳng có tâm phânbiệtnữa.Không có tâm phân biệt thìlà tâm 

thanh tịnh,tâmthanh tịnh mới có thể họcnhững thứấy.Sựhiểu lầm nàyphổ biếnnơi những kẻ 

trẻ tuổi. Kẻ trẻ tuổinoi theo khoa học, bài xích tôn giáo,tôi là kẻđã trải qua [tình cảnhấy], hiểu 

rất rõ.Phật pháp nói chuyệnvãng sanh, lúc tôi hai mươi sáu tuổi, tôi[bắtđầu]họcPhật,đại 

kháikhingoài bốnmươi tuổi mớithật sự nhận biết, tin tưởng,quý vị mới biếtchẳngdễ 

dàng,đúng như cổ nhânđã nói là“pháp khó tin”.Nếukhông dùi mài chẳng bỏ nơikinh giáo, 

học tập hằng ngày, chẳng dễ gìđột phá cửaải này! 

 Tôi họcPhậtđến năm nay lànăm mươi chín năm, sang nămlàđúng một giáp tý (sáu 

mươi năm), giảng kinh, giáo học năm mươi hai năm.Bản thân tôi cũngchẳng có thọ mạng 

dàinhư vậy. Thầy có dạy tôi, nhưng tôi cũng chẳng cầu kéo dài tuổi thọ,thế mà thọmạng thật 

sự kéo dài, thọ hơnông Viên Liễu Phàm.Ông Viên Liễu Phàm mới tăng thọ hai mươi mốt 

năm, tôi tăng thọ hơnbốn mươinăm. Thọ mạng của tôi [theo thầy tướng số nói] làbốn mươi 

lămtuổi, rất khó có! Tăng tuổi thọ rấtcóích cho tôi, tôi có thời gian dàinhư vậy, dần dần hiểu 

rõ ràng, minh bạch những thứ trong Phật pháp. Nếukhông cóthời gian dài như vậy, sẽ chẳng 

thể nào [hiểuđược]. Do đó, thọ mạng dài cũng có lợi.Thậtsự hiểu rõ, minh bạch thìvãng sanh 

thế giới Cực Lạc mới nắm chắc.NiệmPhậtmà chẳng nắm chắc vãng sanh là do chẳng hiểu rõ, 
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chẳng minh bạch. Muốn hiểu rõ ràng minh bạch chuyện này,kinh giáo vô cùng quan 

trọng!Đối với kinh giáo, lạicàng phải coi trọng“thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”,vì sao? 

Nhấtđịnh làTam Học Giới, Định, Huệ mới có thể thành tựu.Giữ quy củlà trì giới,thâm nhập 

một môn là giữ quy củ, huân tu lâu dài sẽđắctam-muội,khai tríhuệ.Do vậy, thời gian [tu tập 

một môn]ngắn ngủi sẽ rất khó, [muốn thành tựu] phải mất một thời gian dài, lại còn 

phảichuyên tâm. 

 Bí quyết trong Phật pháp làbuông xuống,đầu tiên làbuông xuống tự ngã. Người thế 

gian hoàn toàn hiểu lầm Ngã, thân nàychẳng phải là ta, mà cứ coi nó là ta, cả mộtđời này vì 

ai? Vì ta! Vì ta mà tạo tácvô lượng vô biêntội nghiệp,đờiđời kiếp kiếptrôi giạt luân 

hồi,thậtđáng thương! Sau khi họcPhật,bènbiết cóChân Ngã,[thân này] là Giả Ngã. Phải vứt 

bỏ Giả Ngã, tìmđược Chân Ngãthì sẽthànhPhật. Chân Ngã làthân như thế nào? Pháp Thân! 

Buông bỏ Giả Ngã thì mới có thể chứngđắcChânNgã,tìm lại Chân Ngã.ChânNgãbất sanh, bất 

diệt,ChânNgãtươngứng với tự tánh, trọnđủ viên mãn trí huệ vàđứctướng nhưđứcPhật đã dạy 

trong kinh Hoa Nghiêm và trong các kinh Đại Thừa. “ĐịnhHuệđẳng trì” cũng là“như thị 

đẳng hòa hợp,ĐịnhHuệhòa hợp”đang nóiởđây.“Danh vi ngũ bách Đà-la-ni môn” (gọi là 

năm trăm mônđà-la-ni),“năm trăm” cũng là biểu thịpháp,chẳng phải là một con số cốđịnh, 

[hàm nghĩa]vô lượngmônĐà-la-ni.Đó làcôngđức thiện pháptạng củaBồ Tát, chữ Tạng(藏

)hàm nghĩa “chẳng mất”. Thiện phápchẳng bị mấtđi, côngđức chẳng bị mấtđi.Đà-la-ni làcông 

đức thiện pháptạngcủaBồ Tát. 

 Câu kế tiếp là lờichú giải của Hoàng lão cư sĩ:“Cáitam-muộiĐịnhdã.Định lực 

pháthuệsở đắc, thuyết vi Đà-la-ni”(Bởi lẽ, tam-muội làĐịnh. Cáiđạtđượcdo trí huệ khai 

phátbởiđịnh lựcthìgọi làĐà-la-ni).Ý nói:ĐạtđượcTổng Trì do trí huệ khai phát bởiđịnh lực thì 

gọi làĐà-la-ni.Bao gồm hết thảy các pháp,nắm giữhết thảycácnghĩa,“nghĩa” làđạo lý, 

nghĩalý, hết thảy phápđạo lýquý vị đều hiểu rõ ràng toàn bộ.“Như Trí Độ Luận viết:Thịtam-

muội tu hành, tậpcửu hậu, năng thành Đà-la-ni” (Như TríĐộ Luậnđã nói: “Tu hành tam-

muộiấy, sau khi tu tậpđã lâu, bèn có thể thànhĐà-la-ni”). Tam-muộilàĐịnh,làĐẳngTrì,tức là 

bìnhđẳng gìn giữ một thời gian dàithìsẽ có thểđắcĐịnh. Hôm nay tôi cònđược mộtđồng tu 

cho biết:Ở Tứ Xuyên, có một vị cư sĩ họcPhật, năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi,côngphutu 

hànhrất khá, cũng là“thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”.Hôm nay, tôi nói với vịđồng 

họcấy: “Có thể mờingười ấyđến Hương Cảng cho chúng tôi gặp gỡ hay không”. Trước kia, 

chúng tôiđã phát hiện cư sĩ Lưu Tố Vân,năm mươi lăm tuổi [bà ta mới bắtđầu] họcPhật,một 

bộkinhVô Lượng Thọ, một câuPhậthiệu, suốt mười năm chẳng giánđoạn bènthành tựu, thành 

tựu tam-muội, thành tựuĐà-la-ni.Vịđồng học này cũng giốngnhư vậy, họ kể với chúng tôi: 

Ngườiấy cũng là một bộ kinh Vô Lượng Thọ,một câuA Di Đà Phật, cũng là mười mấy năm 

chẳng giánđoạn. Cóngười thứ hai nêu gương thật tốt cho ngườitu hành chúng ta. Chúng 

tôigiảng kinh mỗi ngày, khuyên kẻ khác mỗi ngày, nhưng chẳng cóngườinêu gương, rất khó 
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tin tưởng!Chỉ cầnđãđắctam-muội,chuyện gì chúng ta cũngđềucóthể lý giải. Nếuđúnglàthâm 

nhập một môn, huân tu lâu dài,buông xuống vạn duyên,trong tâm chỉ cóA Di Đà Phật, chỉ có 

kinh Vô Lượng Thọ, tu họcnhư vậy, phải biết là ba haybốn nămbènđắc tam-muội. Ngườiấy 

có thểđạtđượcTam Ma Địa như chúng tôi đã nói trong phần trướcđã nói.Sau khi đắctam-

muội, lại chừngba, bốn năm, khẳngđịnhlàkhai tríhuệ,ởđây gọi “khai tríhuệ” làĐà-la-ni.Chúng 

ta nói thông thường thìĐà-la-ni nên giảng như thế nào? Một kinh thông, hết thảycác kinh đều 

thông.Đà-la-nilà hết thảycáckinhđều thông. Mộtpháp mônđãđắc,hết thảy các pháp 

mônthảyđềuđắc,đó làĐà-la-ni.Khóở chỗ nào?Khóở chỗ con ngườichẳngcótâm thườnghằng, 

vọng niệm quá nhiều, hôm nay muốn học cái này,ngày mai muốn học cái khác,học rất 

nhiều,rất tạp.Đó là gì?Đó là tập khí phiền não. Kinh giảng những gì,Phật, Bồ Tát mỗi ngày 

khuyênquý vị,quý vị vẫn không tin, vẫncứtinvào tập khíphiền não củachính mình, sai mất 

rồi! Nếuthật sự chịu nghe lờiPhật, ai nấyđều thànhPhật,thật đấy, chẳng giả tí nào, nói theo 

Tịnh Độ Tông thì “khôngmộtai chẳng thành tựu”. Thời gian mười năm chẳng dài, trôi qua rất 

nhanh, quý vị có thểnắm giữ [một pháp môn, một bộ kinh] trong mười năm,quý vị sẽ thành 

tựu. Chúng ta thấy hai người ấyđều là dùng thời gian [lâu dài]để nắm chắc, chẳng lãng phí 

một ngày nào! 

 Vì thế,đối với chuyệntu hành, có người hỏitôi,người ấy nói tôi thường nóiđến ba căn 

bản, nhưng họ (cư sĩ Lưu Tố Vân và một vịlão cư sĩở Tứ Xuyên) chẳng học ba căn bảnấy, cớ 

sao thành tựu? Họthật sự có thể buônghết thảy xuống, nhất tâm nhấtý nơi một bộ kinh, một 

câu danh hiệu,ba căn bản liềnviên mãn.Họ có thểlàmđược,quý vị có thể làmđượchay 

không?Quý vị chẳng bằnghọ. Xét theo hình thức, ba căn bảnấy là giới luật, họ chẳng học, 

nhưngngười ta cóĐịnhCộngGiới. Tam-muội làĐịnhCộngGiới, [tức là] trong Định cóGiới. 

Không có Giới, làm sao cóthể cóĐịnh cho được? Trong đà-la-ni có tríhuệ, tríhuệ đã khai thì 

gọi làgì? Gọi làĐạo CộngGiới.Người bìnhphàm sơ sót nhữngđiều này, chỉđiểm họ, họ 

liềnhiểu rõ. Họ có,mà cònrất cao minh, chúng ta nên học theo điểm này. Chúngtathấy những 

tấm gương tốtđẹpấy, tín tâm của chính mình phải nên kiênđịnh.Quý vị thấy Lưu cư sĩ năm 

mươi lămtuổi mớibắtđầu học, sáu mươi sáu tuổi bènthành công. Vịlão cư sĩở Tứ Xuyên, tôi 

còn chưa gặp mặt, tôi rất muốn gặp cụ, năm nay cụđã ngoài bảy mươi tuổi, cũng là lúc tuổi 

già mới gặpgỡ, cụ đã thành công.Chúng ta là những kẻ còn chưađến sáu mươi tuổi,hãy nên 

có tín tâm. Sáu mươi tuổi bắtđầu học tập, bảy mươituổi bèn thành công.Trước lúc bảy mươi 

tuổi, chẳng ai biếtđếnẤn Quang đại sư, Ngài lặng lẽ, không ai biếtđến, trụ trong lầu Tàng 

Kinh núi PhổĐà,cũng làTam Học Giới, Định, Huệ tăng thượng.Năm bảy mươituổi, Ngài 

bịngườikhác phát hiện, có những vịtại gia cư sĩtoànlà giáo sưđại học,đến thămPhổĐà 

Sơn,đến lễPhật,gặppháp sưẤn Quang,hầu chuyện Ngài, nhữngvị học giảấy vô cùng kinh 

ngạc,gặpđượcvị thiện tri thức chân chánh, bèn viết bài tuyên dương Ngài trên các báo chí và 

tạp chí,Ấn Quang đại sư bèn nổi tiếng.Lão nhân gia hoằng pháp lợisanh bằng văntự,vìNgài 

làngườiThiểm Tây,nói giọngđịa phương rất nặng, giảng kinh ở phía Nam mọi ngườinghe 
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không hiểu,nên Ngài rấtít dùng ngôn ngữđể giảng kinh mà dùng văn tự.Bao nhiêu người nêu 

ra câu hỏi thỉnh giáo lão nhân gia, sau này, những thư trả lời của Ngàiđược tập hợp lại, trở 

thành bộ Ấn Quang Đại Sư VănSao, thuởấy những lời Ngài phát biểuđăng trên báo chí và tạp 

chí, mọingười đều hiểu. Ngài viên tịch lúc tám mươituổi. Quý vị thấy thời gian Ngài hoằng 

pháp chỉ có mười năm, nhưngảnh hưởng của mười năm hoằng phápấy, trong một trăm 

nămtại Trung Quốc,chẳng có ai có thể vượt qua Ngài, thù thắngkhôn sánh! Cổ nhân Trung 

Quốc gọiđiều này là“hậu tích, bạc phát” (tích lũy sâu dầy, phát lộ trong thời gian ngắn), 

Ngài đã tích lũy quá dầy.Trước khi họcPhật, Ngàihọc Nho, lấy Nholàmcơ sở, dùng cơ sở 

Nho gia sâu dầyđể nhậpPhật môn,có công lực vài chục năm,nênkhi phát, bènđúng như cổ 

nhânđã nói:“Không kêu thì thôi, hễ kêu sẽ khiến chomọi người kinh hãi”.Nhữngvịấyđã thị 

hiện nhằm nêu gương cho chúng ta, đềunhằm dạy chúng ta, phải dùng phương pháp gì và 

tâm thái gìđể tu học thìquý vị mới có thể thành tựu. 

 Còn khó có hơn nữa, suốtđời tổẤn Quang coi trọng giáo dục nhân quả. Ngàiđề cao ba 

bộ sách, yêu cầu thế hệ chúng ta và những kẻ họcPhậttrong mai sau, bất luậntại gia hay xuất 

gia đều phảiđọc,phảinghiêm túc học tậpđểlàmcăn cơ.Ba thứấy chính làLiễu Phàm Tứ Huấn, 

An Sĩ Toàn Thư,vàThái ThượngCảm Ứng Thiên Vựng Biên,đặc biệtcoi trọng giáo dục nhân 

quả. Nay chúng tôi mới hiểu:Hiện thời, muốncứu vớt xã hộinày,muốn hóa giải tai nạn,muốn 

cứu vớtđịa cầu, dùnggì?Dùng nhân quả. Mỗi người tin tưởng nhân quả, thiên hạđại trị,các tai 

nạn trênđịa cầuchẳng dấy lên, chẳngcó tai nạn. Luân lý,đạođức cólúc chẳng chống nổi danh 

cao, lợi nhiều, cảnh giới ấy hiện tiền,ngườita biết rõ mà vẫn cố phạm.Nhưngthật sự hiểu nhân 

quả thì danh cao tớiđâu, lợi to đến mấy,quý vị chẳng dámđộng tâm,vì sao?Hiện thời đạtđược 

chỗ tốtđẹp và lợiích, nhưng sau khi đã chết thì sao? Tâmhạnh bất thiện, chếtđi, chắc 

chắnđọađịa ngục. Bất hiếuvớicha mẹ, bất trung với quốc gia, không tôn trọng trưởng bối, 

khôngyêu thương thế hệ sau, những nghiệpấyđều là nghiệp trong A Tỳđịa ngục.Đọađịa 

ngụcrất dễ dàng,thoát khỏiđịa ngục chẳngđơn giản như vậy, có dám làm hay không?Chẳng 

dám!Vì thế,ông Châu An Sĩ nói:“Mỗi ngườitin tưởng nhân quả,đó là đạo để thiên hạ được 

bình trị to lớn”.Chúng ta biết,không chỉ làthiên hạđại trị,mà còn là trênđịa cầu, tai nạn gì 

cũngchẳng có! “Mỗi người không tin nhân quả là đạo khiến cho thiên hạđại loạn”, tai nạn gì 

trênđịa cầucũngđều phátsanh,đạo lý là như thếđó! Mỗingườichúng ta sống trên thế gian 

này,trên thực tế,hết sứcđơn giản, mỗi ngày chỉ cầnănno, mặcấm, cónơi nho nhỏđểcó thể tránh 

gióđụtmưa làđủ rồi, sung sướng hơn bất cứ gì khác. Cổ nhân dạy:“Người đạt đến mức vô 

cầu, phẩm hạnh tự cao”.Dục vọngcàngnhiều càngkhổ,conngườibuông dục vọng xuống sẽ 

đắc đại tự tại.Buôngtham, sân, si xuống,Giới, Định, Huệ liền thành tựu. Vì thế,“tu hành tam-

muội, tu tập lâu ngày có thể thànhĐà-la-ni”,lờiấy là thật,chúng ta có thể tin tưởng.ChữTập(

習)nàycó nghĩa là quý vị thực hiện nhữngđiềuđã học trong cuộc sống, thực hiện trong 

côngviệc, thực hiện trong xử sự,đãingười, tiếp vật,học xong bèn thật sự cótác dụng, không 

phảilàhọc rồichẳng có tác dụng, mà là họcđến mức hữu dụng. 
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 “Thị chư tam muội, cộng chư pháp Thật Tướng trí huệ, năng sanh Đà-la-ni” (Các 

tam-muộiấy cùng với Thật Tướng của các pháp và trí huệ, có thể sanh ra Đà-la-ni);đây là nói 

do đâu mà có Tổng Trì? Do tam-muộimà có.Cáctam-muội, tám vạn bốn ngàn pháp 

mônthảyđều làtutam-muội,tam-muội làmấu chốt tu hành trong Phật pháp.Giới, Định, 

Huệ,hễđạtđược mộtđiều thìhết thảy đềuđạtđược. Nay chúng ta tu tam-muội,dùngphương 

pháp nào? Dùngphương pháp niệmPhật, trì danh niệmPhật. Dùngphương phápnàyđểđắctam-

muội,nhưng trong Tịnh Độ Tông không gọi làtam-muội,mà gọi là “nhất tâm”. Nhất tâm 

làtam-muội,tam-muộilànhất tâm; danh từkhác nhau,ý nghĩa nhưnhau. Chúng ta dùng trì danh 

niệmPhậtđắcnhất tâm,thật sự đạt đếnnhất tâm,ứng dụngnhất tâm vào cuộc sống, tự tại!Vận 

dụng lâu ngày, càngdùngcàng có tríhuệ,toàn bộtríhuệ hiện tiền, tríhuệ ấy chính là đà-la-ni. 

Trí Độ Luận giảngý nghĩa này hay lắm, giảng thật hay, “cộng chư phápThật Tướng 

tríhuệ”,đó là gì? Trong tựtánhvốn sẵn cótrí huệ Bát Nhã. Vì thế, có thể sanh ra Đà-la-ni,Đà-

la-nilàtronghết thảy các pháp,quý vị đều có thể dễ dàng nắm vữngtổng cươnglãnh và tổng 

nguyên tắc. 

 “Hựu tam-muội đản thị tâm tương ứng pháp dã. Đà-la-ni diệc thị tâm tương ứng, diệc 

thị tâm bất tương ứng” (Lại nữa,tam-muội chỉ làpháp tươngứng vớitâm.Đà-la-nivừatương 

ứng với tâm, mà cũng chẳng tươngứng vớitâm).Đà-la-nivàtam-muội cómột chỗ khác nhau. 

Đà-la-nivừalàtương ứng với tâm, mà cũng chẳngtươngứng vớitâm, chẳng giống nhưtam-

muội,tam-muộichỉ làtương ứng,chẳng cóý nghĩa không tươngứng. Tiếpđó, có giải thích:“Đà-

la-ni thị tâm bất tương ứng giả, như nhân đắc Văn Trì đà-la-ni, tuy tâm sân khuể diệc bất 

thất, thường tùy nhân hành, như ảnh tùyhình.CáiTríĐộLuậnchi nghĩa tam-muội giả, chỉ tại 

tâm tương ứng thời hiện tiền. Như bình phôi vị thiêu, tuy hữu bình tướng, bất năng thịnh 

thủy.Đà-la-ninhư kinh hỏa thiêu thành hậu chi bình khí, cố năng trì Bồ Tát vô lượng công 

đức. Tuy tâm bất tương ứng thời (lệ như tâm sanh phiền não),diệc thường tùy nhân hành, 

như ảnh tùy thân” (“Đà-la-nilại chẳng tương ứng với tâm là nếu như có người đắc Văn Trì 

Đà-la-ni, tuy tâm nóng giận, Đà-la-ni cũng chẳng tan mất, thường theo hành nhân như bóng 

theo hình”.Như vậy thì theo ý nghĩa trong Trí Ðộ Luận, tam-muội phải do tâm tương ứng thì 

mới hiện hữu; như bình gốm chưa nung, tuy có hình dạng bình, nhưng chẳng thể đựng nước. 

Ðà-la-ni như bình, chén đã qua lửa nung, nên có thể gìn giữ vô lượng công đức của Bồ Tát. 

Tuy có lúc tâm chẳng tương ứng (chẳng hạn như khi tâm sanh phiền não), đà-la-ni vẫn 

thường theo hành nhân như bóng theo thân).Tỷ dụ này rất hay, nói rõ tươngứng là gì, không 

tươngứng là gì?“Tương ứng với tâm”, chúng ta phải nhớ,tổtiên có nói một câu rất hay: 

“Nhân chi sơ,tánh bổn thiện” (con người thoạt đầu tánh vốn lành), tâmlàtánh, tâmtánhvốn 

lành,đó làtương ứng;bất thiện thì sao? Bất thiện bèn khôngtươngứng.Nói cách khác,“tương 

ứng” làtương ứng vớithiện pháp,“khôngtương ứng” làchẳngtương ứng với thiện pháp, nó 

tươngứng vớiác pháp, tức là chẳng tươngứng vớithiện pháp. Vì thế,ởđây nêu lên một thí dụ. 

Quý vị nóitam-muội, tâm làđịnh,nhưng khi người ta nổi giận, liền chẳng cóĐịnh.Đây là như 
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kinh thường nói:“Hỏa thiêu côngđức lâm” (lửa thiêu rừng côngđức),nổi nóng làlửa thiêu. Hễ 

nổi giận liền chẳng cóĐịnh,Định liền mấtđi, nhưngĐà-la-nichẳng mất,Đà-la-ni là tríhuệ. Tuy 

nổi nóng, trí huệ chẳng mất,đó làtríhuệ. Tâmtương ứng vớithiện pháp, nókhởitác dụng; 

tâmtương ứng vớibất thiện pháp, nóvẫn khởitác dụng, chẳng do phiền não mà bị mấtđi! Nó 

chẳng như vậy.Đó là chỗ khác nhau giữaĐà-la-nivàtam-muội.Tam-muộilàĐịnh,Đà-la-ni 

làHuệ.Nêu lên tỷ dụ này cũng rất dễ hiểu, chẳng khó hiểu. 

 “HựuTrí Độ Luận viết: Đà-la-ni thế thế thường tùy Bồ Tát, chư tam muội bất nhĩ, 

hoặc thời dịch thân tắc thất” (Trí Độ Luận lại nói: “Ðà-la-ni đời đời thường theo Bồ Tát, còn 

các tam-muội chẳng được như vậy, hễ khi nào đổi thân liền bị mất đi”).Quả thật,đà-la-

niđờiđời thường theo Bồ Tát, tức làtrí huệ có thể mang theo được, nhưng công phu định lực 

thìkhôngđược. Công phu định lựccó thể bị mấtđi, [chẳng hạn như] sanh phiền não, Định bị 

mấtđi,hoặc là khi đổi thân liền bị mất.Đổi thân bènsanh phiền não,tham, sân, si dấy lên, tam-

muội bèn mấtđi. Thế nhưng, tuy Đà-la-ni không mất, khi nó tươngứng thìtrí huệ giúpquý vị 

làm chuyện tốt, khi tham, sân, si, mạn hiện tiền thìtrí huệ giúpquý vị làm chuyện xấu, quý vị 

có rất nhiềuý nghĩ xấu, chúng ta chớ nên không biết điều này. “Cố tri Đà-la-ninhất đắc vĩnh 

đắc, thắngưtam-muộidã”(Vì vậy, đà-la-ni một phen đã đạt được là vĩnh viễn đạt được, hơn 

hẳn tam-muội.).Thật vậy, tam-muộirất dễ mấtđi, cònĐà-la-nichẳng mất dễ dàng,không dễ 

dàng bỏ lỡ,các vịBồ Tát đều chứngđắc. 

  

 (Kinh) Tùy thời ngộ nhậpHoa Nghiêm tam-muội.Cụ túc tổng trìbách thiên tam-

muội. 

 (經) 隨時悟入華嚴三昧。具足總持百千三昧。 

 (Chánh kinh: Tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam-muội, trọn đủ tổng trì trăm ngàn 

tam-muội).  

  

 Những câu nàyđều nhằm tán thánđạiđức của các vịBồ Tát dự hội. Tiếpđó, giải thích 

cho chúng ta biết Hoa Nghiêm tam-muội là gì.“Hoa Nghiêm tam-muội, nãiPhậtHoa Nghiêm 

tam-muội chi dị xưng” (Hoa Nghiêm tam-muội là tên gọi khác củaPhậtHoa Nghiêmtam-

muội), cũnglàgọi giảnlược, lược bớt chữ Phật, nên gọi là Hoa Nghiêm tam-muội.Tam-

muộinghĩa là gì? Tiếp đó, [sách Chú Giải] giải thích,“dĩNhất Chân pháp giới vô tậnduyên 

khởi vi lý thú”(dùng Nhất Chân pháp giới vô tận duyên khởi làm lý thú). Nói theo cáchhiện 

thời, nó chẳng dùngmười pháp giới,mà dùngNhất Chân pháp giới,nói là cạn hay sâu làdo chỗ 
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này. Học thuật hiện thời, trong giới học thuật,bất luận là Trung Quốc hay ngoại 

quốc,đềunương theo mười pháp giới.Quý vị nhìn từ chỗ này,Phậtpháp tự nhiên cao 

hơnngườikhác một bậc, vì sao?Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói:“Triết học trong kinh Phậtlà 

đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thể thế giới”. Giải thích câuấy như thếnào?Phật pháp 

dùngNhất Chân pháp giớivô tận duyên khởi làm lý thú. Học thuyết thế gian chưa hề 

dùngđiều này, toàn làdùng mười pháp giới, dùng mười pháp giớivẫnđược coi là rất cao. Hiện 

thời, VậtLý KhôngGian và Lượng Tử Lực Họcđã nóiđếnA Lại Da,A Lại Da ởtrongmười 

pháp giới,chẳng nóiđếnNhất Chân pháp giới.Nhất Chân pháp giới làcõi Thật Báo Trang 

Nghiêm củachưPhậtNhư Lai. [Khoa học] chưa nóiđến tầng này, nhưng nóiđến mười pháp 

giới thì cũngđúng là rất giỏi,chẳng phải là chuyệnđơn giản.Một mới làchân, hai làvọng, một 

là chân. Một là gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chúng ta đềucó thểbuông xuống,Nhất 

Chân pháp giới liền hiện tiền,ở ngay trước mắt, không cầntìm kiếm khắp nơi. Trong hết thảy 

thời,hết thảy chỗ, không gìchẳng phải làNhất Chân pháp giới.Vì sao chúng ta chẳng 

thấy?Chúng ta khởi tâmđộng niệm thìNhất Chân liềnmấtđi,lại có phân biệt,chấp trước,đối 

vớiNhất Chân càng mê sâu hơn, sâuđến nỗi chẳng thể quay về, coi lụcđạo luân hồilà thật! 

Trong kinh điểnđã dạy:“Hết thảy các pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng”, chúng ta 

đều biếtđọc [lờiấy], mà cũng nói rành rẽ hợp lý, nhưngđóchẳng phải làcảnh giới củachính 

mình, vẫn mê luyến lụcđạo luân hồi y như cũ,làm sao quý vị có thể hiểuđược?Đóđều làchân 

tướng sự thật. Hễ mê, liền biến Nhất Chân pháp giới thành mười pháp giới.ĐứcPhật chẳng 

dạychúng ta điều gì khác, mục tiêu chung cực làgiúp chúng ta trở vềNhất Chân pháp 

giới.Nhất Chân pháp giới làquê nhà củachúng ta, chúng ta từNhất Chân đi ra, Phậtgiúpchúng 

ta trở về.Nhất Chân pháp giới mớithật sự đắcđại tự tại,trongấy cótrí huệ viên mãn, cóđức 

năng viên mãn, có tướng hảo viên mãn, như trong kinh Hoa Nghiêm,đức Thế Tônđã 

dạy:“Hết thảy chúngsanhđều cótrí huệ và đức tướng của Như Lai”,đó làchuyện thuộc 

vềNhất Chân pháp giới. 

 “Vôtậnduyên khởi”: Nói đến duyên khởi thì “duyên”(緣)là nhân duyên, tức là nói đến 

nhân quả, “khởi”(起)làsanh khởi. Sanh khởi gì vậy?Sanh khởi vô lượng vô biên các pháp, 

dùng từ ngữ này (duyên khởi)làm một đại danh từ chung. Nay chúng ta thấy trong toàn thể 

vũ trụ, vô lượng, vô biên, vô tận, vô sốtinh hệ, tinh cầuở trong không gian, nay chúng ta nói 

là Vật Lý KhôngGian, tức là thế giới vĩ mô. Quay đầu nhìn lại, nhìn cái nhỏ nhất là vi trần. 

Trong kinh Phậtnóiđến vi trần, còn trong khoa học nóiđến tế bào.Tế bào có thể chia nhỏ hơn, 

nó do những gì hợp thành?Các phântử. Phân tử làdo cácnguyên tửhợp thành. Nguyên tử do 

cácđiện tửhợpthành.Điện tửdo các tiểu lạp tử (hạt cơ bản) hợp thành. Cáchạt do các khoa-

khắc (quark) hợp thành. Hiện thời, [khoa học] nói khoa-khắc do các tiểu quang tử hợp thành, 

tìmđến vật chất nhỏ nhất. Tiểu quang tử còn có thể chia nhỏ nữa hay không? Hiệnthờicòn 

chưabiết. Tiểu quang tửđược gọi là lượng tử,thế giới vi môđấy! Khoa học hiện thời pháttriển 

theo hai phương hướng, hai cựcđoanấy. Hai cựcđoanấy có thể thống nhất hay không? Thống 
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nhất trong Phật pháp là“lớn, nhỏ chẳng hai, tánh và tướng như nhau”,liền phát hiện sựkỳ 

diệu. Trong một vi trầncó thế giới vĩ mô,có vũ trụ,trongmột tiểu quang tử có vũ trụ,vũ trụviên 

mãn. Trong vũ trụấy lại cótiểu quang tử,trongtiểu quang tửđólại có vũ trụ,trùng trùng vô tận. 

Kinh Phậtnóinhư vậy, các nhà khoa học vẫn chưa phát hiệnsựtrùng trùng vô tận.Đó làvô 

tậnduyên khởi, là chânlý. 

 “Lý thú” (理趣),Thú làhướngđến, quay về, [Lý Thú] là chỗ quy kết của chân lý, trong 

Phậtpháp gọiđiều này là “tựtánh”. Tựtánhchẳng phải là vật chất,mà cũng không phải là tinh 

thần,bất cứ thứ gì cũngđềuchẳng phải, chẳng códiện mạo bên ngoài, lục căncủa chúng ta 

chẳngtiếp xúcđược, mắtquý vị chẳng thấy,tai cũng chẳng nghe được, tâm cũng chẳng 

nghĩđược!Nó là thật, là bản thể của vạn vật trong vũ trụ, vạn hữu trong vũ trụ nương vào nó 

mà sanh, nên mới xuất hiện.Bất cứ gì cũng chẳng phải là nó, nhưnghết thảy các 

phápđềuchẳng thể rời khỏi nó. Chúng tôi giảngđếnđây, thông thường córất nhiềuđồng tu 

đang cùng học tập với chúng ta qua màn hìnhTVhoặc computer, tôi bèn dùng màn hìnhđể tỷ 

dụ tự tánh. Pháp giới vô tậnduyên khởi có thể ví nhưnhữnghìnhảnh trên màn hình. Quý 

vịthuđược rất nhiều băng tần,bình thường có thể thu tới hơn một trăm băng tần. Hơn một 

trăm băng tầnấy giống nhưvô tận duyên khởiđang nóiởđây. Quý vịbắttrúng băng tần, hìnhảnh 

bèn hiện ra. Quý vị chẳngbắt trúng thì chẳng có hìnhảnh. Như vậy là trong màn hìnhthứ gì 

cũng đều chẳng có, nhưng thứ gì nó cũngđều có thể hiện; dùng màn hình tượng trưng cho 

Pháp Tánh, sánh ví những hìnhảnh trong mỗi băng tần như pháp tướng.Pháp Tánhcó thể 

sanh, có thể hiện,pháp tướng làcáiđược sanh, đượchiện,năng-sở là một, chẳng hai. Cònđối 

với sự biến hóa thìbiến hóa là thức,tánhchẳng có biến hóa.Do vậy,đứcPhật nói:“Duy tâm sở 

hiện, duy thức sở biến”. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, các thứbiến 

hóa là thức. Thức làgì? Là phân biệt,chấp trước. Chẳng cóphân biệt,chẳng có chấp trước, sẽ 

chẳng khởibiến hóa.Chúng ta biết: Nếu chúng ta phân biệt,chấp trước rấtít, biến hóa cũng 

rấtnhỏ. Nếu phân biệt,chấp trước rất lớn, nósẽbiến hóa to lớn,đạo lý lànhư vậy đó.Ngườiấy 

nhậpĐịnh, nhậpĐịnh làgì? NhậpĐịnhlà buông phân biệt,chấp trước xuống;người ấy 

chẳngphân biệt,khôngchấp trước,quý vị sẽ có thể thấy bản lai diện mục của rất nhiều hiện 

tượng, chúng tôi thường nói là “chân tướng sự thật”. Dùngtâmphân biệt, dùng tâmchấp 

trước,quý vị chỉthấypháp tướng dấy lên sựbiến hóa, giống như sóng thiên biến vạn hóa,hết 

thảy các phápsanh từ tâm tưởng.Sau khi đã hiểuđạo lý này, con ngườiphải nênđịnh tâm, tâm 

phải thiện lương,đó là chân tâm. Trở về tự tánh, trong tự tánh một niệm chẳng sanh, chẳng 

khởi tâm,khôngđộng niệm,đó là trở về. Khởi tâmđộng niệmlà đi ra bên ngoài, càng đi càng 

xa, chớ nên không biết đạo lý này.  

 “Đạtthửlý thú”(thông đạt lý thú ấy),“đạt” là thôngđạt. Đối với đạo lý này, phải thật sự 

hiểu rõ, phải minh bạch. “Niếp giải nhi khởi vạnhạnh” (liền từ liễu giải khởi ra vạn hạnh). 

Thôngđạt, hiểu rõ, Giải (解) là liễu giải. Sau khi thôngđạt, hiểu rõ, sẽ biến thành hành vi 
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củachính mình, biến những Lýấy thành tư tưởng củachính mình, biến những Thúấy thành 

những hành vi trong cuộc sống hằng ngày, công việc, xử sự,đãingười, tiếp vật.Đó làgì?Đó 

làsở hành củachưPhậtNhư Lai. Chúc mừngquý vị,quý vị sống cuộcđời gì? Sống cuộcđời của 

chưPhậtNhư Lai, trong nhân gian chẳng có, mà trên cõi trời cũng chẳng tìmđược, cuộc 

sốngấy là [cuộc sống trong] thế giới Cực Lạc.Do vậy,ngườitrongthế giới Cực Lạc, ai 

nấyđềuđắcHoa Nghiêm tam-muội.“Trang nghiêmPhật quả vị chi Hoa Nghiêm” (trang 

nghiêmPhậtquả gọi là Hoa Nghiêm),quý vị thấyđó, dùnggìđểtrang nghiêm? DùngNhất Chân 

pháp giới vô tậnduyên khởiđể trang nghiêmPhật quả,đó làthế giới Cực Lạc, còn thù thắng 

hơnthế giới Hoa Tạng.“Nhất tâm tu chi vị chi tam-muội” (do nhất tâm tu tập nên gọi là tam 

muội).Nếu chúng ta chẳngbiết thì là mê, làphàm phu; sau khi đãbiết, bènbuông xuống vạn 

duyên,nhất tâm chuyên tu, đó làHoa Nghiêm tam-muội.Người nào tu?Pháp Thân Bồ Tát tu, 

chẳng phải là kẻ bình phàm, trong giáo phápĐại Thừa thường nói: Sau khi minh tâm 

kiếntánh, các Ngài tu Hoa Nghiêm tam-muội. Chưa kiếntánhthìsẽkhôngđược. Chưa kiến 

tánh, làm sao quý vị có thể dùngNhất Chân pháp giới vô tậnduyên khởi?Quý vị 

chẳngdùngđược. 

 “Tịnh Ảnh Sớ viết:Như Hoa Nghiêm thuyết” (TịnhẢnh Sớ nói: “Như Hoa Nghiêm 

nói”), như trong kinh Hoa Nghiêm đã nói,“bỉnhấttam-muội, thống nhiếp pháp giớinhất thiết 

Phật pháp, tất nhậpkỳ trung” (môn tam-muộiấy thống nhiếphết thảy Phật pháp trong pháp 

giới,đều bao gồm trong đó). Tam-muộiấylàHoa Nghiêm tam-muội,quý vị thấyHoa Nghiêm 

tam-muộilàgì?TrongHoa Nghiêm tam-muội,thống nhiếphết thảy Phật pháp trong pháp giới. 

Vào thời Tùy - Đường, các vịđạiđức trong Phậtmôn thuởấycũngđã nghiên cứuvấnđề này: 

Suốt mộtđờiThích Ca Mâu Ni Phật,hết thảy cácpháp do Ngàiđã nói trong bốn mươi chín 

năm,giảnghết thảy kinh, bộ kinh nào có thể làmđại biểu, thống nhiếphết thảy các phápdo 

Ngài đã nói trong bốn mươi chín năm?Rất nhiều vịđạiđứcđồngý,công nhận kinh Hoa 

Nghiêm; do vậy, kinh Hoa Nghiêm được gọi là“căn bảnpháp luân”.Giống như mộtđại 

thụ,Hoa Nghiêm làcội rễ,hết thảy các kinh khác là cành, lá, hoa, quả trên cái câyấy,giốngnhư 

vậy đó. Hoa Nghiêmđược coi là căn bản. Tiên sinh Phương Đông Mỹ cũngcó cách nhìnấy, cụ 

coi kinh Hoa Nghiêm là khái luận củahết thảy kinh giáo do đứcThích Ca Mâu Ni Phật đã nói 

trong mộtđời. Thuởấy, tôi theo cụ học triết học từ kinh Phật, cụgiới thiệu kinh Hoa 

Nghiêm,bảođấy là khái luậntriết họctrong kinh Phật.Bất luận Tông Môn, Giáo Hạ, 

HiểnGiáo,Mật Giáo,Đại Thừa,Tiểu Thừa trong Phậtmônđềuđược bao gồm trong bộ sáchấy, 

chẳng sót một pháp nào.Hoa Nghiêm làĐạiTổngTrìMôn,thật sự thống nhiếphết thảyPhật 

pháp trong pháp giới. Chỗ quy túc cuối cùng trong kinh Hoa Nghiêm,chúng ta gọi là Lý Thú, 

tức là chỗ màđạo lýđến cuối cùngsẽ quy hướng, chỗ quy hướng cuối cùnglà kinh Vô Lượng 

Thọ. Vì sao nói vậy? Thành tựu cuối cùng trong kinh Hoa Nghiêm làmườiđại nguyện 

vươngcủaPhổ Hiền Bồ Tát dẫn vềCực Lạc,đoạnkhai thị này vô cùng quan trọng!Hoa Nghiêm 

cuối cùngquy vềđâu?Quy vềthế giới Cực Lạc. Do vậy, một phẩm này, vẫn là phần Chứng Tín 
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Tự. Quý vị thấy tựađề của phẩmnàylàĐứcTuânPhổ Hiền. Nói thật ra, thế giới Cực Lạc làthế 

giới củaPhổ Hiền Bồ Tát, vô tận hạnh môn củaPhổ Hiền Bồ Tát đềuđược thực hiện trong thế 

giới Cực Lạc. Nếuquý vị muốn thấy vô lượng,vô biên, vô tậncông đức thù thắngcủaPhổ Hiền 

Bồ Tát, hãyđếnthế giớiCực Lạc để xem. Chỗấy làmô hình kiểu mẫu củaPhổ Hiền hạnh, quý 

vị tớiđó,liềncó thểtrôngthấy. Như vậy là [kinh Hoa Nghiêm] quy vào kinh Vô Lượng Thọ. 

Trong niên hiệu Càn Long đời nhà Thanh trước kia, cư sĩ BànhNhị Lâmđã nói:“Kinh Vô 

Lượng Thọ chính là TrungBổn Hoa Nghiêm”, nóirất hay! Nói cách khác,kinhHoa Nghiêm 

làĐại Bổn Vô Lượng Thọ Kinh, nội dung giảng giải như nhau, trong mộtđằng nói giản lược, 

mộtđằng nói tỉ mỉ. Nói cặn kẽ, kinh Vô Lượng Thọ làĐại Phương QuảngPhậtHoa Nghiêm 

Kinh. Nóiđại lược thìĐại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh làkinhVô Lượng Thọ; do 

vậy[hai kinh] là một, không hai. Còn có một tiểu bổn,PhậtThuyếtA Di Đà Kinh là Tiểu 

BổnHoa Nghiêm,kinhVô Lượng Thọ làTrungBổnHoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm gọi làĐại 

Bổn,Đại Bổn A Di Đà Kinh hay Đại BổnVô Lượng Thọ Kinhđềuđược! 

 Từ cách nói này của các vị cổđức, chúng ta lại nghiên cứu, nghiên cứugì?“Bỉnhấttam-

muội, thống nhiếp pháp giớinhất thiết Phật pháp, tất nhậpkỳ trung” (môn tam-muội ấy thống 

nhiếp hết thảy Phật pháp trong pháp giới đều bao gồm trong ấy). Tìm ra môn tam-muội 

này.Chúng ta lại tìm trong kinh Vô Lượng Thọ, bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ 

HạLiênCưchia thànhbốn mươi támphẩm, phẩmnào có thểđại diện toàn bộ bản kinh, tức 

[phẩm nào] là trung tâm của cả bộ kinh? Chúng ta biết, cổđạiđứcnói: Phẩm thứ sáu tức phần 

nói vềbốn mươi tám nguyện, bốn mươi tám nguyện làcốt lõi của kinh Vô Lượng Thọ, mà 

phẩm kinh ấy do chínhA Di Đà Phậttự nói,Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ thuật lại. Bốn mươi tám 

nguyện gồmbốn mươi támđiều,điều nào làtrung tâm?Cổđạiđứcnói “nguyện thứ mười tám”. 

Nguyện thứ mười tám là“mười niệmắt vãng sanh”, quy về chỗ nào? Quy về một câuNam-

môA Di Đà Phật.Chúng ta đã tìm ra: Bốn mươi tám nguyệnlà triển khai của nguyện thứ 

mườitám, nguyện thứ mười tám triển khai thànhbốn mươi tám nguyện, bốn mươi tám 

nguyệnlại triển khai thành kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ lạitriển khai thành kinh 

Hoa Nghiêm,kinhHoa Nghiêm triển khai thànhhết thảy các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã 

nói trong bốn mươi chín năm.Vì thế, chúng ta hiểu“bỉ nhất tam-muội” (môn tam-

muộiấy)làgì?Là một câu danh hiệu, một câuNam-môA Di Đà Phậtsáu chữ! Sáu chữấythống 

nhiếphết thảyPhật pháp trong pháp giới, chẳngphải là ý nghĩa này hay sao? Chúng tôi truyền 

một câuPhật hiệu tức là đã truyền hết thảy Phật pháp trong pháp giới cho quý vị. 

 Rất nhiều người biết niệm A Di Đà Phật,nhưngA Di Đà Phậtnghĩa là gì, chẳng ai biết! 

Ở đây, chúng ta mới hiểu, một câu A Di Đà Phật làcốt lõi của Phật pháp do mười phươngba 

đời hết thảy chưPhật đã nói. Bất luận giảng pháp môn nào, đều chẳng có cách vượt thoát, nó 

là đỉnh cao nhất trong hết thảy Phật pháp, nó là chỗ rốt ráo trong hết thảy Phật pháp. Do vậy, 

thứgìcũngđều chẳng hiểu, thứ gì cũng chưa từng học,nhưngniệm một câuA Di Đà Phật này, 
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niệmmấy năm, người ấy biết trước lúc mất, tự tạivãng sanh.Đó làgì?Ngườiấy thật sự buông 

xuống vạn duyên,nắm được tổng cương lãnh của hết thảy các Phật pháp, đã tìm được. Tổng 

cươnglãnhlà một câuA Di Đà Phật,tuyệt diệu thay! ChưPhậtNhư Lai, tổ sưđạiđức từ bi 

đếncùng cực, đã đem bí mậtnày truyềncho quý vị, nhưng quý vị không biết.Quý vị thật sựđạt 

được một câuNam-môA Di Đà Phật này,quý vị bènđạt được toàn bộ tất cả hết thảyPhật 

pháp.Ở đây nói là Niệm Phật tam-muội,thảy đều đạt được.Vì sao? Nó là tựtánh,tự tánh viên 

mãn.Do vậy, một câu danh hiệu này là đức hiệu của tựtánh. “Đại triệtđại ngộ, minh tâm 

kiếntánh” trong Tông Môncòn chưa phải là thấy A Di Đà Phậtư?A Di Đà Phậtcó nghĩa là gì, 

quý vị phải hiểu, quý vị sẽ không hoài nghi. Vô Lượng Giác,đó làtiếng Phạn dịch [chữA Di 

Đà Phật]sang nghĩa tiếng Hán. A là Vô, Di Đà là Lượng,Phậtlà Giác. Vô Lượng Giác là 

thống nhiếp Phật pháp trong hết thảy pháp giới. 

 “Bát Thập Hoa Nghiêm viết: „Nhĩ thời Phổ Hiền Bồ Tát nhập quảng đại tam-muội, 

danh Phật Hoa Nghiêm‟. Hựu Lục Thập Hoa Nghiêm viết: „Phổ Hiền Bồ Tát Chánh Thọ 

tam-muội, kỳ tam-muội danh Phật Hoa Nghiêm‟. Pháp Giới Ký vân: „Ngôn Hoa Nghiêm 

tam-muội giả, giải vân, Hoa giả, Bồ Tát vạn hạnh dã. Hà giả? Dĩ hoa hữu sanh thật (chỉ quả 

thật) chi dụng. Hành hữu cảm quả chi năng. Tuy phục nội ngoại lưỡng thù, sanh cảm lực 

dụng tương tự.Kim tức dĩ pháp thác sự, cố danh Hoa dã. Nghiêm giả,hạnhthành quả mãn, 

khế hợp tương ứng, cấu chướng vĩnh tiêu, chứng lý viên mãn, tùydụng tán đức, cố xưng vi 

Nghiêm dã. Tam-muội giả, lý trí vô nhị, giao triệt dung dung, bỉ thử câu vong, năng sở tư 

tuyệt, cố vân tam-muội dã” (Kinh Bát Thập Hoa Nghiêm nói: “Lúc ấy, Phổ Hiền Bồ Tát 

nhập tam-muội rộng lớn tên là Phật Hoa Nghiêm”. Kinh Lục Thập Hoa Nghiêm lại 

chép: “Phổ Hiền Bồ Tát chánh thọ tam-muội, tam-muội ấy tên là Phật Hoa Nghiêm”. Sách 

Pháp Giới Ký viết: “Hoa Nghiêm tam-muội được giải thích như sau: Hoa là vạn hạnh của Bồ 

Tát, vì sao? Do công dụng của hoa là có thể kết trái (chỉ quả, hạt), hạnh có khả năng cảm 

được quả. Tuy là pháp nội, ngoại khác nhau, nhưng lực dụng sanh và cảm tương tự. Dùng sự 

để tỏ bày pháp nên gọi là Hoa. Nghiêm là hạnh thành, quả mãn, khế hợp tương ứng, cấu 

chướng vĩnh viễn tiêu trừ, chứng lý viên mãn. Dựa trên Dụng để khen ngợi Đức, nên gọi là 

Nghiêm. Tam-muội là lý trí vô nhị, triệt để dung hội, đây, kia đều chẳng còn, năng, sở dứt 

bặt, nên nói là tam-muội”). Đoạn này trướchết trích dẫn kinh Bát Thập và Lục Thập Hoa 

Nghiêm, nóilêncácý nghĩa như nhau, đều lànói tớiPhổ Hiền Bồ Tát. Ngàiđạtđược môn tam-

muội tên làPhậtHoa Nghiêm.Hoa Nghiêm tam-muộinghĩa là gì? Trong sách Pháp GiớiKý2[2] 

cógiải thích: Hoa là vạn hạnh củaBồ Tát, biểu thịý nghĩa này. Vì thế, chúng ta cúng hoa trước 

                                                           

2[2] Sách này có tên gọi đầy đủ là Hoa Nghiêm Du Tâm Pháp Giới Ký do ngài Pháp Tạng soạn vào đời 

Đường. Nội dung trình bày những giáo nghĩa trọng yếu trong kinh Hoa Nghiêm, chia các giáo nghĩa thành 

các môn Pháp Thị Ngã Phi, Duyên Sanh Vô Tánh, Sự Lý Hỗn Dung, Ngôn Tận Lý Hiển, Thừa Giáo, Thỉ 

Giáo, Chung Giáo, Đốn Giáo, Viên Giáo, và giảng giải tướng trạng sâu cạn của các môn ấy.  
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bànPhật, phải hiểu hoa chẳng phảiđể cho Phậtngắm, mà nhằmbiểu thị pháp, hoa tượng trưng 

cho hạnh môn.Ởđây giải thích, hoa có [tác dụng]“sanh thật” (kết quả),“Thật”(實)là quả hạt. 

Thựcvật trước khai hoa, sau kết quả. Hoa nởđẹpđẽ,chúng ta biết quả nhấtđịnhtrổ tốtđẹp. Lục 

độ vạn hạnh củaBồ Tát có thể cảm quả. Lục độ vạn hạnh lànhân,quý vị tu nhân, trong tương 

lai nhấtđịnh có quả báo. Lục độ vạn hạnh cảmquảlàPhậtHoa Nghiêm.Tuy trong và ngoài 

khác nhau, nhưng lực dụng của sanh vàcảm tương tự. Hoa là nói theo bề ngoài, dùng thực vật 

làm tỷ dụ.Bồ Tát tu hành làbên trong, tu Lục Độ vạn hạnh sử dụng công phu bên trong. Tuy 

trong và ngoài khác nhau, nhưngđạo lý tu nhân cảm quả tươngthông, nên lực dụng của sanh 

vàcảm là tương tự. Nay mượn sựđể biểu thị pháp, nên gọi là Hoa; vì vậy,Hoa là tỷ dụ.  

 “Nghiêm”:Nghiêm là trang nghiêm. Nói theo quả, hạnh thành,quả mãn, [nghĩa là] tu 

hành thành tựu, quả báo liền hiện tiền.Bồ Tát thiện tâm thiện hạnh.Bồ Tát tâmlàđạiBồ Đề 

tâm, chân thành, thanh tịnh,bình đẳng,chánhgiác, từ bi, đó làBồ Tát tâm.Chúng ta thường 

nóiBồ Tát hạnh là Tam Học(Giới, Định, Huệ),LụcĐộ,Lục Hòa Kính,mười nguyệnPhổ 

Hiền,đều làcươnglãnh, triển khai ra bèn gọi là vạn hạnh. Hạnhthành, quả mãn, phù hợptương 

ứng,phù hợp với TánhĐức, tươngứng với vô tận duyên khởi.“Cấu chướng”, Cấu (垢) là 

phiền não,Chướng (障) là nghiệp chướng,“vĩnh tiêu” (永消) là vĩnh viễn tiêu trừ, chẳng còn 

nữa!“Chứnglý viên mãn”,lýấy là tâm tánh,minh tâm kiếntánh.“Tùy dụng tánđức”,Dụng là 

khởi dụng, khởi lên tác dụng gì? Hóađộhết thảy chúngsanh, triển hiện vô tậnđức hạnh củaBồ 

Tát. Sách Hoàn Nguyên Quán nóiđến bốn loại lớn:“Tùy duyên diệu dụng,oai nghi có pháp 

tắc,nhu hòa chấttrực, chịu khổ thay cho chúng sanh”,triển hiệnnhữngđiềuấy, nên gọi là 

Nghiêm. Lạigiải thíchtam-muội là“Lý Tríbất nhị”. Lý làThể,Trílà Dụng. Lý là tựtánh,Trí 

làtríhuệBát Nhã vốn sẵn có trong tự tánh.“Giao triệtdung dung, bỉ thử câu vong” (triệt để 

dung hội, đây kia đều mất), khi Bồ Tát khởi dụng,khôngkhởi tâm, khôngđộng niệm, chẳng 

phân biệt, chẳngchấp trước,đây - kiađều mất, năng-sởđều dứt thì gọi làtam-muội,đóchẳng 

phải là tam-muội bình phàm.Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới chỗ này. 

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 
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Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

  

 

 Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống.Xin xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ KinhGiải, trang một trămbốn mươi ba,dòng thứ sáu từdưới đếm lên.  

 “Hoa Nghiêm kinh hựu vân” (kinh Hoa Nghiêm lại nói), xem từ chỗ này, “nhất thiết 

tự tại nan tư nghị, Hoa Nghiêm tam-muội thế lực cố” (Hết thảy tự tại khó nghĩ bàn là do thế 

lực của Hoa Nghiêm tam-muội). “Hựu Hợp Tán viết: -Pháp giới duy tâm, danh Phật Hoa 

Nghiêm. Dĩ nhân hạnh hoa, nghiêm quả đức tướng, linh hiển trước cố. Nhập thử tam-muội, 

hiện kiến thập phương Phật cập Phật độ” (Sách Hợp Tán lại nói: “Pháp giới duy tâm gọi là 

Phật Hoa Nghiêm. Dùng hoa nhân hạnh trang nghiêm khiến cho tướng trạng của quả đức 

được hiển hiện. Nhập tam-muội này sẽ thấy mười phương Phật và các cõi Phật trong hiện 

tại”). Vẫn là dùng kinh luận để giải thích Hoa Nghiêm tam-muội. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ 

chú giải bộ đại kinh này, trích dẫn một trăm chín mươi ba bộ kinh luận, nên chúng ta đọc bản 

chú giải của cụ, cũng giống như xem hơn một trămbộ kinh luận. Những văntự có liên quan 

đến kinh VôLượng Thọ ởđâyđều làtinhyếu, cốt lõi,ở chỗ này chúng ta có thể 

thấyđược!Ởđây,cụtrích dẫn kinhHoa Nghiêm để nói, hai câu sau đây là kinh văn:“Nhất thiết 

tự tại nan tư nghị, Hoa Nghiêm tam-muội thế lực cố”. Trong phầntrước, chúng ta đã họcHoa 

Nghiêm tam-muộidùng NhấtChân pháp giới làm duyên khởi vô tận,đó là lý luận và chỗ quy 

thú của nó.Thông đạt, hiểu rõ, nương theo đóđể thực hiện, nương theo lý luận, phương 

hướng, và mục tiêuấyđể xử sự, chúng ta thường nói là “tu hành”. Đó là tam-muội, [tam-muội 

ấy] được gọi làHoa Nghiêm tam-muội.Do đó,đắcHoa Nghiêm tam-muộithì hết thảy tự tại, vì 

sao? Thể củaHoa Nghiêm tam-muộilàNhất Chân pháp giới, là vô tận duyên khởi,nói theo 

cách hiện thời là toàn thể vũ trụ. Bất luận tánh,tướng,lý, sự, nhân, quả, không gì chẳng thông 

đạt, chẳng có gì không hiểu rõ, nênngười ấy mớiđắc tự tại. Vì vậy, chúng ta có thể biết: 

Chẳng tự tại làvìđâu? Do mê mất tựtánh. 

 Lục đạo phàm phu chúng ta, cho đến các vị tiểu thánh trong tứ thánh pháp giới,đều 

chưakhai ngộ. Hoa Nghiêm tam-muội là cảnh giớiđại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh.Chưa 

khai ngộ làphàm phu, ở trong lục đạo;trongphápĐại Thừa, nhữngngười ấyđượcgọi là“nội 

phàm”, do cònở trong lục đạo.Tứ thánh pháp giớiđược gọilà“ngoại phàm”, ở ngoàilục đạo. 

Vì sao gọi họ làphàm phu? Chưa kiến tánh, vẫn dùngvọng tâm y như cũ.Vọng tâm làA Lại 
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Da, vọng tưởng, phân biệt,chấp trước. Bất quá, họ sử dụng[vọng tâm]thù thắng hơn chúng ta. 

Chúng ta mê mà bất giác, lại không tin lờiPhật, Bồ Tát, hoàn toàn cậy vàophiền não tập khí 

củachính mình để xử sự; trên thực tế, xử sự kiểuđó bèn tạo nên oan nghiệt. Tứ thánh pháp 

giới tuy dùng vọng tâm, nhưng họtinPhật.Tôi dùng chữ này, cácđồng học phải lưu ý, tứclà 

chúng ta không tin Phật,họ tin Phật.Vì sao?Họ nghe theo giáo huấn củađứcPhật,thật sự hành. 

Còn chúng ta hằng ngày nghe Phậtdạy, nghe cũng đã nhàm tai, chẳngthật sự hành. Dẫu có 

hành thì cũng bớt xén rất lớn!Ví dụ như điều cơ bản nhất làThập Thiện Nghiệp Đạo,đây là 

giáo huấn cơ sở củađứcPhật, họcPhậtlà học từ chỗ nào?Học bắtđầu từ chỗ này,chúng ta có 

làm được hay không?ĐứcPhậtdạychúng ta đừng sát sanh, chúng ta cólàm được hay 

không?[Quý vị khoe] “ta không sát sanh”, nhưng muỗiđến chích quý vị,chẳng phải là quý 

vịđập nó chết tươiư? Nếu quý vị đánh chết nó thìchẳng phải là đã sát sanh rồi hay sao? Lại 

hỏichúng ta có ăn thịt hay không? Ăn thịt cũng là sát sanh. Chúng ta có ý niệm tổn hại 

kẻkháchay không? Có ý niệm tổnhại người khác chính làýniệm sát sanh,tứclàquý vị 

chẳngđoạn dứt sát tâm,còn có ý niệm làmtổn hoại người khác.Đối với trộm cắp, chúng ta 

không trộm cắp, nhưng cóý niệmchiếm tiện nghi hay không? Quốc dân đóng thuế cho quốc 

gia là nghĩa vụ, là chuyệnđáng nên làm,chúng ta có hy vọng phải nộp thuế ít hơn một chút, 

tìm văn bảnpháp luật xem có chỗ nàođểcó thể trốn thuế hay không để chúng ta đóng thuế ít 

hơn một chút, tâm niệmấy là tâm trộm cắp. Tuy chẳng trộm cắp, nhưngquý vị có tâm trộm 

cắp, cóý niệm trộm cắp. Vì thế, mỗiđiều đều rất vi tế, chúng ta dường như không làm, 

nhưngsuy nghĩ kỹ,tất cả đều phạm, đólàgì?Đólà lục đạo phàm phu. 

 Những vị trong tứ thánh pháp giới thật sự làm được. Không chỉ làm được, mà còn làm 

vô cùngvi tế. Thánh nhân Tiểu Thừa, chúng ta thấyA La Hán vàBích Chi Phật,hai loại trước 

trong tứ thánh pháp giới là Tiểu Thừa, hai loại sau làĐại Thừa,tứcBồ Tát vàPhật,Tiểu Thừa 

có thể triển khai Thập Thiện Nghiệp Đạo thành ba ngàn điều, chẳng phải là mười điều. Mười 

điều triển khai thành ba ngàn điều, tứcbangànoai nghi.Bồ Tát pháp giới và Phật pháp giới 

càng thù thắng hơn,các Ngàitriển khai thành tám vạn bốn ngàn tế hạnh3[1].Đó là trong mười 

pháp giới, chưa thoát khỏimười pháp giới, làngoại phàm, nhưng các Ngài làm được. Tứ thánh 

pháp giới thật sự làđệ tử của đức Phật. Do vậy, có thể biết: Trong Nhất Chân pháp giới, ởđây 

nóilà “Nhất Chân pháp giới”, các vị Bồ Tát trongNhất Chân pháp giới đều đắc Hoa Nghiêm 

tam-muội.Thập Thiện Nghiệp Đạo được triển khai không phải là tám vạn bốn ngàn, mà là vô 

lượng, vô biên, vô số, vô tận, đạt tới viên mãn rốt ráo. Vì thế,“nhất thiết tự tại nan tư nghị” 

                                                           

3[1] “Tám vạn bốn ngàn tế hạnh” chỉ là cách nói tượng trưng nhằm tiêu biểu vô lượng oai nghi, tế hạnh. Nếu 

hiểu theo Pháp Tướng (như cách giải thích trong bộ Tam Tạng Pháp Số) thì đối với 250 giới của hàng tỳ-

kheo, mỗi giới đều bao gồm bốn oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi nên 250x4=1.000. Phối hợp một ngàn tế 

hạnh ấy với Tam Tụ Tịnh Giới thành 1.000x3=3.000. Lại phối hợp ba ngàn hạnh ấy với bảy điều giết, trộm, 

dâm, dối, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngữ, ỷ ngữ thành 3.000x7=21.000, lại phối hợp với tham, sân, si, đẳng 

phần thành 21.000x4=84.000 tế hạnh.  
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(hết thảy tự tại khó nghĩ bàn),chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng. Đó là gì?“Hoa 

Nghiêm tam-muội thế lực cố” (do thế lực của Hoa Nghiêm tam-muội). Các Ngàichứng đắc 

Hoa Nghiêm tam-muội,nên mới có sự thù thắng như vậy.Tự tại là giải thoát, trongPhậtquả 

nóiđến ba đứclàBát Nhã,Pháp Thân,GiảiThoát,[các Ngài]đều chứngđắcba thứấyviên mãn. 

 TrongsáchHợp Tán có nói khá cặn kẽ:“Pháp giới duy tâm, danh PhậtHoa Nghiêm” 

(pháp giới duy tâm gọi là Phật Hoa Nghiêm). Pháp giới là hết thảy cácpháp,hết thảy các pháp 

do đâu mà có?KinhHoa Nghiêm đã dạy chúng ta: “Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”.Tánh-

Tướng nói theo cách hiện thời thì Tánh là hiện tượng tinh thần,Tướng là hiện tượng vật chất. 

Trong kinh Phật,thường dùngNgũ Uẩn để hình dung và thuyết minh. Ngũ Uẩn gồm nămđiều, 

tức năm pháp. Thứnhất là Sắc,Sắc là nói tới vật chất. Bất luận trong tình huống nào, dù là 

chất rắn, chất lỏng, hay chất khí, nói chung, nó làvật chất, đều là Tướng Phần củaA Lại 

Da.Hiện tượngtinh thần làThọ, Tưởng, Hành, Thức, nó cảm thụ, nó có cảm nhận. Cũng có 

thể nói là nó có các thứ cảm nhậnkhổ,lạc, ưu, hỷ.Vật chất vàtinh thần vĩnh viễn chẳng thểtách 

rời, chúngkết hợp cùng một chỗ, nên hiện tượng vật chất nào cũngđềucóThọ, Tưởng, Hành, 

Thức.Quý vị thấytiến sĩ Giang Bổn Thắng củaNhật Bản làm thí nghiệm với nước, 

nướclàkhoáng vật, thật sự thí nghiệm thấy nước có thể nhìn, nghe, vàhiểuý nghĩ của con 

người.Chúng ta đốixử tốtđẹp với nó,nó có thể cảm nhận, nó rất vui sướng, rất hoan hỷ. 

Chúng ta đối xử với nó không tốt, nó rấtkhổ não, nó có thể hiện ra hình tướng cho chúng ta 

thấy. Chúng ta xử tốt với nó,nói: “Chúng tôi rấtưa thích ngươi, rất mến ngươi”, nó phảnứng 

vô cùngđẹpđẽ. Chúng ta nói “tao ghét mày, tao chẳngưa mày”, nóphảnứng rất xấu xí.Điều 

này cho thấy nócóThọ, Tưởng, Hành, Thức.Nói theo kiểu củangườihiện thời, toàn thểvũ trụ 

là một thể hữucơ, sốngđộng, chẳng chết cứng! Trong bất cứ hiện tượng vật chất nào, cũngđều 

cóThọ, Tưởng, Hành, Thức. Pháp giới duy tâm,đó là“PhậtHoa Nghiêm”. 

  “Dĩ nhân hạnh hoa” (do coi hạnh trong lúc tu nhân là hoa),Hoatượng trưng cho cái 

nhân, Nghiêm biểu thị cái quả.Đây là dùng thực vậtđể tỷ dụ,quý vị thấy thực vậtnở hoa 

trước,kết quả sau.Trong sự cúng dường của chúng ta, tức là sự cúng dường trong 

Phậtpháp,hương vàhoathườngđược dùng nhất.Kẻ bình phàm chỉ biết thắphương, dùng hoa 

tươi cúngPhật;thật ra, phải hiểu ý nghĩa của nó. Chẳng hiểuý nghĩa của nó, sẽ là chỉ có hình 

thức,chẳng có thực chất.Thực chất quan trọng hơnhình thức,chúng ta phải biết điều này!Phật 

pháp, trọng thực chất, chẳng trọng hình thức. Do vậy, cá nhânchúng ta tu hành, hãy 

nêntrọngthực chất,đừng trọng hình thức, nhưng ở chung với đại chúng,hình thức rất quan 

trọng, vì sao?Biểu thị pháp. Chúng ta cùngđại chúng cộng tu trong Phật đường,trước hình 

tượngPhật, Bồ Tát, phải cúng hương, hoa, chứriêng mình tu hành thì chẳng cần thiết. Mộtnén 

hương làđủ rồi,hương, đèn, nước,một chén nước, khi bản thân chúng ta tu học [chỉ cầnnhư 

vậy] làđược rồi. Hương tượng trưng cho Tín,tín hương, đại biểu Giới,Định. Quý vị thấy trong 

bài HươngTán có câu“GiớiĐịnhchânhương”, biểu thịđiều này.Do vậy có thể biết: Hương là 
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hình tướng, thực chất là gì?Thực chất là Giới,Định. Nếu chúng ta chẳng có Giới,chẳng có 

Định, chỉlàmột nén hươngsuông, tức là chỉcó hình thức,chẳng có thực chất.Hương nhắc nhở 

chính mình phải tu Giới-Định, và cũng nhắc nhở người khác, nó cóý nghĩaấy. Cúng hoa, hoa 

biểu thị sự tu nhân,nhân gì vậy?LụcĐộ là nhân,bố thí, trì giới. Trong trì giới, ThậpThiện là 

nhân. Do vậy, chúng ta chú trọngtu nhân. Chẳng cúng hoa không sao cả, chúng ta thật sự tu 

hành là tu nhân, tu Thập Thiện, tu Lục Độ,đó làý nghĩa của việccúng hoa. Không cúng hoa, 

nhưng chúng ta đãđạtđượcý nghĩaấy, tức là cóthực chất,chẳng có hình thức;điều này rất trọng 

yếu, hình thức chẳng trọng yếu. Chúng ta cúng trái cây,trái cây biểu thịphương hướng và mục 

tiêu tu hành,trái câytượng trưngđiềugì?Tượng trưngBồ Đề,tượng trưng Niết Bàn. Chúng ta tu 

Tịnh Độ, quảấy biểu thịTây Phương Cực Lạc thế giới, niệm niệm chẳng quên,mangý nghĩa 

này. Do vậy, hương và hoa là nhân,hoa nhân hạnh cảmquả đức, “trang nghiêm”là quả đức. 

Đối với tự thân, quả đức là“thanh tịnh,bình đẳng, giác” như trong kinh đã nói,đó làquả,nâng 

cao cảnh giới củachính mình, trang nghiêm quả đức. “Linh hiển trước cố” (khiến cho hiển 

hiện), cổ nhânTrung Quốc nói:“Tồn ư nội, nhi hình ư ngoại” (chất chứa bên trong, sẽ thể 

hiện ra bên ngoài). Trong tâmquý vị có thanh tịnh,bình đẳng,giác,liền hiện ra ngoài. Trong 

tâmngườita hoan hỷ,quý vị sẽ thấy vẻ mặt tươi cười. Người mang nỗiâu lo, quý vị thấy sắc 

mặt họ rất khó coi, đó là biểu hiện ra ngoài. Do vậy,nếutâm địa quý vị thanh tịnh, tướngthanh 

tịnh liền hiện tiền; bình đẳng thì tướng bình đẳng cũng sẽ hiện ra, đó là“quả đức hiển trước” 

(quảđức hiển lộ). 

 “Nhậpthửtam-muội” (nhập tam-muội này), “nhập” là khế nhập, quý vị chứng đắc, tu 

thành. Quả là “hiện kiến thập phương Phật cập Phật độ” (thấy thập phương Phật và cõi Phật 

trong hiện tại). “Hiện” (現) là hiện tiền (現前). Trong hiện tiền, quý vị thấy mười phương 

chư Phật,thấy Phật. Quý vị cũng thấycác cõi nước của mười phương chưPhật. Mười phương 

Phật là thầy củachúng ta. Mười phương cõi Phậtlàđạo tràng tu hành của chúng ta. Do 

vậy,Thích Ca Mâu Ni Phậtthị hiện,lão nhân gia suốtđờichẳng kiến lập đạo tràng, vì sao chẳng 

dựngđạo tràng? Nơi nơi chốn chốnđều là các cõi nước của mười phương chưPhật,chính mình 

cần gì phảitự xâyđạo tràng? Chính mình dựngđạo tràng, tam-muộirất khóhiện tiền, vì 

sao?Quý vị có phân biệt, có chấp trước,tâmquý vị không thanh tịnh,tâmquý vị bất bình 

đẳng,chẳng buông tập khíphiền não xuống được. Thích Ca Mâu Ni Phậtdạychúng ta một 

chiêu này vô cùngcao minh, bỏ sạchhết thảy, chẳng mảy may lưu luyến thế gian này. Tự 

hành, hóa tha, hằng thuận chúng sanh,tùy hỷ công đức, nơi nào có duyên bènđếnđó,kết pháp 

duyên vớihết thảy chúng sanh.Nghĩalý trong kinh văn rộng lớn,chẳng có ngằn 

mé,đâuđâucũngđều có thể thấy.Ở chỗ này, chúng tôi nóiđếnđây, phía sau còn bổ sung rất 

nhiềuđiều. 

 “HựuGia Tường Sớ viết: Thử tam-muội giai sức Pháp Thân, cố vân Hoa Nghiêm” 

(Gia Tường Sớ lại giảng: “Tam-muội này đều dùng để trang hoàng Pháp Thân, nên gọi là 
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Hoa Nghiêm”). Trong chữ Hoa Nghiêm (華嚴), Hoa là hoa lệ (華麗: rực rỡ, lộng lẫy), 

Nghiêm là trang nghiêm. Quý vị thấy bọn chúng ta tham dự tiệc tùng, mặc lễ phục,đeo chuỗi 

châu ngọc.Đó là trang nghiêm, vậy thì Hoa Nghiêm là dùng tỷ dụấy. Dùnggìđểtrang nghiêm? 

Dùng tam-muội, dùngHoa Nghiêm tam-muộiđểtrang hoàngPháp Thân,đó làHoa 

Nghiêm.Chúng ta xem câu tiếp theo, câu này do cụ Niệm Tổ giảng:“Nhân thử tam-muội, 

trang nghiêm Pháp Thân cố, dĩ thượng chư thuyết, giai minh Hoa Nghiêm tam-muội chi 

nghĩa” (Do tam-muội này trang nghiêm Pháp Thân, nên các thuyếtnhư trên đều giảng rõ ý 

nghĩa của Hoa Nghiêm tam-muội), đều là ý nghĩa của Hoa Nghiêm tam-muội, tam-muội này 

có thể trang nghiêmPháp Thân.Pháp Thân là gì? “Kỳ trung Hợp Tán sở vị „pháp giới duy 

tâm, danh PhậtHoa Nghiêm‟; thử biểu Nhất Chân pháp giới duy thị tự tâm, vu thử liễu đạt, 

tức Hoa Nghiêm tam-muội” (Trongấy, thuyết “pháp giới duy tâm gọi là Phật Hoa 

Nghiêm” của sách Hợp Tán biểu thị: Nhất Chân pháp giới chỉ là tự tâm. Thấu đạt được điều 

này thì đó chính là Hoa Nghiêm tam-muội).Cách giảng này rất hay. Nhất Chân pháp giới, nói 

thật với quý vị, Chân là gì?Theođịnh nghĩa trong giáo phápĐại Thừa, hễ nói tới Chân thì nó 

là tồn tại vĩnh hằng, bất sanh, bất diệt, vĩnh hằng bất biến,đó là Chân. Chúng ta hãy suy 

nghĩ,vạn sự vạn vật trongvũ trụ, thứ gì là bất biến?Con người chúng ta, ngườisống trong thế 

giới nàycósanh, lão, bệnh, tử, biếnđổi trong từng sát-na. Con ngườigiàđi, chẳng phải là mười 

năm sau già hơn mười năm trước,chẳng phải vậy, mà là mỗi năm một giàhơn! Nếuquý vị xét 

kỹ, mỗi tháng một già hơn, mỗi ngày một già hơn. Nói thật với quý vị, mỗi giây một già hơn, 

giây trước còn trẻ trung, giây sau đã già khọm.Sát-nachẳng trụ, chẳng ngưng nghỉ, luôn 

biếnhóa,đólà giả, chẳng thật.ĐứcPhậtdạy chúng ta đạo lý này,[hễ thứ nào]có hiện tượngấy 

(hiện tượng sanh diệt, biến hóa),quý vị liền biết nó là giả, chẳng thật! 

 Chúng ta thấy hoa cỏ, cây cối bên ngoài,hoa, cỏ, cây cối cũng là vô thường. Hoa nở, 

hoa tàn, Xuân sanh thành, Hạ tăng trưởng, mùa Thu lá câyúa vàng, mùaĐông trút lá. Vì thế, 

nó cũng làvô thường, chẳng thật, là giả. Lại nhìn đếnkhoáng vật, núi, sông, đại địa cũng là vô 

thường, cũng biến hóa trong từngsát-na; vì thế, biển xanh nương dâu!Quý vị chú tâmquan 

sát, [sẽ thấy] toàn thể vũ trụ đều biến hóa. Ban đêm chúng ta thấy, lúc trời quang đãng nhìn 

lên không trung, vô lượng, vô số tinh cầu, bằng mắt thường,chúng ta có thể thấy ước chừng 

hơn sáu ngàn ngôi sao. Nếu dùng loại viễn vọng kính thông thường, ước chừng có thể thấy 

khoảngmườimấy vạn. Viễn vọng kính thiên văn thấy càng nhiều hơn. Những tinh 

cầuấycóthành, trụ, hoại,không. Quan sát từ viễn vọng kính củađài thiên văn, ta thường thấy 

có những ngôi sao bùng nổ. Sau khi bùngnổ, chẳng còn thấy chúng nữa, chẳng còn nữa,đã 

tiêu mất rồi. Ta cũng phát hiện những ngôisao mới xuất hiện,ở chỗ này vốn chẳng có ngôi 

sao nào,đột nhiên sáng bừng, có ngôi sao mớixuất hiện.Đó làtinh cầu có sanh, có diệt. Thông 

thường, qua viễn vọng kính thiên văn,chẳng phải bằng dụng cụ tinh vi, chúng ta đã thấy tinh 

cầu sanh diệt. Vì thế,đứcPhậtnóithành, trụ, hoại,không,nói thế giới thành, trụ, 

hoại,không.Thứ gìbất biến?Dường như trọn chẳng tìm thấy! 
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 Trên thân chúng ta, trên thân thể, thật sự có thứ bất diệtnhư vậy, nếuđứcPhậtkhông dạy 

rõ, chúng ta đều bỏ sót. Trong hộiLăng Nghiêm,đứcPhật đã nói với vua Ba TưNặc, vì vua Ba 

Tư Nặchết sức đauđớn, tuổi mỗi năm một già hơn, già rồi sẽ chết, cảm nhận nỗi khổvô 

thường. ĐứcPhậtkhai thị, hỏi nhà vua: “Bệ hạ mấy tuổi bèn thấy sông Hằng và thấy nước 

sông Hằng lầnđầu?” Sông Hằngcủa Ấn Độ giống như Trường Giang (sông Dương Tử)hoặc 

Hoàng HàcủaTrung Quốc, là một con sông rất lớn. Vua thưa: “Lúc ba tuổi”, mẹ dẫn nhà vua 

đi qua sông Hằng, biếtđó là nước sông Hằng.ĐứcPhật liền hỏinhàvua: “Khi bệ hạmườibatuổi, 

già hơn lúc ba tuổi phải không?” “Đúng thế!” “Lúc mười ba tuổi, cái thấy của bệ hạ so với 

cái thấy lúc ba tuổi cóbiến hóa hay không?” Vua thưa: “Chẳngbiến hóa. Người giàđi, nhưng 

theo trẫm thấy, dường nhưchẳng có hiện tượng lão hóa”. Sau đó, hỏi vua từng mười năm 

một, hai mươi ba tuổi so với mười ba tuổi, ba mươi ba tuổi so với hai mươi ba tuổi, cuối cùng 

hỏiđếnsáu mươi hai tuổi;nămđó, nhà vua sáu mươi hai tuổi. Sáu mươi hai tuổiđã già rồi. 

“Tuyđã già, tánh Thấy củabệ hạcógià hay không?” Chẳng già! Nay chúng ta nói là tuổi tácđã 

cao, mắtđã kém rồi, mắt già,hoa mắt là gì?Đó là công cụ củaquý vị cóvấn đề, chẳng phải là 

tánh Thấy cóvấn đề!Đeo cặp kính vào, lại thấy rõ ràng.Do vậy có thể biết:Cái Thấy và tánh 

Thấy chẳng liên quan với nhau!Đólà[vấnđề nơi]công cụ, công cụ bị lão hóa,đeo mắt kính vào 

liền giống như thuở tuổi trẻ, chữrất nhỏ vẫn có thể nhìn thấy.ĐứcPhật liền nói: “Thânthể của 

bệ hạ có lão hóa, nhưng tánh Thấy chẳng bị lão hóa”. Mỗi năm một già hơn, nhưng tánh 

Thấy chẳng bị lão hóa. Cái chẳng già là thật, nơi mắt gọi là Thấy, tánh Thấy;nó chẳng cósanh 

diệt, chẳng cóhiện tượng lão hóa. Nơi tai gọi là Nghe, tánh Nghe. Căn tánhcủasáu cănlà thật; 

căn tánh của sáucăn là chân tâm, chẳng phải là vọng tâm. Nó có sự liễu biệt, nhưng chẳng 

phân biệt.Liễu(了)là hiểu rõ, [liễu biệt là] thấy rất rõ ràng, ngherất rõ ràng, chứng tỏ căn tánh 

của sáucăn là thật. Sau khi thấy, bèn phân biệt, chấp trước, đó là vọng tâm. Vọng tâm thuận 

theo chân tâm,đồng thời khởi tác dụng, nhưng vọng là vọng, chân là chân. Vọng có sanh diệt, 

chân chẳng cósanh diệt. Đoạn kinh văn ấy nói rất dài, vua Ba Tư Nặc nghe hiểu,hết sức hoan 

hỷ, biết trong cái thân sanh diệt nàycủa chính mình vẫn có một thứ bất sanh bất diệt tồn tại. 

Cái chẳng sanh diệtấy là cái ta thật sự, được gọi làPháp Thân.Pháp Thân là căn tánh của sáu 

căn,Pháp Thân là chân tâm,bất sanh, bất diệt,chẳng thường, chẳngđoạn, chẳngđến, chẳng đi. 

 Do vậy,ởđây nói là“Nhất Chân pháp giới chỉlà tự tâm”, tâm hiện mà!Các tướngđược 

hiện bởi tâm,phải hiểu tướng là giả, và cái tâmcó thể hiện (năng hiện)ấy 

làthật,tướngđượchiệnlà giả. Chân và vọng tuy hòahợp,nhưngchânchẳng phải làvọng, vọng 

chẳng phải là chân,nhất định phải hiểu rõđiều này. Kinh Đại Thừa lại nói chân và vọng chẳng 

hai, có nghĩa là gì? “Chân và vọng chẳng hai” là nói hai thứđều chẳng tồn tại. Chânchẳng 

phải làhiện tượng vật chất,màcũng không phải làhiện tượng tinh thần, lục căn chẳngtiếp xúc 

được! Có tánh Thấy hay không? Có, khẳng định làcó! Nếuchẳng có,làm sao nó có thể 

thấyđược?Nó ở chỗ nào? Chẳng thấyđược! Chuyện này cũng rất khó hiểu, nhưng cũngchẳng 

phải là rất khó hiểu,chúng tôi dùng tỷ dụ thìchư vị có thể hiểu được. Chúng tôi sánh ví chân 
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tâm vớiđiệnđangđược dùng trong hiện tại,mọi người bèn dễ hiểu.Điện là mộtvật, mà cũng là 

một thứ hiện tượng vật chất, nhưng trong cácvật dụng khác nhau, nó khởitác dụng khác nhau. 

Nơi TV, nó có thể hiện ra hìnhảnh, giống nhưở mắt thì chúng ta có thể thấy,ở tai bèn có thể 

nghe. Nơiđiện thoại, nó có thể nghe âm thanh, vẫn là một thứđiện.Điệnchẳng có hai, nhưngở 

mỗi loại máy [bènkhởi tác dụng] mỗi khác;vật dụngkhác nhau, nó khởi tác dụng khác 

nhau.Khi nóở chỗ máy lạnh, nó còn tỏaragió mátđể hưởng thụ. Nơi lò nướng, nó có thể nấu 

nướng này nọ, hâm nóng thứcăn cho ta ăn. Công cụ khác nhau, nó sẽkhởitác dụng không 

giống nhau. Chúng ta sánh víđiệnnhưchân tâm, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là những công cụ 

khác nhau. Ở mắt, nó liền sanh ra tác dụng thấy,có thể thấy.Ở tai, nócó thể nghe,ở mũi, nó có 

thể ngửi, ở lưỡi, nó có thể nếm, nơiý,nó có thể biết. Nơi các căn khác nhau, tức lục căn, nó 

khởi tác dụng khác nhau,thật ra, nó là một. Thứ nàybất sanh, bất diệt,thứ này là thật. Cậy vào 

giảđểtu chân, hễtu thì phải tu chân tâm, chỉ là tự tâm. Liễuđạtđiều này bèn gọi làHoa Nghiêm 

tam-muội.Quý vị thật sựhiểu rõ, thật sự thông đạt chân tướng sự thật này, liền định ở 

nơiấy.Tam-muội là ở chỗ này, chúng ta đã học trong phần trước,“nhất tâm chỉ trụ” (an trụ 

nơi nhất tâm) là tam-muội. 

 Trong kinh Lăng Nghiêm,đứcPhậtdạyngườita “bỏ thức dùng căn bènthànhPhật”. Vì 

sao phàm phu chẳng thành Phật, mà thành phàm phu? Họ dùng thức, chẳng biết dụng tâm. 

“Dụng tâm” là gì? Dụng tâm là dùng căn tánh củalục căn, căntánh là tâm. Tâm và thức sai 

khác ở chỗ nào? Tâm chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước,bất 

sanh, bất diệt; thức có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước,sanh diệt trong từng sát-na. 

Dùng căn, chẳng dùngthức, là ai? Pháp Thân Bồ Tát,trong giáo phápĐại Thừa thường nói 

là“minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật”,các Ngài thành Phật như thế nào?Các 

Ngàidùng căn, chẳng dùngthức,bèn thành Phật. Các Ngàidùngchân tâm, chẳng dùng vọng 

tâm. Dochúng sanh trongmười pháp giới đều dùng thức,tức là nói họ có phân biệt, có chấp 

trước, có khởi tâm động niệm, lục đạo phàm phu có trọn vẹn những thứấy,toànbộba thứ phiền 

nãođều có. A La Hán vàBích Chi Phật đãđoạn Kiến Tư phiền não, tức là chẳngchấp trước. 

Do khôngchấp trước, nênđắc thanh tịnh tâm, nhưng chưađạtđượcbình đẳng, chưađạtđược 

giác. Tiến cao hơn,Bồ Tát,Phậtđoạn Trần Sa phiền não, cao hơn A La Hán, nhưng các 

Ngàicòn có khởi tâm động niệm; khởi tâm động niệm là VôMinh phiền não. Lại có thể đoạn 

trừ VôMinh phiền não, tức là chẳng khởi tâm,khôngđộng niệm, chẳngphân biệt, không chấp 

trước;khiấy, các Ngàidùnggì?Các Ngài dùng căn tánh của sáucăn, chẳng dùng thức,đó 

làthànhPhật, vượtthoátmười pháp giới. Các Ngàitrụ nơi đâu? Các Ngài trụ trong cõi Thật 

BáoTrangNghiêm của chưPhậtNhư Lai, cõi ấy gọi là Nhất Chân pháp giới. Chúng ta cúng 

trái cây trướcPhật, trái cây tượng trưngNhất Chân pháp giới, chúng ta hy vọng có thành tựu 

như vậy trong mộtđời.Vì vậy,nó biểu thị pháp, nhắc nhở chính mình, mà cũng nhắc nhở 

người khác, nhằm biểu thịpháp. Nói theo sách Hợp Tán,Hoa Nghiêm tam-muộilànhân quả 

trong tựtánh,chẳng phải là nóiđến gì khác. 
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 “Như Gia Tường Sớ vân:Thửtam-muội giai sức Pháp Thân” (Như Gia Tường Sớ nói: 

“Tam-muội này trang hoàng Pháp Thân”),Pháp Thân là tự tánh,“cái vị thửtam-muội tất trang 

nghiêm Pháp Thân” (cóý nói là tam-muội nàyắt trang nghiêm Pháp Thân). Tiếp đó, nói rất 

hay, “Pháp Thân tức bổn diệu minh tâm, tức thị tự tâm” (Pháp Thân chính là tâm diệu minh 

vốn có, tức là tự tâm),đây là chân tâm củachính mình,chẳng phải làvọng tâm. Vọng tâm làA 

Lại Da. Trang nghiêm Pháp Tánh,ởđây là tự tâm,là Pháp Tánh,là tự tánh.ĐứcPhậtnói ra mấy 

chục danh xưng, nhưngđều là một chuyện. Vì sao là một chuyện màđứcPhậtnói nhiều danh 

xưng như vậy?Đây là sự khéo léo trong giáo học,đứcPhậtdạychúng ta chớ nên chấp trước 

tướng danh tự,vì sao?Tướng danh tự là giả, chẳng thật. Quý vị chấp tướng danh tự thì sai mất 

rồi. Chớ nênchấp trước tướng danh tự. Chớ nênchấp trước tướng ngôn thuyết, ngôn thuyết 

cũng là giả, cũng chẳngthật. Trongnhữnggiả danh, giả tướngấy, nếuquý vị có thể ngộ nhập 

nghĩa lýthật sự của chúng thì làđúng,đó mới làhọcPhật.Chấp trướcgiả danh, giả tướnglà sai 

mất rồi, vĩnh viễn chẳng thấytựtánh;ởđây, gọi tựtâmlà tự tánh.“Cốtrinhất thiết pháp,vô bất 

từng thử pháp giới lưu xuất” (Vì vậy biết, hết thảy các pháp, không pháp nào chẳng từ pháp 

giới này lưu xuất), “pháp giới”là tự tánh,còn gọi là Pháp Tánh, cũng gọi làtự tâm, bổn diệu 

minh tâm, từ chỗ này lưu xuất, cuối cùng là như thế nào?“Phụchựuhội quy thửpháp giới dã” 

(rồi lại trở về pháp giớinày),đến cuối cùng vẫn phải quy hoàn pháp giới này, trở về pháp 

giớiấybènthànhPhật. 

 Trong Hoàn Nguyên Quán của HiềnThủ quốc sư, câu nàyđãđược giảng rất rõ ràng, rất 

minh bạch, vũ trụ do đâu màcó? Vạn sự vạn vật trong vũ trụ dođâu mà có?Buổi tối, chúng ta 

nhìn lên không gian, vô số các tinh hệ, tinh cầu do đâu mà có? HiềnThủ quốc sư đã căn cứ 

trên nhữngđiềuđược dạy trong kinh Hoa Nghiêm,bảo chúng ta: Từ một Thể, Thểấy là“tựtánh 

thanh tịnh viên minh thể”. Nói một danh từ dài như thếđó,đấy là gì?Làtự tâm như chúng ta 

vừa mới học. Tự tâm là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Nói nhiều như thế,ý nghĩa trong ấy 

cũng rất phong phú; chúng ta nói“tự tâm” thì cũng chẳng dễ hiểu cho lắm. Tự tánh làtự tâm, 

trongtựtánh có tríhuệviên mãn, có đức năng viên mãn, đức năng là gì?Kiến văn giác tri (thấy, 

nghe, hay, biết) là TánhĐức vốn sẵn có trong tự tánh. Khi giác ngộ, khi minh tâm kiến tánh 

giác ngộ,nó liền hiện tiền, kiến văn giác tri hiện tiền. Nói thực tại lànhư trong phần trướcđã 

nói, trong hội Lăng Nghiêm,đứcThế Tôn đã bảo“bỏ thức dùng căn”,kiến văn giác tri là căn 

tánh của sáu căn, là chântánh.Trong tựtánh có tướng hảo viên mãn;tướng hảo viên mãn lày 

báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, thảyđều trọnđủ. Do vậy, 

thứgìnócũngđềuchẳng có, nó chẳng phải là vật chất, mà cũngchẳng phải làtinh thần. Quý vị 

chẳng thể nói nó làVô (không có gì), trong Phật pháp nói nó là Không,dùngKhôngđể hình 

dung nó. Nó không hiển lộ, nhưng trọnđủ. Khi có duyên, nó có thể sanh ra vạn pháp, nó bèn 

hiện,bèn tỏ lộ.Vì vậy, khi nó chẳng hiện, không thể nói nó làVô; [khi nó]hiệnra, chẳng thể 

nói nó làHữu,vì sao?Cái hiệnra là huyễn tướng, chẳngthật.Tôi vừa mới nói,hiện tượng 

đượchiệnrađềulàtướngsanh diệt. Tướngsanh diệt chẳng phải là thật, bất sanh, bất diệt là thật. 
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Quý vị thấycáctướngđược hiện há có phải làbất sanh, bất diệt?Toànlàtướngsanh diệt. Do 

vậy,nhất định phải hiểurõchân tướng sự thật này, chẳng sanh chấp trướcđối vớihết thảy 

cáctướngcảnh giới,vì sao?Tướng là giả, nó không tồn tại, hễquý vị chấp trước là trật 

rồi,khôngchấp trước là đúng.Có thể dùng nó, [nhưng phải là]diệu dụng, tứclàtùy duyên diệu 

dụng. Diệu dụng làkhi dùng bèn chẳngcó phân biệt, chẳng có chấp trước,chẳng có khởi tâm 

động niệm, khởitác dụng hoàn toàn giống nhưchưPhậtNhư Lai,đạo lý là như thếđó. Chúng ta 

chớ nên không biếtđiều này. 

 Quý vị thấy:Từ một Thể khởi hai tác dụng,mộtThểlà pháp giới này,từ pháp giớinày 

màlưu xuất.Vì sao có thể khởi hai tác dụng?Trong kinh giáoĐại Thừa thường nói“nhấtniệm 

bất giác”. Nhất niệm bất giác thì trong tự tánh liền khởitác dụng, biến thành A Lại Da,tứclà 

vọng tâm. Thể của vọng tâm làchân tâm. Chẳng có chân tâm, vọng do đâu mà có? Giống như 

chúng ta đứng dưới mặt trời sẽ có bóng, bóng do đâu mà có?Bóngdongườimà có, người 

làchân tâm, bóng là vọng tâm. Nhưng hình vàbóng chẳng tách rời,vì sao?Chúng tách rời 

nhau, sẽ chẳngthể tồn tại. Chúng chẳngthểtáchrời, nên nói“chân và vọng như một”; nhưng 

chúng là hai chuyện,chẳng phải làmộtchuyện,quý vị nhất định phải hiểu rõ ràng. Chúng ta mê 

làvì mê muội, không hiểu rõ, quên mất chân, ngỡ vọng là chân! 

 Sáu căn của mỗingườichúng ta đều có căn tánh, ai biết căn tánh của sáu 

căn?ĐứcPhậtdạy, chúng ta mắt thấy, tai nghe, niệm thứ nhất làchân tâm,làkiến văn giác tri 

khởi tác dụng. Niệm thứ nhất quý vị còn chưa khởiniệm, ta nhìn, trừng mắt nhìn, vẫn chưa 

cóphân biệt, còn chưa cóchấp trước, tâm giống một tấm gương, soi bênngoài rành rẽ, chẳng 

khởi phân biệt. Niệm thứ hai liền dấylênphân biệt, dấylên phân biệt là trật rồi, đó là vọng 

tâm. Vọng tâm sẽphân biệt, chấp trước. Phân biệt là thức thứ sáu, tứcý thức. Chấp trước là 

thứcthứ bảy,nókhởi tác dụng. Chủng tử in dấu trongA Lại Da, nay chúng ta nói là“lưuấn 

tượng”, ghi ấn tượng nơi kiến văn giác tri củaquý vị.Ấn tượngấy giống nhưđược chép vào 

kho dữ liệu.A Lại Da là kho dữ liệu, vọng tâm khởi tácdụng, kho dữ liệu ghi lạiấn tượng, bèn 

gọi là Nghiệp. Nghiệp gặp duyên, quả báo liền hiện tiền. Vì vậy, niệm thứ nhất, một niệmbất 

giác chẳng có nguyên nhân. Niệmấy có thật hay không? Chẳng thật,nếulà thật, nó sẽ có 

nguyên nhânthật sự, nhưng nó chẳng có nguyên nhân, nên chẳng thật;[dođó]gọi là vọng 

niệm,hoặc vọng tưởng. Phải chúý chữ Vọng. Vọng là vềcăn bản chẳng có,dấy lên một 

niệmnhư thế. Nếu niệmấy dừng lại,đình chỉ, bèntrở về tự tánh, lập tức trở về tự tánh.Nếulà 

từng niệm tiếp nối nhau, bèn chẳngthể quay về, nó liền lưu xuất. Từ pháp giới nàylưu xuất 

cõi Thật Báo. Từ cõi Thật Báo lại lưu xuấtcõi Phương Tiện. Chư vị phải biết:Cõi Phương 

Tiện làtứ thánh pháp giới. Từ cõi Phương Tiện lại lưu xuất cõi Phàm Thánh, cõi 

PhàmThánhlà lục đạo luân hồi, mêhết sức nghiêm trọng. Phật, Bồ Tát từ bi chỉ dạy, 

giúpchúng ta quay đầu, chúng ta từlục đạo trở lại tứ thánh pháp giới, từtứ thánh pháp giới lại 

trở vềcõi Thật Báo,từcõi Thật Báo lạitrở về tự tánh, lại trở về chỗ phát xuất. Có người 
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hỏi:Sau khi trở về, có thể mê nữa hay không, lại lưu xuất hay không, lại biến thànhluân hồi 

ư?ĐứcPhật dạy: Vĩnh viễn sẽ không! Sau khi đại triệt đại ngộ, vĩnh viễn chẳng mê lần nữa. 

Trong kinh Lăng Nghiêm đã giảng vấnđề này rấtrõ ràng. Vì thế, trong giáo phápĐại Thừa, 

kinh Lăng Nghiêmđược gọi là“khaihuệLăng Nghiêm”, nghĩa là kinh LăngNghiêmkhai trí 

huệ,“thànhPhậtPháp Hoa”. Hai bộ kinh ấy cũng hết sức nổi tiếng trong Đại Thừa. Từ pháp 

giới lưu xuất,làtừ tự tánhlưu xuất;cuối cùng,vẫn trởvề tự tánh, trở về tự tánh liền viên mãn 

thành Phật. 

 Chúng ta xem đoạn tiếp theo, tức làđoạn Tổng Trì. Tổng Trì là đà-la-ni,tiếng Phạn là 

Đà-la-ni,dịch sang nghĩa tiếng Hán là TổngTrì, [hàmý] bao gồmhết thảy cácpháp,nắm giữhết 

thảy cácnghĩa.Nếu nói thông thường,quý vị nắmđược tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc, bèn 

gọi là TổngTrì.“Cụ túc giả, sở cụ mãn túc, cái vân nhất thiết đà-la-ni môn vô sở bất cụ dã” 

(“cụ túc” là đầy đủ, trọn vẹn, ý nói: Hết thảy các đà-la-ni, không môn nào chẳng đầy đủ). Tôn 

giả A Nan đắc VănTrìđà-la-ni, đắc pháp môn Tổng Trì này,đối với hết thảy các kinh do 

đứcPhật đã nói, dẫu Ngài chưa nghe, nhưng vừa tiếp xúcđều hoàn toànthông đạt, hiểu rõ. Từ 

Lục TổĐàn Kinh, chúng ta cũng thấy,khi Huệ Năngđại sư khai ngộ cũngđạtđược [Tổng 

Trì].Chúng ta biết: Huệ Năngđại sư chưa từng đi học, không biết chữ,hai mươi bốn tuổi khai 

ngộ,hòa thượng Ngũ Tổ Nhẫn bèn truyềny bát cho Ngài. Vì sao chúng ta biết Ngàiđắcđà-la-

ni?Từ những ghi chép trong Đàn Kinh, chúng ta có thể thấy. Khi Ngài lánh nạn,trên đường 

qua thôn Tào Hầu, gặptỳ-kheo-ni Vô Tận Tạng.Đó là lúc Ngài vừa mới nhậnđược y bát, Ngài 

bèn trốnđi, giữađường gặptỳ-kheo-ni Vô Tận Tạng. Vịtỳ-kheo-ni này thọtrìkinhĐạiNiết Bàn, 

cũng là hằng ngàyđọc tụng, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài!Cổ nhân khó có; vì 

thế,ngườihiện thời chẳngbằng cổ nhân, từ chỗnày, tathấyđược thiện căn củacổ nhân, ni sư 

thật sự hành! Kinh ĐạiNiết Bàn phân lượng rất lớn, hiện thời từĐại Tạng Kinh, quý vị có thể 

thấy kinh ấycó hai bảndịch, một bản gồm ba mươi sáu cuốn, bản kia gồmbốn mươi cuốn. Do 

vậy, kinh rất dài, nhưng bàta niệm hằngngày.Thuởấy, Huệ Năng đại sư mang thân phận cư sĩ, 

chưaxuất gia, ngườibên ngoàiđều chẳng nhận biết Ngài. Ni sư niệm kinh ởđó, Ngàiở bên 

cạnh nghe. Sau khi niệm mộtđoạn, bà ta ngừng lại, Huệ Năng đại sư liền giảng cho tỳ-kheo-

ni Vô Tận Tạngđạiý củađoạn kinh văn Ngài vừa nghe niệm. Bà ta nghe xong, hết sức kinh 

ngạc, Ngài giảng hay quá, bèn cầm kinh bổn hướng về Ngài thỉnh giáo.Huệ Năng đại sư nói: 

“Ta không biết chữ”. Bà ta hỏi: “Ngài không biết chữ, vì sao giảng hay dườngấy?” 

Ngàiđáp:“Chuyện này chẳng liên quan đến biết chữ hay không biết chữ”.Đắcđà-la-ni,sẽ 

nắmđượctổng cương lãnh thuyết pháp củahết thảy chư Phật, nên bất luận kinh giáo gì, Ngài 

vừa nghe liền hiểu toàn bộ. Không chỉ là hiểuPhậtpháp, mà pháp thế gian thứ gì cũngđều 

hiểu rõ,chẳng có gìNgàikhông hiểu. Vìđólàtựtánh củaquý vị,tríhuệ Bát Nhã trong tự tánh của 

quý vị khởitác dụng, đạo lý là như vậyđó! 
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 Pháp môn ĐạiTổngTrì, hết thảy chúng sanh ai nấyđềucó. Chỉ vì chúng ta đangmê, 

cũng có thể nói là lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, lập tức tiếp theo sẽ làkhởi 

tâm động niệm, phân biệt,chấp trước,cùng nhau dấy lên. Vì 

vậy,tríhuệvàđứctướngtrongtựtánhđềukhôngthể hiện tiền. Trong kinh Đại Thừa,đứcPhật đã 

giảng rấtrõ ràng, rất dễ hiểu,phàm phu thành Phậtphải mấtbao lâu? Trong một niệm!Một 

niệm giác, phàm phu bènthànhPhật. Một niệm mê, quý vị bènthành phàm phu, chuyện lànhư 

vậy đấy! Giác là gì?Buông xuống liền giác. Buôngkhởi tâm động niệm, phân biệt,chấp trước 

xuốngliềngiác,quý vị vàhết thảy chư Phậtchẳng khác gì nhau! Vì sao không chịu buông 

xuống? Chúng ta thường nói là “nghiệp chướng”, phiền não tập khí quá nặng! Câu nóiấyđúng 

lắm, nghe hợp lý!Chúng ta mêđã lâu,mê quá sâu, đức Phậtchỉđiểm rạch ròi, nhưng chúng ta 

chẳng có năng lực quay đầu. Muốnquay đầu, nhưng khôngquay về được! Nói thật ra, thuởấy, 

ChươngGia đại sư đã từng nhắc nhở tôi về chuyện này. Tôiđã cùng lão nhân gia thảo luận 

vấnđề sau đây;đó là một vấnđề trọng yếu trong triết học: “Rốt cuộc là biết khó, hành dễ, hay 

là biết dễ, hành khó?” Thầy bảo tôi:“Phật pháp là biết khó, hành dễ”.Nói chung, chúng tôi 

cảm thấy:Biếtchẳng khó, quý vị vừa nói, tôi hiểu ngay, nhưng hành quá khó,vì sao 

tôikhôngthểbuông xuống? Vì sao chẳngchuyểnđược? Thầy nói:“Anh chẳng hiểu biếtthật sự! 

Nếu anh thật sự biết, sẽbuông xuống ngay!”Câuấy khiến tôi chới với, chúng ta biết gì?Hiểu 

biết nửa vời, biết chẳng thấu triệt,biếtchẳngviên mãn. Thật sự biết thấu triệt, há lẽ nào 

chẳngbuông xuống được? Thầy nêu tỷ dụđểgiảng cho tôi dễ hiểu. Thí dụ như chúng tôi ngồi 

ở cái bàn này, thầy nói: “Ở trên cái bànnàyđặt mộtđống vàng, bên kia đặt mộtđốngđồng thau. 

Nay muốn tặngcho anh một trong hai thứấy, anh hãy tự chọn lựa, anh chọn vàng hay đồng 

thau? Đương nhiênmuốn lấy vàng,vì sao?Anh biết nó cógiá trị rất cao, nên chọn lấy.Làmnhư 

vậy tức là anh đãThủ (giữ lấy), rất dễ dàng. Anh biết thứấy là quý báu, rất hiếm có”. Thầy 

bảo tôi:“Phậtpháp là biết khó, hành dễ”. 

 Do vậy,Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp bốn mươi chín năm là“biết 

khó”.ThànhPhậtrất dễ dàng, như tôn giả Ca Diếp [chẳng hạn],Thích Ca Mâu Ni Phậtcầm 

cành hoa mỉm cười. Khi tôn giả Ca DiếpthấyThích Ca Mâu Ni Phậtcầm cành hoa, 

bènnhìnPhật cười, Thích Ca Mâu Ni Phậtliềntruyền pháp cho Ngài, Ngàiđãkhai ngộ rồi!Do 

vậy, chúng ta thấy Lục TổHuệ Năng đại sư ở trongphương trượng thất, nghe lão hòa thượng 

giảng đạiý kinh Kim Cang, Ngài chẳng biết chữ, chắc chắnchẳng có kinh bổn, giảng đến 

câu“ưngvô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”,Ngàiliềnđại triệt đại ngộ.Chẳng cần giảng nữa! Không 

chỉ kinh Kim Cang chẳng cần giảng, mà tất cả hết thảy cáckinh Ngàiđều hiểu toàn 

bộ,đóchẳng phải là“mộtkinh thông, hết thảy các kinh đều thông”ư?Phật pháp đã thôngđạt, 

phápthế gian cũng thông đạt, quý vị nói có dễ dàng lắm hay không? Vì thế, một câu 

KhẩuĐầu Thiền trong TôngMôn là“hiểu không?” Chữ Hiểuấy tuyệt diệutột bậc! Hễ hiểu,quý 

vị liền khai ngộ. Chẳng hiểu thì vẫnmê hoặc. Do vậy, hễbuông xuống liền hiểu,khóở chỗ 

chúng ta khôngbuông xuống được. Khôngbuông xuống được là gì? Những gìđứcPhật đã 
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giảngđều là giả, nhưngchúng ta vẫn coi là thật; do chẳng coi nó làgiả, vẫn y như cũ coi là 

thật, nên chẳngbuông xuống được! 

 Người có thểbuông xuống những thứấy,thật sự thấy chânlà giả, chẳng coi thân thể là 

thật,đó là cửaảiđầu tiên. Cửaảiđầu tiên là thân,tứcThânKiến. Quý vị thấy[trong việc]đoạn 

phiền não, đứcPhậtxếp thứ nàyđầu tiên, Thân Kiến! Thứ hai là BiênKiến,thứ ba là Kiến Thủ 

Kiến,[thứ tư là]GiớiThủ Kiến,và[thứ năm là]TàKiến; trước hết, buông những thứấy xuống. 

Buông năm thứ kiến giải sai lầm xuống, trong Phậtpháp,quý vị được gọi là“nhập môn”,làđệ 

tửthật sự củaThích Ca Mâu Ni Phật.Hễ buông nămcách nhìn sai lầmấy xuống, bèn là học trò 

lớp dự bị trong ngôi trường củaThích Ca Mâu Ni Phật, chưa phải là học trò chánh thức,buông 

xuống [toàn bộ Kiến Tư Hoặc] mới là chánh thức. Địa vị Sơ Tín trong Thập Tín VịBồ Tát 

của kinh Hoa Nghiêm đãbuông xuống; tuy địa vị ấy rất nông cạn, giống như lớp Một Tiểu 

Học, nhưngchúng ta chớ nên xem thường họ. Họlà thánh nhân, chẳng phải là phàm phu. Tuy 

họ cònởtronglục đạo, chưathoátkhỏilục đạo, nhưngquyết định chẳngđọa trong ba ác đạo, 

người ta có bản lãnhấy! Trong lục đạo, qua lạitốiđabảy lần trong cõi trời hay nhân gian, liền 

vượt thoátlục đạo luân hồi. Người ta đã học lớp Một, chẳng lui sụt, chỉ có tiến cao hơn.Bảy 

lần qua lạibènhọc tới lớp Bảy, lớp Bảy làA La Hán,lớp Tám làBích Chi Phật,lớp Chín là Bồ 

Tát,lớp Mười bènthànhPhật,họ là Phật [trong mười pháp giới],được bảođảm.Bất quá,tốcđộ 

tiến triển của mỗingườikhác nhau. Có người lợi căn, tốcđộ tiến triển nhanh chóng. 

Cóngườicăn tánh chậm lụt hơn một chút, tốcđộ tiến triển kháchậm,nhưng họ tuyệtđối chẳng 

thoái chuyển, chứngđắc Vị Bất Thoái. Nay chúng ta ngay cảđịa vị thánh chúng nhỏ nhoi 

ấyvẫn chẳngđạtđược,nguyên nhân là vẫn chưa thấy thấu suốt Thân Kiến, cửaảiđầu tiên khó 

nhất. Sau khi pháđược cáiải này, nhữngải sau đóliền dễ dàng. Biên Kiến, nếu nói theo cách 

bây giờ, sẽ là chẳng còn có quan niệmđối lập nữa!Chúng ta đốilập với kẻ khác,đối lập với 

sự,đốilập vớihết thảy vạn vật,đó làquan niệm sai lầm. Đốilậpnếu nâng cao hơn, chúng ta 

nóilà “cómâu thuẫn”. Mâu thuẫn nếu nâng cao hơnbèncó xung đột. Xung đột lại nâng cao 

hơn nữa, sẽ là đấu tranh.Đấu tranh nếu nâng cao hơn nữa thìlà chiến tranh. Vì thế, rất 

nhiềuphiền não, tai nạn có cội nguồn là do đốilậpmà ra. Chẳng có đối lập sẽhòa hài,thật sự 

hòa hài,bình đẳng đối đãi,cư xử hòa thuận.Do vì đối lập,họ biếtđây là chuyện tốtđẹp,nhưng 

vẫn chẳnglàm được, bị quan niệm sai lầm quấy phá, tạo thành chướng ngại. 

 Tiếpđó nói:“Đà-la-nihữu tứ chủng” (Đà-la-ni có bốn thứ), kinh giáo thường nói như 

vậy.Thứ nhất, “Phápđà-la-ni,hựu danh Vănđà-la-ni,ưPhật chi giáo pháp văn trì nhi bất vong 

dã” (Pháp đà-la-ni, còn gọi là Văn đà-la-ni, đối với giáo pháp củaPhật, nghe rồi vâng giữ 

chẳng quên).Đây là loại thứ nhất. Tôn giả A Nan đắc Văn Trì chẳng quên,nên kết tập Kinh 

Tạng,mọi người đềutôn sùng A Nan,Ngàinhắc lại lần nữa các kinh do Thích Ca Mâu Ni 

Phậtđã giảng thuở tại thế. Năm trăm vịđồng học, các vịấyđều là A La Hán, năm trăm vịA La 

Hán làm chứng cho Ngài, nghe Ngài nói. Nếu có chỗ nào nói sai, sẽ nêu ra, câuấy của A Nan 
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phải gạt bỏ, vì cóngười phản đối.A Nan phức giảng (trùng tuyên), năm trăm người đều chấp 

thuận, đều đồng ý, mới ghi chép lại, cách làm này khiến cho người đời sau sanh tín tâmđối 

với kinhđiển. Vì thế,ngàiA Nan mởđầu [bằng câu]:“Như thị ngã văn”, nói rõ nhữngđiềuđược 

nói sau đóhoàn toàn do Thích Ca Mâu Ni Phậtnói,tôiđích thânngheThích Ca Mâu Ni Phậtnói, 

giữ chữ Tín vớiđời sau. Đó cũng là nhưngườiHoa nói “có trí nhớ mạnh mẽ”, học rộng, nhớ 

dai, trí nhớ tốt, sau khi Ngài nghe xong, có thể ghi nhớ. NgàiA Nan thật khó có, nghe xong, 

vĩnhviễn chẳng quên mất,phàm nhân chúng ta chẳng thể! Thuở tôi còn trẻ, cũng có năng lực 

nghe rộng, nhớ dai, đại khái là trước nămbốn mươi tuổi.Sau bốn mươi tuổi, dầndần thoái hóa, 

năng lựcấy dần dần kém hẳn. Khi tôi theo thầy Lý học Giáo, năng lựcấy rất mạnh,gần như tôi 

nghe lão nhân gia giảng kinh một giờ, tôi phức giảng, tức là giảng lặp lại một lần, tôicó thể 

giảng tối thiểu chín phần mười, có năng lựcấy.Hơn nữa, có thể ghi nhớ không quên, có 

thểnhớ suốt một tuần, trong vòng một tuần tôi có thể giảng tới chín phần mười. Do vậy, 

thuởấy học kinh giáo cũng rất thuận tiện, tiến bộhết sức mau,đúng là “pháp hỷ sung mãn”.  

 Thứ hai là “Nghĩađà-la-ni,ư chư pháp chi nghĩa tổng trì nhi bất vong dã” (Nghĩađà-

la-ni,đối vớiý nghĩa của các pháp bèn tổng trì chẳng quên).Loại trước là nhớ kỹ mỗi câu, là 

nóiđến giáo, giáo pháp;ởđây là nói tới lý luận,nghĩalý. Phía trước là trí nhớ mạnh mẽ,ởđây là 

sức lý giải mạnh mẽ. Thật sự nghe hiểu,thật sự minh bạch.Đối với nghĩa lý bèn hiểu rõ,tổng 

trì, chẳng quên. Trongmộtthời gian dài, có thể nói là suốtđời chẳng quên mất. Thời gian nhớ 

ngôn ngữ sẽ ngắn hơn. 

 Thứ ba, “Chúđà-la-ni,ư chú tổng trì nhi bất vong dã” (Chúđà-la-ni, tổng trì các chú 

chẳng quên mất).Chútương đối khó nhớ hơn,vì sao?Rất nhiều chú không phải là ngôn ngữ 

trong nhân gian. Theo cách nói của chúng ta trong hiện thời, chú là ngôn ngữ ngoàikhông 

gian, thuộc về chiều không gian khác,chúng ta thường nói là “ngôn ngữ của thần linh”. Khi 

đứcPhậtgiảng kinh, họ cũngđến nghe. “ĐứcPhậtdùng một âm thanh thuyết pháp, chúng sanh 

tùy theo từng loại đều hiểu”. Do vậy,đứcPhậtthuyết pháp chẳng có chướng ngại, bất luận kẻ 

nào đến nghe, đều nghe thấyđứcPhậtnói bằng ngôn ngữ củachính mình, điều này chẳng thể 

nghĩ bàn! ĐứcPhật có năng lực ấy, nhưngđứcPhậtrấttừ bi, thấy[trong thính 

chúng]cónhữngchúng sanh chúng ta không nhìnấy,đứcPhậtgiảng nói xong, dùng ngôn ngữ 

của họ nói mấy câu. Tuy nói mấy câu, không nhiều lắm,nhưngđã nêu hết những cương lãnh 

và nguyên tắc trọng yếu màđứcPhật đã giảng trong bộ kinh này. Do những câuấychẳng phải 

là ngôn ngữtrongnhân gian, người ẤnĐộ nghe cũng không hiểu.Đó làđối với mật chú [mà 

nói]. Chúng ta hiểu:Những vịđạiđức tu Mật Tông cũng chẳng phải là có thể thành tựu ngay 

trong mộtđời. Sựthật này khiến cho chúng ta liễu giải: Bất cứ ai, bất luậnquý vị học pháp 

môn nào, phápthế gian hay Phật pháp, đều là nhiều đời nhiều kiếptích lũy tríhuệ, kỹ thuật, 

nênquý vị mới có thể thông thạo, mới có thể có thành tựu rất thù thắng,chẳng phảilà mộtđời, 

màđều làđời đời kiếp kiếp tích lũy. Cùng mộtđạo lý như vậy, trongđời này, sự phú quý bần 
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tiện của mỗingười đều do quả báo. Quảắtcó nhân, nhân đều dođời trước tích lũy. Mỗingườicó 

thành tựuđặc thùhoặc có cống hiếnđặc thùtrên một phương diện nàođó,nếuchẳngtích lũy từ 

nămđời trở lên, họ chẳng thểđạt tới thành tựu này. Qua Từ BiTam MuộiThủySám, chúng ta 

thấycâuchuyện của NgộĐạt quốc sư,Ngàiđược coi là mộtvị xuất gia cóthành tựu, làm thầy 

củađế vương,được phong làm Quốc Sư.Trong TừBiThủySám, tôn giả Ca Nặc Ca nói nhân 

duyên của Sư. Sưtu hành mười đời,lại còn là mườiđời liên tiếp,mườiđời đều được 

làmngười,đều xuất gia, chẳng phải là chuyện dễ dàng! Do vậy,chúng ta hiểu: Người trong thế 

gian địa vị càng cao, thời gian tu hành càng lâu. Tutốtđẹpmới có thể đạtđược,chẳng phải 

làngườibìnhphàm có thểđạtđược, của cải cũng do nhiềuđời nhiều kiếp tu được,chẳng phải là 

chuyện ngẫu nhiên. 

 Chúng ta hiểu rõđạo lý này,liễu giải chân tướng sự thật, chúng ta sẽ chẳng hâm mộ 

nhữngngườiphú quý,vì sao? Người ta trongđời quá khứ tu hành tốtđẹp, ngày nay quả báo 

hiện tiền. Chúng ta nếu muốn giống như họ, hãy khéo hành,chúng ta có thể tích lũy, nói 

không chừngđời sau còn thù thắng hơn họ,đó làđạo lýnhất định. Nhưng học Phật phải giác, 

chớ nên mê, học Phật cầu vinh hoa phú quý trong lục đạo, đó là mê chứ chẳng giác. Quý vị 

địavị cao, của cải to lớn, rấtdễ tạo nghiệp. Nếu trong đời này,quý vị mê trong ngũ dục, lục 

trần,khẳngđịnhđời sau quý vị bịđọa lạc. Sai mất rồi!Do vậy,Thích Ca Mâu Ni Phậtvì chúng ta 

thị hiện,quý vị thấy Ngài sanh trong nhàđế vương,vứt bỏ ngôi vua. Ngôi vua là thứ 

mọingườiắttranh giành;ngườiTrung Quốc nói:“Thiên tử sang quý, giàu khắp bốn biển”, phú 

quý tột đỉnh, đó là làm Hoàng Thượng.ĐứcPhậtđã có ngôi vua trong tay, nhưngtừ bỏ. Quý vị 

thấyNgài lợi hại lắm,mười chín tuổi liền từ bỏ, bỏ ngôi vua,đi ra ngoài họcđạo.Ba mươi tuổi 

thành đạo,đại triệt đại ngộ thành đạo;sau khi thànhđạo,suốtđờigiáo học giống như Khổng lão 

phu tử.NhưngKhổng lão phu tử còn thu một chúthọc phí, đứcPhậtchẳng thu học phí. Mỗi 

ngàyđi khất thực, giữa trưaăn một bữa, nghỉ dưới cội cây, sống cuộcđời của một vị Tăngkhổ 

hạnh.Đó là biểu diễn chochúngta xem, khiến cho chúng ta suy nghĩ,vì sao Ngài chọn lựa [con 

đường]ấy?Nhất định còn cao minhhơn làm quốc vương! Làm quốc vương, rất ít kẻ không 

thoáiđọa, rất ít, đó là gì?Các vị “cổ thánh tiên vương” nhưngườiTrung Quốc đã nói, tuy làm 

quốc vương nhưng chẳng thoáiđọa,giốngnhư Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn Vương, Võ 

Vương, Châu Công trong lịch sử Trung Quốc,đó là quốc vương thánh hiền. Nhữngvị ấyđời 

sau có thể sanh lên trời làmthiên vương,họ thăng lên cao, chẳng bịđọa lạc,họ làm quá nhiều 

chuyện tốt,đúng là vì nước, vì dân,chẳngvì chính mình, chẳng biếtđến chính mình. Sau Văn 

Vương,Võ Vương, Châu Công, chưa từng nghe nóicó những vị thánh vương như vậy.Vì thế, 

nhữngđiều nàyđềuđáng cho chúng ta suy nghĩ sâu xa, đáng cho chúng ta học tập.Nay chúng 

tôi mớithật sự hiểu rõ,conđườngtu học Phật pháp làđạiđạoquang minh thù thắng khôn sánh. 

Đặc biệt là TịnhTôngdạychúng ta không chỉ có thể vượt thoátlục đạo trong mộtđời này, mà 

còn vượt thoát mười phápgiới. Nhất là bộ kinh này bảođảm chúng ta trong mộtđời có 

thểsanhvềthế giới Cực Lạc,thân cận A Di Đà Phật.ĐếnTây Phương Cực Lạc thế giới, cũng 
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giống như là nóiđảm bảo quý vị chứngđắcPhậtquả viên mãn rốt ráo ngay trong mộtđời, trong 

tất cả cácpháp môn, chẳng tìm thấy pháp thứ hai! Chúng ta phảithật sự hiểu rõ,thật sự minh 

bạch,đối với chính mình, [quả thật là]hết sức may mắn,đời nàyđúng là khó có, thật sự chẳng 

dễ dàng! 

 Chúng ta lại thấy phíadưới còn có giải thích, giải thích vềchú ngữ. “Chúgiả,Phật, Bồ 

Tát tùngThiền Định sở phát chibí mật ngôn cú, hữu bất trắc chi thần nghiệm, danh vi Chúđà-

la-ni”(Chú là câu nói bí mật, có oai lực thần dị khôn lường do Phật, Bồ Tát từ trong Thiền 

Định phát ra, nên gọi là Chú đà-la-ni), đây là nói về thần chú. Trong đoạn trước, tôi đã nói 

thần chú là ngôn ngữ của quỷ thần, đó là một loại. Ở đây nói [tới một loại khác], không phải 

là ngôn ngữ của quỷ thần,màlà những câu nóibí mậtcủa chư Phật, Bồ Tát từThiềnĐịnh rất sâu 

phát ra, chỉ có Phật, Bồ Tát biết, giống như là mật mã của các Ngài.Có thể giao tiếp 

vớichưPhật, Bồ Tát,trong một thời gian rất ngắn có thể chuyển giao tin tức không ngằn hạn, 

nội dung bao hàmhết sức phong phú, phàm phu chúng ta chẳng thểtưởng tượng được!Do 

vậy,có oai lực thần dị không lường nổi,chẳng có cách nào tưởng tượng loại cảm ứng ấy. Đó 

là Chúđà-la-ni.“Nghĩa phiên chi danh, hữu tứ” (dịch theo ý nghĩa, thành ra bốn tên),tức là 

nói đến Chú thì Chú có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là Minh (明), thứ hai là Chú (咒), thứ ba là 

Mật Ngữ (密語), thứ tư là Chân Ngôn (真言). Đây đều là những tên gọi khác của Chú, là tên 

riêng của Đà-la-ni. “Bí Tạng Ký vân: Phàm phuNhị Thừabất năng tri, cố viết MậtNgữ” (Bí 

Tạng Ký4 [2] chép: “Phàm phu, Nhị Thừađều chẳng thể biết, nên nói là Mật Ngữ”), 

cũngchẳng có giải thích.“Như Lai ngôn chân thật vô hư vọng, cố viết Chân Ngôn” (Chân 

ngôn của Như Lai chân thật, chẳng hư vọng, nên gọi là Chân Ngôn).Trên thực tế, Chú vẫn có 

ý nghĩa, nhưng Thượng Sư Mật Giáo không giảng cho quý vị, chỉ dạyquý vị niệm.Đây cũng 

là mộtpháp môn rấtthù thắng trong Phậtpháp.Vì sao? Nếu giảng cho quý vị, quý vị liền phân 

tâm. Chẳng giảng cho quý vị, do không biếtý nghĩa,quý vị một mực niệm làđược rồi, 

dễđắctam-muội, dễ đắcĐịnh.Định có thể khai trí huệ,đó cũng làpháp môn rất xảo diệu. 

 Nhưng gặpphảicăn tánh giống như tôi thì khôngđược! Nếu tôi không hiểuýnghĩa, tôi 

không chịu học,có sựchấp trước như thế,đó là tật xấu của thành phần tri thức. Do vậy, 

thuởấy,tôi theo ChươngGia đại sư họcPhật pháp,Ngài cũng dạy một bài chú, bảo tôi niệm. 

Bài chúấy rất thôngdụng, rất phổ biến,ngườitheo Mật Giáođều biếtniệm, tức là Lục TựĐại 

Minh Chú của Quán ThếÂmBồ Tát.Ngài dùng tiếng Tây Tạng dạy tôi, niệm“Án, ma-ni bát-

mêhồng”, tôi liền hỏilão nhân gia [bài chúấy] có nghĩa là gì? Ngài liền giảng cho tôi,thông 

thường Ngài chẳng giảng, Ngài dạy tôiý nghĩa khiến cho tôihết sức hoan hỷ.“Án” (Aum) là 

                                                           

4[2] Bí Tạng Ký là tác phẩm giảng về giáo nghĩa Mật Giáo do sơ tổ Đông Mật Nhật Bản là Hoằng Pháp 

Không Hải đại sư biên soạn, ghi lại những lời dạy khẩu truyền của tổ Huệ Quả thuộc Đông Mật Trung Hoa 

giảng về các pháp tắc thực hiện nghi lễ Mật Tông cũng như những giáo nghĩa bao hàm trong ấy. Hiện thời, 

sách này có hai phiên bản, tức là Lược Bổn một quyển và Quảng Bổn gồm hai quyển.  
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thân thể,Ngàigiải thích từng chữmột.“Ma-ni” (Maṇi) là hoa sen, “Bát-mê” (Padme) là gìn 

giữ,“Hồng” (Hūṃ) làý.Quý vị thấy“thân, hoa sen, gìn giữ, ý”, đó là ngữ phápẤnĐộ. 

Nếuđọc theo ngườiTrung Quốc sẽ là“Gìn giữ thân tâm (ý là tâm) giống như hoa sen”, Ngài 

giải thích cho tôinhư vậy. Ý nghĩa này hay lắm, khiến cho quý vị thời thời khắc khắc nghĩ 

tưởng, gìn giữ thân tâm giốngnhưhoa sen, sanh từ bùn lầy, nhưng chẳng nhơ bẩn, mang ý 

nghĩa này! Bùn lầy tượng trưng cho lục đạo, hoa sen và nước tượng trưngtứ thánh pháp giới, 

tức là tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới. Hoa nở trên mặt nước, cho thấynhiễm và tịnh 

thảyđều chẳngnhiễm. Không chỉlục đạo bất nhiễm, màpháp giới thanh tịnh 

cũngchẳngnhiễm,đó làtịnh chân thật! Vì thế, trong chú ngữ có rất nhiềuđiều vẫn cần phải nói. 

Nói ra, sẽ giúp cho ngườitatu hành. Tu hành trong MậtTôngnhấn mạnh Tam Mật TươngỨng, 

[tức là] miệng niệm chú, tay kết ấn, trongtâmquán tưởng. Nếu quý vị không hiểu ý 

nghĩa,chẳng có cách nào quán tưởng. Khi không có cách nào quán tưởng, họquán tưởng 

gì?Quán tưởng một câu chú ngữấy, họ nghĩđến câuấy, nhưngý nghĩa của chú ngữthìkhông 

biết.Giốngnhưchúng ta hiệnthời niệmA Di Đà Phật,trong tâm chúng ta nghĩđếnA Di Đà 

Phật,cóý nghĩanhư vậy.Do vậy, sau khi thầy truyềndạychú ngữ ấy, tôi mới hiểu:Trong chú 

ngữ có rất nhiềuđiềuthật sự giống như cái mà chúng ta gọi là “cách ngôn”, quá hay! Thời thời 

khắc khắc nhắc nhởchính mình. 

 Ý nghĩa thứ tư là“Nhẫnđà-la-ni, an trụ ư pháp chi Thật Tướng, vị chi Nhẫn. Trì Nhẫn 

danh vi Nhẫn đà-la-ni” (Nhẫn đà-la-ni: An trụ trong Thật Tướng của pháp bèn gọi là Nhẫn. 

Giữ cái Nhẫn đó thì gọi là Nhẫn đà-la-ni).Trong giáo pháp Đại Thừa, Nhẫncó ý nghĩa khẳng 

định,thừa nhận, nên nói “nhẫn khả” (忍可), có nghĩa là “đồng ý”. Đối với kinh giáo và giáo 

huấn củachưPhật, Bồ Tát, tổ sư đại đức,có thể hiểu rõ, có thể khẳng định, chẳnghoài nghi, 

hành theo lời dạy,đó là Nhẫn.Ởđây nói“an trụ ư pháp chi Thật Tướng”, câu này nói rất cao. 

Thật Tướng là gì?Thật Tướng là pháp tánh,tướng là giả, tánh là chân.Ví nhưtrong phần trước, 

chúng ta dùng những lờiđức Thế Tôn dạy vua Ba Tư Nặc trong kinh Lăng Nghiêm nhằm 

khiến cho vua đừng chấp trước nhục thân này.“Căn thân”: Mắt, tai, mũi, lưỡi vàthânlàCăn 

Thân; chớ nên chấp trước những thứấy, phải an trụ trong căn tánh của sáu căn, căntánh là 

Thật Tướng.Thân thể của mỗingườichúng ta là giả tướng, căn tánh của sáu căn 

làPhậttánh,chẳng phải là linh hồn! Căn tánh và linh hồn có gì khác nhau? Đồng mà bấtđồng, 

bấtđồng mà đồng. Mêthì gọi là linh hồn, chẳng mê bèn gọi là tánh, là cùng mộtchuyện.Sau 

khi chúng ta đã giác, thường gọi nó là “linhtánh”, chẳng gọi là “linh hồn”, mà gọi là “linh 

tánh”.Linh hồn chẳng thoát khỏilục đạo, vì nó mê, nó luônđi tìm cái thân trong lục đạo,điđầu 

thai, đó làlục đạo luân hồi. Nó giác ngộ, A La Hán giác ngộ, buông xuống chấp trước,mà 

cũng chẳng chấptrước thân thểnày, biết thânthểchẳng phải là Ngã, căn tánh trong lục căn nơi 

thân thể là Ngã,sáu thức không phải là Ngã!Chấp trước sáu thức,đólà linh hồn,tưởng sáu 

thứclàNgã. Triết gia ngoại quốc đã nói:“Tôi suy nghĩ, nên tôi tồn tại”.Đó làchấp trước linh 

hồn, người ấychẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vì sao? “Tôi nghĩ” thì Nghĩlàgì?Thức thứ 
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sáu, tứcý thức. Ngườiấy biết thân chẳng phải là Ta, Ta có thểsuy tưởng,đó là ta, cái có thể 

suy nghĩ chính là ta! Thân chẳng phải là ta, cao minh hơn những kẻ bình phàm một 

bậc,rấtkhócó, nhưngkhôngthoát khỏi lục đạo luân hồi. 

 Do vậy, an trụ trong Thật Tướng của pháp làđúng. Trong hết thảy vạn vật, an trụ trong 

Pháp Tánh; nơithân thể chúng ta, bènan trụ trong tự tánh của chúng ta, hoặc là [an trụ trong] 

căn tánh của sáu căn thìđúng. Trong kinh Đại Thừa, đứcPhậtthường nói:“Lìa hết thảy tướng, 

tức là hết thảy tánh”. Chỉ cần chẳng chấptướng,chẳng chấp trước thân tướng của chính 

mình,đối với vạn vật cũng chẳngchấp trước hình tướng của chúng,biếtchúngđều do một 

“tựtánh thanh tịnh viên minh thể” biến hiện.Ởđây, “tựtánh thanh tịnh viên minh thể” được 

gọilà “Thật Tướng của các pháp”. Chúng ta giữ cho tâm an trụ nơiđây thì gọi là Nhẫn.“Trì 

nhẫn”,“trì” là gìn giữvĩnh viễn,đó cũng làtam-muội. Tâm quý vịđịnhở chỗ này, bèn gọi là 

Nhẫnđà-la-ni.Đà-la-nihễ đắc liền vĩnh viễnđắc,chẳng giống nhưtam-muội! Tam muội có thể 

mấtđi, chứđà-la-nichẳngbịmất. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới chỗ này! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tập 124 
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

  

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xemĐại Thừa Vô Lượng Thọ 

KinhGiải, trang một trăm bốn mươi bốn, xem từ dòng thứ tám, xem từ chỗ“bách thiên tam-

muội” trong dòng thứ tám. 

 Trongđoạn kinh văn“cụ túc tổng trì bách thiên tam-muội”, trong phần trước đã học về 

Tổng Trì, nay xem tới phần “bách thiên tam-muội”:“Hội Sớ viết: Bách thiên tam-

muộigiả,chúngsanh vô lượng, tâm hạnh bất đồng, hữu lợi, hữu độn, ư chư kết sử,hữuhậu, 

hữu bạc, thị cố Bồ Tát hành báchthiênchủngtam-muội, đoạn kỳ trần lao” (Sách Hội Sớ 

giảng: “Trăm ngàn tam-muội là vì chúng sanh vô lượng, tâm hạnh bất đồng, có kẻ lợi căn, có 

kẻ độn căn. Đối với các kết sử, có kẻ sâu dầy, có kẻ mỏng nhẹ. Vì vậy, Bồ Tát thực hành 

trăm ngàn loại tam-muội để đoạn trừ trần lao cho họ”).Trước hết, chúng ta xem chỗ này,đây 

là mộtđoạn ngắn. Tam-muộilàThiền Định,dịch sang nghĩa tiếng Hán thì thường dịch là 
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Chánh Thọ, tức là sự hưởng thụ chánh đáng, đúng mực, bèn gọi làtam-muội.Tiêu chuẩn 

chánh đáng, đúng mực ở chỗ nào? Xa lìa tập khíphiền não thì sự hưởng thụ của chúng ta 

làchánh đáng, đúng mực. Nói cách khác, có tự tư tự lợi là chẳng chánh đáng, đúng mực, có 

đúng - sai, ta -ngườilà khôngchánh đáng, đúng mực, có tiếng tăm, lợi dưỡng,ngũ dục, lục 

trần,đều là chẳngchánh đáng, đúng mực. Do điều này có thể biết,người thật sự tu hành có 

công phu sẽđạtđược sự hưởng thụ chánh đáng, đúng mực. Trong tựađề kinh, chúng ta thấy 

nửađoạn [trước] giảng vềquả đức. Quý vị tuhành thành tựu, quả đức hiện tiền, đó là “Đại 

Thừa Vô Lượng Thọ TrangNghiêm”.Chúng ta suy nghĩ cái quảấy,quả đương nhiên có nhân. 

Quảấyrất thù thắng, nhân đương nhiên thù thắng. Nhânlàgì? Thanh tịnh, bình đẳng, 

chánhgiác,đó là tiêu chuẩn củatam-muộihiện tiền. Nếu chúng ta đắc thanh tịnh tâm, bèn gọi 

làđắctam-muội; tâm không thanh tịnh, bènchẳng có tam-muội. Nếu tâm làtâmbình đẳng,đó 

làtam-muội càng sâu hơn. Giác chứkhông mê, đó là tam-muội nơi quảđịa của chưPhật. Vì 

thế, năm chữấy là sở tu củaA La Hán,Bồ Tát vàPhật. 

 Vì sao có trăm ngàn tam-muội?Trên thực tế, không chỉ là trăm ngàn, mà là vô lượng, 

vô biên. Vì sao? Chúng sanh vô lượng. Chúng sanh có phạm vi bao quátvô cùng rộng, không 

chỉ là nhân loại.Đối với hai chữ“chúngsanh”, cáchiện tượng do các duyên hòa hợp sanh 

khởiđềugọi là “chúngsanh”. Vì thế, chúng sanh đượchiểu theo nghĩa rộng, trừ con ngườira,tất 

cả thực vật và động vật đều là chúng sanh. Thực vật cũnglà chúng sanh,khoáng vật cũng là 

chúng sanh.Hiện tượng tự nhiên cũng do các duyên hòahợp mà sanh khởi. Chúng ta thấymây 

trên hư không,đó là do cácduyênhòa hợp mà sanh, nên cũng gọi làchúngsanh.Vì thế, “chúng 

sanh” có phạm vi rất rộng.Trừnhững thứ này ra, còn có những loài chúng ta không thấy, các 

chúng sanh thuộc những chiềukhông gian khác biệt,đều cóy báo và chánh báo trang nghiêm, 

y báo và chánh báo quảthật vô lượng vô biên. Tâm hạnh củahết thảy chúngsanhbất 

đồng.“Tâm” làkhởi tâm động niệm, phân biệt,chấp trước,đólà tâm. “Hạnh” là tạo tác, tạo tác 

cũng khác nhau. Phân chia đại lược, tức là như kinh Phật thường nói thì có hữu tình chúng 

sanh,căn tánh có lợi và độn. Lợi (利)là thông minh, độn (鈍)là ngu độn, do nguyên nhân nào? 

Hai câu kế tiếp đã nói rõ: “Ư chư kết sử”, Kết (結)là phiền não, Sử (使) cũng là phiền não. 

Thông thường, chữ Sử chỉThậpSử,tứclàKiến Tư phiền não. “Hữu hậu, hữu bạc” (có dầy, có 

mỏng)Nếu là kẻ phiền não dầybèn ngu độn, nếuphiềnnão mỏng nhẹ liềntỏ lộ sự thông minh, 

mứcđộ dầy mỏngkhác nhau.Trong nhà trường, cùng học một cấp lớp, chúng ta thường nóilà 

cùng một cấp lớp thì trìnhđộ không chênh lệch cho lắm, nhưng khi thi cử, thứ tự vẫn khác 

nhau, từđứađậu hạng nhấtđếnđứađậu hạng bét,quý vị thấyđó, vẫn chẳnggiống nhau. Nói cách 

khác,nói theo tâm hạnh,tuyệtđối chẳng tìm thấy hai ngườihoàn toàn giống nhau, chẳng 

thểđược!Đếnkhi nào bèngiống nhau? Thành Phật sẽ giống nhau, hoàn toàn như nhau. Vì 

sao?Phiền não đều đoạn hết,đoạn sạch cả rồi! Do vậy có thể biết: Đẳng Giác Bồ Tát cũng 

bấtđồng,mọi người đềulàĐẳng Giác Bồ Tát,nhưngtrong các vịĐẳng Giác Bồ Tát, phiền não 

tập khí vẫn dầy, mỏngkhác nhau,chúng ta có thể lý giải điều này. Chỉ có đạtđếnPhật quả rốt 
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ráo mớilà thật sự giống nhau, mảy may phiền não tập khí đều chẳng có.Chính vì tình hình 

này, nên“Bồ Tát hành bách thiên chủngtam-muội” (Bồ Tát hành trăm ngàn loại tam-muội).

  

 Bồ Tát tronghết thảy cảnhduyên, hoàn cảnhbất đồng,“cảnh” làhoàn cảnh vật chất,hoàn 

cảnhkhác nhau,“duyên” làhoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh vật chất bất đồng, hoàn cảnh nhân 

sự bất đồng, tâm các Ngàiđịnhmộtchỗ. Tam-muội là tâm định một chỗ, tươngứng với 

TánhĐức.Nói cách khác,tronghết thảy cảnh duyên,“cảnh duyên” là hai chữ thường dùng 

trong nhàPhật, tứclàhoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự, chẳng bịhoàn cảnh bên ngoài 

quấy nhiễu, trong tâm có chủý,đó làtam-muội.Do vậy, tam-muội cũng được gọi là Vi (làm), 

trong phần trước chúng ta đã học, tâmchúng ta định ở một chỗ. Người họcPhậtđịnh ở chỗ 

nào? Nhất định phải định trongTam Học Giới, Định, Huệ, chúng ta sẽ chẳng bịcảnh giới bên 

ngoài quấy nhiễu, cũng chẳng còn mê trong cảnh giới, tạo cácđiều lành, bất thiệnnghiệplà 

mê. Nếugiácchứkhông mê, trong tâm sẽ có chủtể.Nói nông cạn, tuy chúng ta là kẻ 

mớihọcPhật, nếu thiện căn củachúng ta sâu dầy,cảnh giới hiện tiền, chúng ta biết phảiđốiphó 

như thế nào, biết cư xử rất viên mãn trong cảnh giới, lại chẳng tạo nghiệp.Đó là“hànhBồ Tát 

đạo”.Còn có thể giúpđỡngười khác, lợi ích chúng sanh,đó là Bồ Tát hạnh,là trăm ngàntam-

muộicủaBồ Tát khởitác dụng. “Đoạnkỳ trần lao” (đoạn trần lao cho họ),trongtâm hạnh,đầu 

tiên làđoạn trần lao củachính mình, “trần lao” (塵勞) là phiền não; sauđấy,giúpđỡngười 

khác, giác ngộ chúng sanh. 

 Tiếpđó, nêu tỷ dụđể nói,“thí như vị chư bần nhân dục linh đại phú, đương bị chủng 

chủng tài vật, nhất thiết bịcụ, nhiên hậu năng tế chư bần giả” (ví như vì muốn giúp cho 

ngườikhácđược giàu to, hãy nên chuẩn bịđầyđủ các món tài vật.Đã chuẩn bịđầyđủhết thảy rồi 

thì mới có thể giúpđỡ nhữngngườinghèo).Đây là nêu tỷdụđể nói.Bồ Tát vì muốngiúpnhững 

kẻ nghèoấy, nay gọi là“thoát nghèo, xóa sổ đói nghèo”, đạtđược của cải to lớn, vịBồ Tát 

ấynhất định có năng lực, đã chuẩn bị khá nhiềutài vật, hết thảy đều chẳng thiếu khuyết; có 

như vậy thì mới có thể cứu giúphết thảy chúng sanh bần khổ. Chữ“bần khổ” cóý nghĩa rất 

sâu, rất rộng. Những kẻ sơ học bình phàm chúng ta thấy nói“bầnkhổ”, bèn tưởng là bần 

trong bần phú (nghèo, giàu),đều nghĩđếntài vật. Phật pháp có ý nghĩa sâu xa! Tài vật nghèo 

khổ chẳng tính là bần khổ, thật sự bần khổ là gì?Chẳng cóđạo! Chẳng cóđạo mới lànghèothật 

sự. Cũng có thể nói,ngườichẳng có Giới, Định, Huệ là kẻthật sự nghèo.Dẫu trong hiện 

tại,kẻấy có rất nhiều của cải, cóđịa vịrất cao, chúng ta thường nóikẻấylàngườiphú quý, phú 

quýlà quả báo. Vì sao màcó? Trong đời quá khứ, tu tập, tích lũyphước đức; do tíchphước nên 

kẻấygiàu có, do tích đức nên kẻ ấy sang quý, kẻấyvừagiàu, vừa sang. Nếu suốtđời nàyhưởng 

phú quý, chẳng hềtích đức tu phước nữa,kẻấythật sự làbần khổ. Vì sao?Hưởng hết phước báo 

ấy, sau khi hưởng hết phước báo, khổ nạn liềnđưa tới,phải biết thời gian trôi qua rất nhanh, 

chớp mắtđã thấy ngay! Trong kinh Phật, chúng ta thườngthấy các trường hợpnhư vậy rất 
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nhiều. Bậcđại phú trưởng giả tu tập, tích lũy cái nhân tối thiểu từ ba đời trở lên. Trong nhân 

gian, làmđế vương, nay gọi làngườilãnhđạoquốc gia,phước báo to lớn, tối thiểungười ấy tích 

lũy côngđứcđã mườiđời. Chẳng cómườiđời [tích lũy công đức], sẽ không thể đạtđếnđịa vịấy. 

Do vậy, đây là chuyện kẻ bình phàm chẳng thể làmđược.Quý vị chẳng có phước báo ấy mà 

quý vịđạtđược, tai họa liềnxảy tới,hoặclà quý vị ngãbệnh, hoặc có thể quý vị mắc bệnh chết 

ngỏm. Quý vị thấyđạtđượcđịa vị, nhưng chẳng hưởngphước, vì chẳng có phước báo to lớn 

ngầnấy. Ngoài ra là những tai họa ngang trái, tức làtai nạn ngoàiý muốn.Nhữngnghiệp nhân 

quả báo đều ở trước mặt chúng ta,quý vị chú tâmquan sát rành mạch, [sẽ thấy]chẳng sai mảy 

may! Chúng ta hiểu đạo lý này,liễu giải chân tướng sự thật, mới biết tu tập,tích lũy công đức 

trọng yếu dườngấy.ĐứcPhậtdạychúng ta tu công đức, không khuyên chúng ta tu phước đức, 

vì sao?Phước đức chỉ ởtrong nhân thiên, quả báo ở trong cõi trờingười,chẳng thể vượt 

thoáttam giới. ĐứcPhậtdạychúng ta tu công đức, Công là gì? Công là công phu. Công phu là 

gì? Công phu làtam-muội,Tam Học Giới, Định, Huệ. Giới là phương pháp,doGiới đắc 

Định,Địnhlàtam-muội,doĐịnh khai Huệ,Định-Huệ có thể vượt thoát tam giới lục đạo. Định -

Huệ nếu gặp TịnhTông, quyết định được sanh vềTịnh Độ,phước báo ấyquá lớn. Đến Tây 

Phương Cực Lạc thế giới,phước báo bìnhđẳng vớichưPhậtNhư Lai, thế giới ấy làmộtthế 

giớibình đẳng.Phước báo thứ nhất là thọ mạngvô lượng. Chư vị phải biết:Ở trong thế gian 

này, thọ mạng rất hữu hạn.Bao nhiêu người hâm mộ một trăm tuổi;thật ra, một trăm tuổi 

cũng chỉ làmộtcáikhảy ngón tay mà thôi. TrênĐao Lợi Thiênlà một ngày, một ngày trong 

ĐaoLợiThiênlàmột trăm năm trong nhân gian chúng ta,cácđồng học họcPhậtchớ nên không 

biếtđiều này. 

 Do vậy,chúng ta bình thường phải đổ côngdốcsức tu luyện,công tu như thế nào?Cổ 

thánh tiên hiền đã nêu ra rấtnhiềuhạng mục và đức mục. Trong những năm qua, chúng ta 

cùng nhau học tập Đệ Tử Quy,đó là giới luật. Không chỉ là giới luật, màcònlà căn bản giới. 

Nói cách khác,chẳng làmđược Đệ Tử Quy, những thứ khácđềuchẳng thể thành tựu, nólà căn 

bản củacăn bản. Đệ Tử Quy họcđược thì [những thứ khác] đều có thể làm được. Nếu tiến cao 

hơn một bước,bènhọc Cảm Ứng Thiên. Cảm Ứng Thiên làgiáo dục nhân quả;Ấn Quang đại 

sưhết sức coi trọng, suốtđời toàn tâm toàn lựcđề xướng. Vàođời Thanh trướckia, cư sĩ Châu 

An Sĩcóhai câu danh ngôn, ôngnói:“Ai nấyđều tin nhân quả,đó là đạo khiến cho thiên hạ đại 

trị”.“Đại trị” làđờithái bình thịnh trị,cũnglànói nhân dân nơiấyhạnhphúc mỹmãn, mỗi người 

tin nhân quả đềucó thể làm được. Ông ta nói:“Ai nấy không tin nhân quả,đó là đạo khiến cho 

thiên hạ đại loạn”. Hiện thời thiên hạđại loạn, vì sao? Mọi người không tin nhân quả. Vì sao 

không tin nhân quả? Chẳng có Đệ Tử Quy, cũng có nghĩa là quy củlàm người chẳng có,tiêu 

chuẩn làm người chẳng có. Nếu con ngườirời khỏi tiêu chuẩn làmngười,cổ nhân nói rất hay, 

con ngườivà cầm thú có khác gì nhau? Sở dĩ, con người kháccầm thú ở chỗ con 

ngườibiếtlễ,conngườihiểulễ.Đệ Tử Quy thuộc loại lễ giáo, nên nó là căn bản. Nếu chúng ta 

muốn học giáodục nhân quả, trước hết phải làmngườicho tốt,điều nàyrất trọng yếu, sauđó 
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mớicó thểthực hiệngiáo dục nhân quả.Vun bồi hai căn bảnấy,Thập Thiện Nghiệp Đạo của 

nhàPhậtcũng rất dễ thực hiện, chẳng khó khăn tí nào.Đó là giáo dụctruyền thống mấy ngàn 

năm của Trung Quốc, căn bản to lớn. Vì thế, chúng ta phảiđặc biệt coi trọng. 

 Trăm ngàntam-muội, vô lượng tam-muội, đều sanh từcăn bản này! Nếu chẳng có căn 

bản này, quyếtđịnh chẳngđạtđượctam-muội, cũng tứclàchúng ta không đạt được sựhưởng thụ 

chánh đáng, đúng mực. Học Nho thì sự hưởng thụchánh đáng, đúng mựclà“bất diệc duyệt 

hồ” (cũng chẳng vui sao), kẻ ấy sung sướng. Sựhưởng thụ chánh đáng, đúng mực trongPhật 

pháp là “thường sanhtâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn”. Sự hưởng thụấy chẳngliên can 

gìđếnđịa vị và của cải.Người họcPhậtdẫu nghèo hèn, chẳngđược phú quý, cũng vẫn vui 

sướng,pháp hỷ sung mãn giống nhưBồ Tát. GiốngnhưthuởThích Ca Mâu Ni Phật tại thế, quý 

vị thấy trong Tăngđoàn, trong kinh chúng ta thường thấy Thường Tùy ChúngcủađứcThế Tôn 

làmột ngàn hai trăm năm mươi lămngười,mỗi ngày ra ngoài khất thực, nghỉ dưới gốc cây, 

giống nhưThích Ca Mâu Ni Phật,nhìn vào bấtcứ ai đều thấy vẻ mặt họ tươi cười, trên thân 

chẳng có thứ gì, nhưng họ sung sướng khôn sánh. Vì sao sung sướng, hạnh phúc như vậy?Họ 

đắc tam-muội, đạo lý ở chỗnày,người đắctam-muộihưởng thụ chánhđáng. Người bình phàm 

chúng ta hưởng thụ chẳng chánh đáng, đúng mực,người bình phàm thì sao? Có năm loại Thọ, 

tức làkhổ,lạc, ưu, hỷ, xả, những cảm thụấyđều chẳngbình thường. Thân có khổ,lạc,tâmcó 

ưu,hỷ,nên không chánhđáng, đúng mực. Thânchẳng có khổ,lạc, tâm chẳng có ưu, 

hỷ,tâmthanh tịnh hiện tiền, đó là chânlạc.Do vậy,đứcPhậtnói lục đạo phàm phu có năm thứ 

Thọ,làkhổ,lạc, ưu, hỷ, xả. Xả Thọ khá lắm, Xả Thọ làkhi nào?Trong một thời gian ngắn ngủi, 

thân chẳng có khổ haylạc, tâm chẳng có ưu, hỷ,tốt lắm!Đólà Chánh Thọ.Vì sao nó chẳng 

thểđược coi là Chánh Thọ?Vì thời gian quá ngắn; chẳnggiống nhưngườithật sự tu hành, vĩnh 

viễn giữ được Xả Thọ,chẳng bịmấtđi.Xả Thọlàtam-muội. 

 Do vậyđối với sựtu hành, mấu chốt tu hànhlàgì?Nguyên lý vànguyên tắc trọng yếu 

nhất trong tu hành làgì? Là buông xuống.Bắtđầu từchấp trước,buôngchấp trước xuống,đối 

vớihết thảy người, sự, vật, chẳng cònchấp trước,quý vị sẽhết sức sung sướng,đắc thanh tịnh 

tâm. Lại buông phân biệt xuống, không chỉ chẳngchấp trước,màngay cảý niệmphân biệt cũng 

chẳng dấy lên,đó là Bồ Tát,cao hơnA La Hán nhiều lắm.Vìbuông xuống thuộcvềĐịnh,Định 

thìnhất định làđến một lúc nàođó sẽ hoát nhiênđại ngộ,tríhuệmở mang, đó là giác. Giác là 

khai trí huệ, bènthànhPhật. Trí huệđã khai, chẳng thấymười pháp giới nữa,quý vị vượt thoát 

mười pháp giới, trụ trong cõi Thật Báo Trang Nghiêm củachưPhậtNhư Lai.Thật ra,cõi Thật 

Báo củaPhậtlàcõi Thật Báo củachính mình;khi ấy, tự và tha bấtnhị, chính mình vàPhật là 

một, chẳng hai. “Nhập pháp môn Bất Nhị” như trong giáo phápĐại Thừa thường chính làý 

nghĩa này,quý vị chứng đắc pháp môn Bất Nhị.Pháp môn Bất Nhị làquý vị thấy Pháp Thân, 

khẳng định, thừa nhận nó, chẳng có tí hoài nghi nào. Vạn sự vạn pháp trong khắp pháp giới 

hư không giới và chính mình là một Thể,ngườita thường gọi nó là“sanh mạng cộng đồng 
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Thể”. Thểấylàgì?Trong Hoàn Nguyên Quán của Hiền Thủ quốc sư, Thểấyđược gọilà“tựtánh 

thanh tịnh viên minh thể”. Do vậy, họcPhậthãynên thường nghĩ tớiGiới, Định, Huệ,phải ghi 

nhớ nhữngđiều này trong tâm,niệm niệm đều có thể tương ứng vớiGiới, Định, Huệ thìchúng 

ta đang hànhBồ Tát đạo. 

 “Nhất thiết cụ bị” (hết thảy chuẩn bị đầyđủ),vô lượng tam-muộiđãđầyđủ, vô 

lượngpháp môn đã đầyđủthì mới có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh.“Nhiên hậu năng tế chư 

bần giả”(sauđấy mới có thể giúp cácngườinghèo), dạy hết thảy chúng sanh vĩnh viễn thoát ly 

lục đạo luân hồi, thoát khỏi nỗi khổ trong lục đạo, vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới. 

Trongđại vũ trụ, nhàPhậtnóikhắp pháp giới hư không giới, nơi nàothù thắng nhất? Hết thảy 

chư Phậtkhác miệng cùng lời bảo:“Thế giớiCực Lạc củaA Di Đà Phật”.Chẳng phải riêng 

một mìnhThích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu, quý vị thấy bản kinh Di Đàchúng ta thườngđọc là 

bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập, [trong ấy] sáu phươngPhật khuyên dạychúng ta. Trong 

kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng ThọPhật, mườiphươngchưPhật khuyên chúng 

ta vãng sanh.Phật quyết định chẳngnói dối,Phậtmong mỏi chúng ta, Ngài chỉ có một mong 

mỏi là mong ước chúng sanh mau chóng thànhPhật.Đó là bổn nguyện của chưPhậtNhư 

Lai.Vì sao?Vì hết thảy chúng sanhvà các Ngài là một Thể, chúng sanh thành Phật là côngđức 

của các Ngàiviên mãn. Chúng sanhcòn chưathànhPhật thìcông đức của các Ngài còn có phần 

khiếm khuyết,đạo lý là như vậyđó.Chúng ta cũng hết sức khó có,đã hiểu rõ ràng, minh bạch, 

bèn hạ quyết tâmnhất định phải thành tựu trong mộtđời này.Thoát lybiển khổtam giới lục 

đạo,đó làthật sự thoát khỏi nghèo khổ, sanh vềthế giới Cực Lạc bènđắcđạiphú quý. 

 Tiếpđó, lại nói:“Hựu như dục trị chư bệnh” (Lại như muốn chữa các bệnh), chúng ta 

mong chữa trị rất nhiều thứ bệnh khổ trong thế gian, người bệnh rấtđáng thương,“đương bị 

chủng chủng chúng dược”, [nghĩa là]chúng ta nên chuẩn bịđầyđủ các móndược phẩm. Trong 

Trung Y, sử dụng dược vậtđại khái hơn một vạn thứ. Trong hơn một vạn thứ, támmươi phần 

trăm là thảo dược, tức thực vật.Động vật vàkhoáng vật cũng đều có, nhưng số lượngít 

hơn,dược thảochiếm tuyệt đại đa số,có thể trị hết thảy bệnh. Nói tới chỗ này, hiện thờirất 

nhiều người tin tưởng TâyY. Thuở còn trẻ, chúng tôi cũng vậy,đauốm toàn là chữa trị theo 

Tây Y trong bệnh viện. Tôi theo thầy Phương học Triết Học,thầy nói tới văn hóa truyền 

thống của Trung Quốc. Có một hôm nóiđến y thuật, thầy bảo: “Trung Y có năm ngànnămlịch 

sử”. Thật vậy, chẳng giả, từ lúc vua ThầnNông nếm trăm loại cỏ,đúng là năm ngàn năm, từ 

HoàngĐế đến thờiđạichúng ta là bốn ngàn năm trăm năm. Từ ThầnNông đến HoàngĐếlànăm 

trăm năm, đúnglà năm ngàn năm lịch sử. Chúng tôitin tưởng trước thời HoàngĐế đã có 

TrungY,conngườibiết dược thảocó thể chữa bệnh, chúng tôi có lý do đểtin tưởng chuyện 

này.Trước thời ThầnNônglàPhục Hy Thị, Phục Hy cách Thần Nôngtối thiểucũnghơn năm 

trăm năm, coi như là nguyên khởi của lịch sử Trung Quốc,ít nhất là từnămngàn năm trăm 

năm trở lên.Xa xưa hơn nữa làtruyền thuyết, có lịch sử dài như thế, cótrí huệ,phương pháp, 
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kinh nghiệm và hiệu quả chữa trị. Thầy nói TâyY chỉ có ba trăm năm, từĐệ Nhị Thế Chiến 

phát minh nền Tây Y chữa trị bằng chất kháng sinh. Vì thế, thầy hỏi tôi: “Anh tin tưởng ba 

trăm năm, hay tin tưởngnămngàn năm?” Đương nhiên chúng tôi tin tưởng nămngàn năm, lịch 

sử quá phong phú. Hiện thời, quý vịđọc tin tức, thấy có báo cáo cho biếtđã phát hiện loại 

virus mới, tên gọi của loại virus mớiấy tôi không nhớ, tất cả các chất kháng sinh đều vô 

hiệuđối với nó. Tổ chức Y Tế Thế Giới cảnh cáo, mongchúng ta phảiđặc biệt cẩn thận đề 

phòng,vì sao?Chưa có thuốcđể chữa trị. Nếu bịlâynhiễm,đại khái chỉ chừng ba, bốn giờ là 

chết,rất nhanh. Đối với loại virus như vậy, Trung Y có phương pháp trị liệu hay không? Nay 

chúng ta vẫn chưa nghe thấy, nhưng chúng tôi có lýdođểtin tưởng là có thể! Vấnđề là hiện 

thời Trung Y dần dầnthấttruyền,ngườihọc quáít.Hơn nữa,ở Trung Quốc vào thời xưa,Trung Y 

luôn làđờiđời truyền thừa, thầylangtối thiểu là ba đời,[hành nghề Y] từ ba đời trở lên. Họ 

bắtđầu học Y từ lúc nào?Ba, bốn tuổi liền bắt đầu học, ngườigià chữa bệnh, họở bên cạnh 

xem, có thể nhận biếthuyệt đạo. Trẻbatuổiđã có thể chỉ huyệt đạo rành mạch, họ hiểu biết; 

chẳng phải là học trong viện Y Học dăm bảy năm,chẳng phải vậy!TrungY là của báu, có thể 

dưỡng sanh, có thể trị bệnh, chúng ta hãy nên coi trọng nó.Đó là quốc bảo của Trung Hoa, 

nội dung rộng lớn, tinh tường, sâu xa. Chữa bệnh thì phải chuẩn bịđầyđủ các món thuốc. 

 Chúng ta thấyThái Thượng Lão Quân củaĐạoGiáođã nói tới một trăm thứ bệnh, và 

cũng nhắc tới một trăm món thuốc. Chúng ta hãy xem những căn bệnhấy, chúng ta có vướng 

phải hay không? Trước hết, nói tới một trăm thứ bệnh. 

 Thứ nhất là“hỷ nộ vô thường là một bệnh”, chúng ta có phạm phải hay không?Hỷ nộ 

vô thường, nếu phạm phải thì phải có tánh cảnh giác,bệnhấylàgì? Là nguyêndo khiếnchúng ta 

nhiễm bệnh. Phàm là người ngã bệnh thì làkhông bình thường, đúng mực, chẳng thể khống 

chế tâm tình. Bản thân chúng tôiđã chính mắt trông thấy một trường hợp: Trong quá khứ, 

Hàn Quán Trưởng hộtrì chúng tôi ba mươi năm, con gái bà ta hai mươi tám tuổi qua đời,để 

lại hai đứa con thơ. Nửa năm trước khi bà qua đời bènhỷ nộ vô thường; trước kia, bà ta 

chẳngnhư vậy. Do vậy bènnóiđây làđiềm báo bệnh tật nẩy sanh, tỏ lộ tâm tình đặc biệt nóng 

nảy, bộp chộp.Nếu chúng ta có tình hìnhấy,cầnphải đi khám sức khỏe. Người họcPhậtphải 

nên bình lặng, nên niệmPhậthiệu cho nhiều, lạyPhậtcho nhiềuhòng tiêu nghiệp chướng. 

 Thứ hai, “quênnghĩa hám lợi là một bệnh”, lợi là thứ con ngườihiện thờiắt phải tranh 

giành. Khôngchỉchớ nên tranh, mà còn phải suy nghĩ ta có nêngiữ lấy [món lợiđó] hay 

không? Nếuđáng nênđược thì có thể lấy, chẳngđángnênđược thìđừng nên lấy!Vì sao? Nếu 

quý vị đọc Liễu PhàmTứ Huấn sẽ biết. Trong Liễu PhàmTứ Huấn có nói, trong cuộcđời của 

bất cứ một ai, “một miếng ăn, một hớp uống, không gì chẳng được định sẵn”.Nói cách 

khác,trongmạngquý vị có, chắc chắnquý vị sẽđạtđược,chỉ là thời gian cósớmhaymuộnkhác 

nhau. Trong mạng chẳng có,quý vị nghĩ trọn mọi phương cách, vẫn chẳng cầuđược. Nếu cầu 



Tập 124 58 

 

được, quý vị chẳng ngã bệnh thì cũngcó tai nạnxảyđến. Nói cách khác,quý vị chẳng có cách 

nàohưởng thụ, do chẳng có số mạngấy! Những chuyệnnàyđều bày ra trước mặt chúng ta, 

nếuchư vị chú tâm quan sát sẽ hoảng nhiên đại ngộ. Lúc tôi mới xuất gia, tôi vừa xuất gia bèn 

bắtđầugiảng kinh. ỞĐài Bắc có một ngườicũng có thể coi như là bậcđại phú trưởng giả, nay 

ta gọi là “xí nghiệp gia”, cất một tòa biệt thự lộng lẫy tại núi Dương Minh, dựng một căn biệt 

thự, tôi từngở nơiđómột ngày, [vì] người thân thích củaông ta dẫn tôiđi chơi,nênởđó một 

ngày. Sau này, tôi nghe nói, vịxí nghiệp gia ấyquađời, qua đời khi tuổiđã rất cao, nghe nói 

suốt đời ông ta cũng chỉở trong tòa biệt thựấymột tối. Bìnhthường cũng chẳng có ai đến, họ 

dùng ba ngườiđầy tớ trông nom tòabiệt thự, quét dọn sạch sẽ,bangười ấy hưởng phướcởđó, 

sống nhiều nămởđó.Quý vị thấy: Suốtđờiông ta chỉở một hôm, quyền sở hữu tài sản thuộc 

vềông ta, nhưngquý vị thấyông ta chẳng có cách nàohưởngphước!Bangườihầu có quyền sử 

dụng,họ hưởng phước,đó là do mạng vậnđãđịnh. Chuyện như vậy có thể thấy khắp mọi nơi 

trên cả thế giới. 

 Cổ nhânnói rất hay: “Cả đời đều là mạng, nửa điểm chẳng do người”.Cần gì [phải khổ 

sở như vậy]? Quý vị là một cá nhân, toàn là do tham dục,dục vọng [chi phối],xâymột tòa biệt 

thự to như vậy, nhưng chẳng có thời gian để hưởng thụ, suốtđời chỉở có một ngày! Tôitin 

tưởng còn có những người suốt cả mộtđờicũngchưaở một ngày, sao mà khổ thế?Sao không 

dùng món tiềnđóđể làm mộtít chuyện tốt, giúpđỡ nhữngchúng sanh khổ nạn, họ chẳng nghĩ 

tớiđiều này. Côngđức giúpchúng sanh khổ nạn có thể mang điđược, chứ tòa biệt thựấyđâu thể 

mang theo! ĐứcPhật có trí huệ, thường xuyêncảnh tỉnh chúng ta, chuyện có thể mang theo 

được thì làm nhiều, chuyện chẳng mang theo được, chẳng cần làm! Do vậy, chúng ta hãy 

nghĩ,điều gì có thể mang theo, điều gì chẳng mang điđược. Trong thế giới hiện thời, chuyện 

tốtđẹp bậc nhất làgì?Chuyện tốt gì vậy?Dạyhết thảy chúng sanh làm người tốt,đấy mới là 

chuyện tốt lành to lớn nhất.Thích Ca Mâu Ni Phậtthực hiện suốtđời, kể từ sau khi Ngàikhai 

ngộ liền giảngkinh, dạyhọc,khuyênngườikháckhông chỉ làm người tốt, mà còn làngườitốt 

nhất trong nhữngngười tốt, làmPhật, làmBồ Tát. Đức Phậtlà người tốtđạtđếnrốt ráo viên 

mãn,chẳng có khiếm khuyết. Bồ Tát là hữu tình chúng sanhgiác ngộ,tuyphiền não tập khí còn 

chưa đoạn sạch, nhưnggiác chứkhông mê, chánhchứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm, Ngài 

làm được. Do vậy, chúng ta phải lấyPhậtThích Ca làm gương,đối với chuyện lấy - bỏ,nhất 

định phảichú tâmcẩn thận, [xét coi] có hợp vớiđạo nghĩa hay không?Nói thông 

thường,“nghĩa” là hợp tình,hợp lý, hợp pháp, điềuấy có thể giữ lấy. Nếu trái nghịch tình, lý, 

pháp, chớ nên giữ lấy.Bất cứ chuyện gìhễcónhânắt có quả, chúng ta hãy cẩn thận 

nơinhân,quả báo liền thù thắng, tránh khỏi khổ quả! 

 “Háo sắc, hoại đức là một bệnh”, bệnh nàyhết sức phổ biến trong xã hội hiện thời. 

Con ngườikhông hiểu,Thái Thượng Lão Quân coi trọng nhân quả. Quý vị thấy trong ba căn 

bản của chúng ta, có Thái Thượng Lão Quân Cảm Ứng Thiên, câuđầu tiênđã nói rất hay: 
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“Họaphướckhông có cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy”.Không ai cai quảnquý vị, mà do 

chínhquý vị tự mình cảm lấyquả báo, thiện nhân, thiện quả, ác nhân,ácbáo, nhân duyên quả 

báo chẳng sai sót mảy may, bất luận kẻ nào trong một đờiđều chẳng thể tránh khỏi! Trong xã 

hội hiện thời, quan hệ nam nữ rấthỗn loạn, mỗi ngày có bao nhiêu kẻphá thai?Phá thai là sát 

nhân. Luật nhân quả thường cảnh tỉnh chúng ta, đó là chuyệnthật! Thiếu mạng phảiđền mạng, 

thiếu nợ phảiđền tiền.ĐứcPhật dạy cha con có bốn thứ duyên;chẳng có duyên,quý vị sẽ chẳng 

trở thành cha con, sẽ chẳng trở thành người một nhà. Trong bốn thứ duyênấy, thứ nhất làbáo 

ân.Đứa con này ngoan ngoãn, dễ dạy,hiếu tử hiền tôn lànóđến báo ân. Trong đời quá khứ,quý 

vị cóânđối với nó. Loại thứ hai làbáo oán, kiếp trước có hiềm khích, có oán hận, kẻấyđếnbáo 

cừu, lớn lên sẽ khiến cho quý vị tan cửa, nát nhà. Loại thứ ba làđòi nợ,đòi xong bèn ra đi. 

Loại thứ tư là trả nợ.Chẳng có nhữngduyênấy, sẽ không trở thànhngườimột nhà. Trong kinh, 

đứcPhật đã dạy rõ chuyện này, người một nhà có quan hệ gì. Vì thế, gia đình phải cóđạo, 

phải có quy củ. Nếu chẳng cóđạo, chẳng có quy củ, gia đìnhấy bèn rối loạn. Phá thai đáng sợ 

lắm! Tôi nghe mộtđồng tu kể, không phải làngười ấy, mà là mộtngườikhác. Ngườiấy có 

mộtngườibạn dường nhưđã phá thai hơn hai mươi lượt. Có người thông linh thấy theo sau cô 

ta là mộtbầytiểu quỷ;vì thế, bản thân cô ta khổ chẳng thể nói nổi, thân thểhết sức tệ, bệnh tật 

rất nhiều. Bệnh tật là gì vậy?Bệnh tậtlàdo oán thân trái chủ gây rối cô ta. Do vậy,ngườihiểu 

nhân quả quyếtđịnh chẳngdámlàm chuyện này,vì sao? Tương lai phảiđền mạng!Quý vị đời 

này giết mộtngười,đời sau phảiđền mạng cho kẻấy. Quý vị giết hại [hơn] hai mươi người, 

phảiđền hơn hai mươi cái mạng! Chẳng phải là giỡn chơi đâu nhé! Vì thế, chuyện sát hại tánh 

mạng há có nên làm?Háo sắc, phá thai chính là sát nhân, tộiấy nặng lắm!Không chỉ là bại 

hoạiđức hạnh, con ngườihiện thời chẳng nóiđếnđạo đức, nhưnghiểu theo lẽ nhân quả thì 

phảiđền mạng, quý vị có dám làm hay không?Đó là bệnh. Chúng ta thấy chứng bệnhấy, thân 

thể suy bại,đau khổ khôn kham, nhưng chính cô ta chẳng biếtnguyên nhân, người mắt sáng 

thấy rõ ràng, rành rẽ. 

 “Chuyên tâm yêu thương mê mệt là một bệnh”, nay chúng ta gọi“chuyên tâm yêu 

thương mê mệt” là“sủngái”. Quý vị sủng ái một ai thìngườita thường nói là “thiên vị”. Nếu 

trong một gia đình, quý vị yêu thương một ai đó quá lẽ, kẻ khác cóphục hay không? Khiến 

cho người khác ganh tỵ, thậm chí khiến cho kẻ khác báo thù,phiền não liền xảyđến. Vì thế, 

chuyện này rất đáng sợ. 

  “Thù ghét, mong cho kẻ khác chết đi là một bệnh”. Oán hận kẻ ấy,khôngưa, mong 

chokẻấy chết ngay lập tức.Điều này thuộc loại oán hận, thuộc loại nguyền rủa, tự nhiên kết 

thù chuốcoán.Cổ thánh tiên hiền khuyên dạy chúng ta, ngườitrong thế gian oan gia hãy nên 

cởi gỡ,đừng nên tróibuộc. Oán thì phải nghĩ cáchhóa giải, chớ nên kết oán. Vì sao?Sau khi 

oánđã kết, sẽ oan oan tương báo chẳng xong! Đờinày là oan gia, đời sau có thể làoán cừu 

càng sâu,quý vị nói có phải là phiền phức lắm không?Đôi bênđềuđaukhổ.Do vậy, sau khi 
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giác ngộ, hãy nên buông xuống,đôi bên chỉ cần một bên giác ngộ,mối oán cừuấy liền hóa 

giải. Bên giác ngộ luôn nghĩđủ mọi cáchđểhóa giải, hoặc là trên phương diện vật chất, hoặc 

trên phương diện tinh thần, bồi hoàn, bùđắp, chẳng còn kết oán nữa,điều này rất quan trọng. 

Chẳng hạn như kẻ kháchủy báng, lăng nhục, thậm chí hãm hại chúng ta, chúng ta gặp phải 

những chuyệnấy, trong tâmphải giác ngộ, vì sao họ chẳngđối xử với kẻ khác như vậy, mà làm 

như thếđối với ta? Người họcPhậtchúng ta hiểu rõ, nhất định là trong đời quá khứ, ta có lỗi 

với kẻấy. Nay kẻấyđốiđãi ta như vậy, ta cam tâm tình nguyện nhận lãnh, chẳng có tâm báo 

thù,chẳng có tâmoán hận, vậy là tốt, tiêu trừnghiệp chướng củachính mình. Chúng ta chẳng 

có oán hận, chẳngbáo thù,đốiphươngdần dần cũng nhạt bớt. Chúng ta thấyđốiphương có 

nhữngưuđiểm bèntán thán họ;đốiphương có khuyếtđiểm, chúng ta chẳngphê bình, một mực 

dùng thiệnýđểđáp trả, thời gian lâu sau, mối oán kếtấy bị hóa giải. Quyếtđịnhđừng nên báo 

thù,quyết định chớ nên oán hận, phiền phức rất lớn, chẳng thểgiải quyết vấn đề, mà còn tạo ra 

tranh chấp, gieo gốc họađờiđời kiếp kiếp, sai lầm quáđỗi! Chính mình bồi dưỡng nhữngđức 

hạnhấy bằng cách nào?Đọc sánhthánh hiền,đọc sáchPhật, quý vịđọc nhiều sẽ cótríhuệ,biết 

nên xử sự ra sao. Bồ Tát có trí huệ vàđức hạnh như vậy thì mới có thể trong mộtđời hoàn 

toàn xóa tan, hóagiải [nỗi bất bình của] oán thân trái chủ từ trong vô lượng kiếp.Bồ Tát 

sanhtâmđạitừ bi,giống như chưPhậtNhư Lai bỏ mình vìngười, thành tựu hết thảy chúng 

sanh,nêu gương tốt cho hết thảy chúng sanh, giúpđỡngườikhác phá mê khai ngộ, lìa khổđược 

vui, đó là trí huệ hạnh. 

 “Tham dục phóng túng, ẩn giấu lỗi lầm là một bệnh”, tham dục đã là lầm lỗi, lại còn 

phóng túng thì còn gìđể nói nữa? Tham lam khôngbờ bến, càng bị hãm sâu hơn. Có lỗi phải 

sám hối, phải sửa đổi, không thể che giấu.“Tế” (蔽) là che giấu. Che giấulỗi lầm chẳng cho 

ngườikhác biết,đó là bệnh. Quý vị càng tích lũy càng sâu hơn,đầu tiên là lỗi nhỏ, dần dần 

biến thành lỗi to, sai mất rồi! Ta có lầm lỗi, kẻkhác phê bình, đó làchuyện tốt, vì sao? Báođền 

xong! Nay đã báođền xong xuôi, chúng ta phải sanh tâm cảm tạ kẻ phê bình,đó làđúng. 

Nếuoán hận, sẽ có phiền phức to lớn,đếnđời sau giải quyết chưa xong. Chỗ tốtđẹp lớn nhất 

trong họcPhậtlàtánhcảnh giác cao, có tầm nhìn xa, chẳng phải chỉ nhìn mộtđời này, mà càng 

phải thấyđời sau và nhữngđời sau đó nữa, biết nhân quả, biết họa phướcvì sao mà có! 

 “Chê người, khen mình là một bệnh”, chuyện này cũng thường nẩy sanh. Quan trọng 

nhất là bản thânchúng ta có phạm hay không? Có hủy báng kẻ khác hay không?Có tán thán 

chính mình hay không? Chính mình có một chút tốt lành, cứ sợ kẻ khác chẳng 

biếtđến.TrongPhậtpháp,điều nàyđược gọi là“tự tán, hủy tha” (khen mình, chêngười),ý nghĩa 

hoàn toàn tươngđồng.TrongBồ Tát Giới, “tự tán hủy tha” làmộttrọng giới,đứcPhậtnghiêm 

khắc ngăn cấm,chẳng chấp thuận.Đối với người khác phải tán thán, PhổHiềnBồ Tát dạy 

chúng ta “lễ kính chư Phật, tán thán Như Lai”.Người khác có ưuđiểm,chúng ta phải tán thán. 

Người khác có khuyếtđiểm, có chỗ bất thiện,quyết định đừng nênphê bình. Hễ có trách 
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nhiệm khuyên răn bạn thân thì phải làm khi nào? Khi chẳng có kẻ thứ ba trông thấy hoặc 

nghe thấy, bèn khuyên nhủ, chỉ dạy, khuyênlơnkẻấysửa đổi, ăn năn hối lỗi. Lại còn khuyên 

dạy tốiđa là hai lượt, chớ nên ba lượt; khuyênhai lần không nghe thìđừng nói nữa. Nói nữa sẽ 

biến thành oán cừu, điều này rất quan trọng. Hễ[kẻấy]hoan hỷ nghe ngườikhác khuyến cáo, 

sau khi nghe, có thểthậtsự sửa đổi, quý vị hãy nên khéo chiếu cốngười ấy,phải thường xuyên 

khuyên răn kẻấy, ngõ hầu kẻấy có thể trởthành thánh, thành hiền. Kẻ bị người khác phê bình, 

trong tâm bực bội thì chớ nên nói nữa, chẳng cần kếtoán cừuvới kẻấy,đó là đạo nghĩa bạn bè. 

Giữa các bạn học [là như thế], mà giữa thầy trò cũng là như thế. Thuở trước, tôi theo thầy Lý 

học Giáo, các bạn họccủa chúng tôi trong lớp kinh giáođều là học tập kinh giáo, hơn hai 

mươingườihọc giảng kinh. Có mấy bạn học dường như từ trướcđến nay thầy chưa hềtươi 

cười với họ, cóđánh, có chửi. Học trò giỏi có thể tiếp nhậnđánh chửi mà vẫn cảm tạ thầy, 

cảmơn thầy, thầythật sự dạy bảo. Còn có hai ba vịđồng học,thầyđốixử với họ rất tốt, chẳng 

bao giờ nói nàynóinọ, do nguyên nhân gì? Lầnđầu tiên thầy phê bình họ, vẻ mặt họ rấtkhó 

coi, rất bực bội, từđó về sau, thầy chẳng phê bình họnữa, xem họ như học trò dự thính,hoan 

nghênh quý vị đến nghe, tuyệtđối chẳngphê bình quý vị.Thuởấy, chúng tôi tuổi trẻ, trong tâm 

nghi hoặc thầyđốiđãiđồng học chúng tôi chẳng công bằng, một thời gian lâu sau, thầy cũng 

nhìn ra. Có một hôm, thầy gọi tôi vào phòng, nói rõ vì sao có nhữngngườithầy giáo huấn 

nghiêm ngặt, khắt khe: “Nhữngngườiấy có thể tiếp nhận, nếu tôi không dạy họnhư vậy, tức là 

có lỗi với họ.Vì sao có mấy đồng học chẳng thể nói, chưa bao giờnóiđộng tới họ? Họ chẳng 

thể tiếp nhận,cần gì phảikếtoán cừu?” Tôi mới hiểu rõ. Trong khi giáo học, thầy cũng dạy tôi 

cách làmngườinhư thế nào. Vì lẽđó, trong cuộc sống hằng ngày,chúng ta xử sự,đãingười, tiếp 

vậtđều phải có chừng mực. 

 Điều tiếp theo, “tự tiện thay đổi là một bệnh”, vấnđề nàycũnghết sức nghiêm trọng! 

Cổ thánh tiên hiền đãlập ra quy củ, chính chúng ta sửađổi, cóphải gánh trách nhiệm nhân quả 

hay không?Khẳng định phải chịu. Cổ thánh tiên hiềnđã lập ra những phép tắcấy, thườngđược 

các tôn giáo hiện thời gọi là“chân lý”, không thểthayđổi!Tám câuđầu trong Tam Tự Kinh 

chính là nguyên lý và nguyên tắc giáo học của tổ tiên và cổ thánh tiên hiềnđối với người sau 

trong suốt mấy ngàn năm qua, có thể sửađổi hay không? Hễ sửađổi, toàn bộ các vấnđề sẽ 

xuất hiện. Tự tiện thay đổi là một căn bệnh nặng củangườihiện thời. Nguyên tắc chỉđạo giáo 

học cao nhất của cổ nhân là“quýdĩ chuyên” (chú trọng chuyên nhất), người hiện tại chẳng 

làm theo nguyêntắcấy, học quá nhiều, học quá tạp.Đặc biệt là những vị làm phụ mẫu tuổi trẻ, 

chẳng có kinh nghiệm dạy dỗ trẻ thơ, tâm mong con trở thành kẻ tài năng quá mạnh, hy vọng 

con mình có thể vượt trỗi kẻ khác, thứ gì cũng biết, thứ gì cũng học,đứa béấy rấtđáng thương, 

chẳngthểchịuđựng nổi, học hành rấtđau khổ.Hiện thời, chúng ta thường nghe nóihọc trò Tiểu 

Học tự sát, trong quá khứ, chưa hề có chuyện này. Vì sao chúng tự sát? Chúngquá đáng 

thương, quá khổ!Đó là gì? Lỗi lầm của cha mẹ, khôngbiết dạy con! Thời cổ, trẻ nhỏđi học chỉ 

học một môn,“quý dĩ chuyên” mà! Mấyngàn năm quađều là như vậy. Học một môn này chưa 
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xong, chẳng thể học môn thứ hai. Nay thì có thể họcđồng thời bảy, tám môn, thế thì sao? 

Chẳngđược rồi! Cổ nhânTrung Quốc học gì cũng là học một môn, học chu đáo một môn 

xong rồi mới có thể học môn thứ hai.  

 Chúng tôi theo học kinh giáo trong lớp dạy kinh giáo của thầy Lý,thầy quy định cũng 

là một môn, bảo rõ ràng cùng quý vị: “Các vị chắc chắn không thể học cùng lúc hai môn!” 

Nếu nói rất khó nghe thì ý thầy là: “Quý vị chắc chắn chẳng có sức học hai môn”. Thầy 

nóihết sức khẳng định. Một môn học tốtđẹp rồi, tốtđẹpđến mứcđộ nào? Phảiđược thầy công 

nhận, thầy nói “có thể” thìmớiđược phép học môn thứ hai; nhưng tiêu chuẩn của thầy 

cũngtrọnchẳng nghiêm ngặt lắm, màcũngrất khoan dung. Tiêu chuẩn của thầy là thí dụ 

nhưhọcmộtbộ kinh, quý vị có thể lên bục giảng, thầy ngồi dưới nghe, gậtđầu,được lắm,coi 

nhưthông qua bộ kinh ấy. Nhưng lúc tôi theo thầy, tôiđặt tiêu chuẩn cho chính mình nghiêm 

khắc hơn một chút. Tôi cảm thấy giảng một lần khôngđủ, tối thiểu phải giảngmườilần, tôi 

mới học bộ kinh thứ hai. Mười lần thìđến giảngởđâu?Đếnnhàđồng học hoặcđồng tu. Thứ Hai 

đến nhà Trương cư sĩ, thứBađến nhà Vương cư sĩ, thứ Tưđến nhà Lý cư sĩ.Đều là giảng một 

thứ, tức là với mỗi bài học, mỗi tuần tôi tìm tối thiểu ba nhà hay bốn nhà [để tập giảng], cách 

giảng của tôi lànhư vậy. Thính chúng một, hai, ba người đều được, học giảng mà! Số 

lượtluyện giảng càng nhiều, càng thuần thục, quen tay hay việc!Không quen thì làm sao 

được?Do vậy tôi nói “một lần khôngđược”, tôiđặt tiêu chuẩn cho chính mình, tôi nói “mười 

lượt”. Kinh Vô Lượng Thọ tôiđã giảng mười lần, lần nàyđặc biệt chọn giảng chú giải của 

lãocư sĩ Hoàng Niệm Tổ, chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ. 

 Do vậy, quý vị tuân thủ quy củ củacổ thánh tiên hiền định,nhất định có lợi. Nếu quý vị 

sửađổi, chắc chắn sẽnẩy sanh phiền phức.Quý vị thấy tại Trung Quốc mấy ngàn năm qua, 

chẳngcó ai dám sửađổi. Tổ tiênđịnh ra điều gì? Ngũ Luân,NgũThường,Tứ 

Duy,BátĐức,chẳng nhiều lắm. Giáo dục thời cổ nhằm dạygì?Dạy bốn thứấy. Bốn thứấynhằm 

dạytiêu chuẩn giáo dục làmngười.Đều có thểlàm được thìquý vị mới giống như con người. 

Ngũ Luân là nói về quan hệ giữa con ngườivới nhau, điềunày rất trọng yếu, chớ nên không 

biết! Cha con có tình thân, vua tôi có nghĩa, vợ chồng sai khác ([cónghĩa là] nhiệm vụ khác 

nhau), lớn nhỏ có tôn ty trật tự,bạn bè giữ chữ tín. Cốt lõi của nền giáo dụcTrung Quốc làcha 

con có tình thân, tức là thânái. Vì thế, giáo dụcTrung Quốc nhằm giáo dục tìnhthân ái. Những 

thứ sau đó như Ngũ Thường,Tứ Duy,BátĐứcđều là tình thânái mở rộng, từ lòng thânái 

khuếch trương, cốt lõi là tình thânái.NgũThường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân làyêu 

thươngconngười. Nghĩa là tuân theo lý, tứchợp tình, hợp lý, hợp pháp. Lễ là chừng mực, xử 

sự,đãingười, tiếp vậtđều phải có chừng mực, chớ nên quá lố, mà cũng chớ nên quá bãi 

buôi,nhất định phải là chừng mực. Cư xử giữa con ngườivới nhau chớ nênvô lễ. Trí là lý trí, 

không thể xử sự theo cảm tình! Trong cuộc sống, công việc,xử sự,đãingười, tiếp vật phải 

dùnglý trí, đừng dùng cảm tình.Phảinóiđến tín nhiệm. Con người thiếu chữ tín, sẽ chẳng thể 
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tồn tại trong xã hội. Chữ Tínhết sức quan trọng. Tứ Duy là lễ, nghĩa, liêm, sỉ. BátĐức là hiếu, 

đễ, trung, tín, nhân, ái, hòa, bình. Cương lãnh lànhư vậy, do tổ tiênđặt ra, chẳng thể thay đổi. 

Hễbiến đổi, toàn thể trật tự xã hội rối loạn, nhà chẳng ra nhà, nước chẳng ra nước. Quy củ 

của tổ tiênđược thi hành tại Trung Quốc suốt mấy ngàn năm.Thái Thượng Lão Quân nói tới 

một trăm chứng bệnh, chúng tôi chỉ nêu mấyđiều này làđủ rồi! 

 Lại xem Ngài nói về thuốc chữa,đối với điềuđầu tiên, Ngài nói:“Thể nhược,tánh nhu 

là một loại thuốc”, chẳng phải làThái Thượng Lão Quân bảo thân thể chúng ta phải suy 

nhược, chẳng phải làý nghĩađó!“Nhược” là đốidiện với cái gì mạnh mẽ, nếuchúng ta biểu 

hiện rất kiên cường sẽ không tốt,đấy cũng là như hiện thời chúng ta nói “hòa hài”,tánh tình 

phải mềm mỏng. Nói thật ra, trong Phật pháp,quý vị đọc phần TứĐứcđược giảng trong Hoàn 

Nguyên Quán,điều thứ ba là“nhu hòa, chất trực”.“Thể nhược” nghĩa là chất 

trực,đãingười,tiếp vật phải mềm mỏng. Chất trực là chân thành, phải có thànhýđối với người 

khác. Chớ nên dùng tháiđộ cường bạođểđối xử vớingườikhác, phải dùng tháiđộ mềm mỏng 

khiến cho ngườikhác hoan hỷ. Nói theo cách bây giờ, trong tư thếxử sự,đãingười, tiếp vật, 

chúng ta phải biết hạ mình một chút,“nhược” cóý nghĩanhư vậy. Chớ nên dùng ngôn 

ngữcứng cỏi,đụng chạm, ra lệnh, khiếnngười ta nghe rất ngứa tai! Dẫu là thuộc hạ củachính 

mình, nếuquý vị có thểkhiêm hư, người khác sẽ thực hiện công việc tốtđẹp hơn. Kỵ nhất là 

lớn tiếng la lối, chẳng tốt! Ngườikhác ngoài mặt phục tùng quý vị, trong tâm không phục. 

Nếu quý vị có thể khiến cho trong tâmngườita cảm phục quý vị,đó gọi là“tâm phục, khẩu 

phục”, sẽ thành công! 

  “Hành vi phải khoan dung, tâm hòa hoãn là một loại thuốc”. Nói thật ra, loại thuốc 

nàyđối với chúng ta sẽ hữuích trong việctu thân. Tu thân, dưỡngtánh,thân tâm khỏe mạnh, 

gia đìnhhòa thuận, sự nghiệp thuận lợi. Loại thuốc nàyđều có thể giúp quý vị,xã hội hòa 

hài,thế giới hòa bình, nó rất tốt.“Hành” phải khoan, tức là khoan hậu,“hành” làhành vi, 

phảikhoan hồng, độ lượng, tâm phải hòa hài,đó gọi là “hòa bình”. Bình đẳng thì mới hòa, 

bình là nhân,hòalà quả.Đốiđãi với kẻ khác chẳng bìnhđẳng, chắc chắn chẳng thểđạtđược hòa. 

 “Động tĩnh hữu lễ là một loại thuốc”. Lễhết sức trọng yếu. Có lễ,ngườikhác tôn kính, 

kính mếnquý vị, thật sự đạtđượclợi ích,người được lợi làchính mình.  

 “Sống theo nề nếp là một loại thuốc”: Cuộc sống có quy luật là một loại thuốc,đó 

làđường lốiđể sống lâu, khỏe mạnh. 

 “Gần đức, xa rời sắc là một loại thuốc”, thân cậnngườicóđức hạnh, tránh xa sắc. Nam 

đối với nữ phải xa cách một chút, nữđối với nam cũng phải xa cách một chút,đó là Thuốc. 
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 “Trừ khửdục tâm là một loại thuốc”. Dục là dục vọng. Mọingười đều códục vọng. 

Nếuchẳng có dục vọng,quý vị chẳng sanh trong nhân gian. Trong Phậtpháp, gọi cõi nhângian 

là Dục Giới; do vậy, kẻ chẳng có dục sẽ chẳngđến Dục Giới, họ tới Sắc Giới và Vô Sắc 

Giới.Đối với dục thì nên như thế nào? Càng nhạt bớt càng tốt. Dục vọng trọng yếu của con 

ngườilà cuộc sống.Thích Ca Mâu Ni Phậtđã vì chúng ta màbiểu diễn, ngày ăn một bữa, tối 

nghỉ dưới cội cây, đúng là giảmdục vọng đến mứcđộthấp nhất,vâng giữ bấtđộng, suốtđời 

chẳng thay đổi. Giảng kinh, giáo học bốn mươi chín năm, bảy mươi chín tuổiviên tịch trong 

rừng, chẳng phải là trong nhà, quây quần, bầu bạn với thiên nhiên. 

 “Lúc phân chia bèn nhường nhịn hòng tăng trưởng đạo nghĩa là một loại thuốc”, hay 

lắm!Đặc biệt làđối với tài vật,khi phân chia tài vật, hãy nên lùi bước, nhượng bộ, chẳng cần 

phải tranh giành. Hiện thời, chúng ta thấy rất nhiềungười già cả qua đời, con cáiđôngđảo, anh 

em, chị em chia chác gia tài thườnglôi nhau ra tòa,đó làbất nghĩa, lẽ nào chẳng có lỗiđối với 

ngườigià? Người già nếu trông thấy tình cảnhấy, lẽđâu chẳngđau lòng? Cổ nhân từ nhỏ đã 

hưởng sựgiáo dục tốtđẹp, giáo dục luân lý,giáo dục đạo đức,giáo dục nhân quả,khi chia gia 

tài ai nấyđều khiêm nhượng,đềumongngười khác được nhiều hơn một chút, chính mìnhđượcít 

hơn một chút. Tuy ở riêng, vẫn là thân tình, vĩnh viễnđoàn kết với nhau, tốtđẹp thay!Do vậy, 

cổ nhânkhi phân chia tài sản chẳng tham tài, cốt sao cho anh chị em ruột thịt của 

mìnhđềuđược chăm sóc tốtđẹp. Ai có năng lực mạnh mẽ thì tài sảnchia phầnít một chút, họ 

có nănglựclàm việc mà! Kẻ năng lực kém cỏi thì mong chia cho họ nhiều hơn một chút.Họ 

có đạonghĩa, có tâm yêu thương, chiếu cố lẫn nhau, đó làđúng. 

  “Chẳng lấy thứ gì phi phận là một loại thuốc”, “phi phận” là gì? Thứ gì chẳng nên 

lấy thì quyếtđịnh chớ nên lấy. Tiền tài phi phận cũnggọilà “tiền tài bất nghĩa”. Nếu quý vị 

tham lam những thứấy thì sẽ gặp tai nạn,trước mắt chẳngthấy tai nạn, nhưngđã gieo gốc họa. 

Nói theo luậtnhân quả, hiện thời do quý vị có phước, nên tuy đã gieo những nhânácấy, nhưng 

chẳng có quả báo trong hiện tiền.Đợiđến khi quý vị hưởng hết phước,tai nạn liền hiện tiền. 

Nóithật ra, ai nấy đều có oán thân trái chủ, oán thân trái chủ dođâu mà có? Kết từ trong đời 

quá khứ, nay chúng ta chẳng nhớ, họ chẳng bỏđi, cứ theo sau ta. Đối với những tạo tác trong 

mộtđời,Phậtphápđã cảnh cáo rất nhiều, rấtnghiêm trọng! Quý vịănngườikhác tám lượng, 

trong tương lai phảiđền trả nửa cân.Chúng ta ăn thịt, chẳng thể không gánh trách nhiệmnhân 

quả,nhất là chính mình giết chóc.Động vật bị giếtcũng là một cái mạng, nó cócam tâm tình 

nguyện cúng dường thịt nó cho quý vị hay chăng? Chẳng có chuyệncam tâm tình nguyện! 

Nếu chẳng cam tâm, chẳngtình nguyện, nó có thể nào chẳng có tâm báo thùư? Chúng tôiđã 

từng thấy,thuở bé, tôi sốngở nông thôn. Nhà nông nuôi dưỡng gia súc, nuôi gà, nuôi lợn 

làcon vật thôngthườngnhất.Quý vị thấy tếtđến giết gà, gà có tình nguyện hay không? Nó chạy 

lung tung, chạy trối chết! Khi giết lợn,quý vị nói xem có phải là tiếng lợn rúrấtthảm thiết, 

rấtđáng thương!Đó là gì? Chẳng hiểu nhân quả báoứng, làm những chuyện xuẩn 
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ngốc.ĐứcPhậtbiết chúng sanh chẳng bỏăn thịtđược; vì thế, khuyên kẻ khác hãyăn ba thứ tịnh 

nhục, đó là chuyện bất đắc dĩ! Tam tịnh nhục nghĩa là gì? Chẳng thấy giết,tức là khi con 

lợnấy bị giết, ta chẳng trông thấy,cũngchẳngnghe tiếng nó kêu, thứ ba làchẳng phải vì ta mà 

giết.Đó là tam tịnh nhục.Chúng ta ra chợ mua về,đều thuộc loại tam tịnh nhục,trọn chẳng [do 

chính ta, hay ta sai ngườikhác] giết mổ. Thời cổ, ngườiđọc sáchở Trung Quốc thường 

nói:“Văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục”,tức là khi nghe nó bị giết,ngheâm thanh kêu gào 

thê thảm của nó, nỡ lòng nào làm thịt nó? Vì thế,“chẳng lấy thứ gì quá phận là một món 

thuốc”.Đó làđiều nên làm, đối với tài vật trái phậnđều chớ nêntùy tiện chiếm hữu, cho đến 

khống chế,đều chớ nên! 

 Câu tiếp theo là“tuyghét nhưng vẫn thương yêu là một loại thuốc”. Tuy ghét kẻấy, 

chán ngán họ, nhưng vẫn yêu thương kẻấy,đó là tâm từ bi, tâm thương xót. Mộtngười 

chẳngđượcngườikhácưa thích thì trong ấy có nhiều nhân tố, quan trọng nhất là nghiệp báo. 

Nghiệp báođã tạo rồi thìngườihiểu rõ, người có tu dưỡng phải biết tha thứ. Phàm những kẻ 

trong xã hội chẳng được người khác giúpđỡ là vì không khiến cho người khác ưa thích. Do 

vậy,ngườithật sự nhân từ, trông thấy khôngđành lòng,vẫn thương xót họ,giúpđỡhọ,chăm 

sóchọ,đó là đức hạnh. Người bình phàm chúng ta thường nói làtích đức rất trọng yếu, phải 

biết học tập. Thiên sáchấy(Thái Thượng Lão Quân Thuyết Bách Bệnh)có thể nói là bổ sung 

cho Cảm Ứng Thiên, khiến cho Cảm Ứng Thiên càng viên mãn, chúng ta tu học sẽđược 

lợiích chân thật. Trong thiên văn tựấy,đối với câu“dục trị chư bệnh, đương bị chủng chủng 

chủng dược” (muốn trị các bệnh, hãy nên chuẩn bịđầyđủ các mónthuốc) [trong sách Hội 

Sớđãđược cụ HoàngNiệm Tổ trích dẫnởđây], chúng tôiđọc thiên văn chương này 

củaTháiThượng Lão Quân bèncảm xúc sâuđậm.Đối với những lời dạy củaLãoQuân, chúng ta 

có thể dùng bài vănấyđể phản tỉnh, chúng ta có bệnh hay không? Lại xem tới một trăm thứ 

bệnh do Ngàiđã nói, chúng ta có hay không? Lại xem một trăm loại thuốc,chúng ta có những 

thuốcấy hay không? Một trăm loạiấyđềugiúpcho thân tâmchúng ta khỏe mạnh, giúp chúng ta 

gia đình hạnh phúc, công việc mỹ mãn, lợi ích quá nhiều,hãynên học tập! Hôm nay đã hết 

thời gian rồi, chúng ta học tới chỗ này.  

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tập 125 

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang, Trịnh Lộc và Đức Phong 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

Kinh Giải, trang một trăm bốn mươi bốn, hàng thứ tư đếm từ dưới lên, chúng ta xem từ câu 

thứ hai:  

 “Hựu Trí Độ Luận viết: „Tùng Thủ Lăng Nghiêm tam-muội nãi chí Hư Không Tế Vô 

Sở Trước Giải Thoát tam-muội, hựu như Kiến Nhất Thiết Phật tam-muội, nãi chí Nhất Thiết 

Như Lai Giải Thoát Tu Quán Sư Tử Tần Thân đẳng, vô lượng A-tăng-kỳ Bồ Tát tam-muội‟. 

Như thị đẳng chư tam-muội vô bất cụ túc, cố vân cụ túc thành tựu bách thiên tam-muội” (Lại 

nữa, Trí Độ Luận chép: “Từ Thủ Lăng Nghiêm tam-muội cho đến Hư Không Tế Vô Sở 

Trước Giải Thoát tam-muội, lại như Kiến Nhất Thiết Phật tam-muội, cho đến Nhất Thiết 

Như Lai Giải Thoát Tu Quán Sư Tử Tần Thân v.v…, vô lượng A-tăng-kỳ tam-muội của hàng 

Bồ Tát”. Các tam-muội như thế không gì chẳng đầy đủ, nên nói là “thành tựu đầy đủ trăm 

ngàn tam-muội”). Tam-muội (Samādhi) là tiếng Phạn, tức là ngôn ngữ của Cổ Ấn Độ, 

thường được dịch là Định, hoặc dịch là Chánh Thọ, có nghĩa là Thiền Định. Trong kinh có 

dịch thành một câu dễ hiểu hơn: “Thiện tâm nhất xứ trụ”, cũng giống như trong kinh Di Giáo 

có nói: “Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện” (chế ngự tâm trụ tại một chỗ, không gì chẳng hoàn 

thành). Đó là ý nghĩa của hai chữ Tam Muội. Vì thế, trong Phật pháp, bất luận Đại Thừa hay 

Tiểu Thừa, chữ Định này được nói đến nhiều nhất. Phàm điều gì được nói đến nhiều nhất, 

nhất định là rất quan trọng. Chẳng phải là rất quan trọng, cần gì phải rườm lời? Thường 

xuyên nói, lúc nào cũng nói, chỗ nào cũng nói, điều ấy rất quan trọng. Quả thật, tam-muội là 

mấu chốt trong sự tu học Phật pháp. Trong Tam Học Giới, Định, Huệ, tam-muội là Định. Cớ 

sao có nhiều loại Định ngần ấy, trăm ngàn tam-muội? Đó là các phương pháp tu Định khác 

nhau, phương pháp vô lượng vô biên, nhưng mục đích đều nhằm tu Định, đều mong thu cái 

tâm về một chỗ.  

 Quý vị thấy Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta niệm Phật, chúng ta phải niệm như thế 

nào thì mới có thể vãng sanh Tịnh Độ? Lão nhân gia dạy chúng ta tám chữ “đô nhiếp lục 

căn, tịnh niệm tương kế” (nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối). Quý vị thấy đó có phải là 

tam-muội hay không? “Nhiếp trọn sáu căn” tức là thâu hồi vọng niệm. Mắt thấy sắc liền 

khởi phân biệt, chấp trước, tai nghe tiếng cũng vậy, cho đến ý duyên pháp, không gì chẳng 

như vậy! Tâm ấy là tâm phân biệt, vọng tưởng, chấp trước, rong ruổi theo bên ngoài. Nay 

chúng ta muốn tu hành, ắt phải thâu hồi cái tâm lại, thâu hồi mắt từ Sắc Trần, thâu hồi tai từ 

Thanh Trần. Thật ra, Mạnh phu tử cũng đã từng nói, trong thời đại Mạnh Tử, Phật giáo chưa 
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truyền đến Trung Quốc, nhưng Mạnh Tử đã từng nói: “Học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng 

tâm nhi dĩ” (đạo học vấn chẳng có gì khác, chỉ cầu sao thâu hồi cái tâm buông lung mà thôi), 

cũng mang ý nghĩa này. [Ngài nói] đạo lý trong sự học vấn chẳng có gì khác, chỉ là thâu hồi 

cái tâm, do tâm quý vị buông lung theo bên ngoài. Nhà Phật nói “sáu thức nơi sáu căn rong 

ruổi bên ngoài, hãy thâu hồi chúng”, Mạnh Tử gọi chuyện đó là “cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ”. 

Đại Thế Chí Bồ Tát nói “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối”, tâm liền thanh tịnh, mắt 

không duyên sắc, tai không duyên thanh, lục căn chẳng phan duyên bên ngoài, tâm liền định, 

đó là tịnh niệm. 

 Phải giữ gìn cho tịnh niệm tiếp nối, chớ để cho nó đoạn dứt. Chúng ta biết ý niệm là 

niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Niệm niệm đều là tịnh niệm thì sẽ thành công. Chúng ta 

dùng phương pháp gì? Dùng trì danh niệm Phật, đó là một loại phương pháp trong vô lượng 

pháp môn. Trong Tịnh Độ Tông, tuy đức Phật cũng dạy rất nhiều phương pháp niệm Phật, 

nhưng phân chia tổng quát thì có bốn loại như Thập Lục Quán Kinh đã nói: Thật Tướng 

Niệm Phật, Quán Tưởng Niệm Phật, Quán Tượng Niệm Phật, Trì Danh Niệm Phật, có bốn 

loại ấy. Trong bốn loại lớn đó, mỗi loại còn có thể chia ra thành rất nhiều loại. Chúng ta dùng 

chấp trì danh hiệu [là phương pháp mà] kinh Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà đều nói, trong 

kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối” là nói 

đến Trì Danh Niệm Phật. Nói cách khác, giữ cho tâm chúng ta định trong câu Phật hiệu, 

khiến cho câu Phật hiệu niệm niệm tiếp nối, đó là Niệm Phật tam-muội. Kinh luận Tịnh Tông 

lại nói “Niệm Phật tam-muội, tam-muội trung vương” (Niệm Phật là vua trong các tam-

muội), câu này rất quan trọng. Ở đây, cụ Niệm Tổ dùng Trí Độ Luận để nói, trong Trí Độ 

Luận nói “bách bát tam-muội”, tức là nói đến một trăm lẻ tám loại, đều là nói quy nạp. Một 

trăm lẻ tám loại triển khai sẽ thành trăm ngàn tam-muội, vô lượng tam-muội, có ý nghĩa này. 

 Cụ nhắc đến Thủ Lăng Nghiêm tam-muội, [chúng ta] thấy chữ Thủ Lăng Nghiêm 

(Śūraṅgama) liền nghĩ tới Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng 

Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là Kiện Tướng (健相), Kiện là chữ Kiện trong Kiện Khang (

健康), Tướng là chữ Tướng trong Pháp Tướng (法相), đó là nói Phật đức kiên cố. “Phật 

đức” là đức tướng vốn sẵn có trong tự tánh, vì sao nói là kiên cố? Hết thảy tà ma đều chẳng 

thể phá hoại. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: “Tà chẳng thắng chánh”, tự tánh vốn trọn đủ 

chánh pháp. Nhất Thiết Sự Thành Tựu (hết thảy các sự đều thành tựu) cũng là ý nghĩa được 

giảng trong kinh Lăng Nghiêm, hình dung Phật đức rốt ráo, hết thảy các pháp thế gian và 

xuất thế gian không có gì chẳng thể thành tựu. Không chỉ là thành tựu, mà trước đó còn có ý 

nghĩa kiên cố, tức là “kiên cố thành tựu”, đó là những ý nghĩa được bao hàm trong danh từ 

Thủ Lăng Nghiêm. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội có một đoạn như thế này: “Bồ 

Tát đắc Thủ Lăng Nghiêm tam-muội, năng dĩ tam thiên đại thiên thế giới nhập giới tử trung” 

(Bồ Tát đắc Thủ Lăng Nghiêm tam-muội, có thể bỏ tam thiên đại thiên thế giới vào trong hạt 
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cải). Giới tử (芥子) là hạt cải; đại khái, hạt cải to chừng bằng hạt mè. Tam thiên đại thiên thế 

giới nhét vào hạt cải, hạt cải chẳng phình to, tam thiên đại thiên thế giới chẳng rút nhỏ. Mặt 

trời, mặt trăng, tinh tú, núi, sông, đại địa trong tam thiên đại thiên thế giới vẫn vận hành y 

như cũ, chẳng có mảy may trở ngại nào; đó là ý nghĩa “tự tánh lớn - nhỏ bất nhị”. Trong tự 

tánh chẳng có lớn hay nhỏ, cũng có thể nói là “trong tự tánh chưa hề có đối lập”. Nó chẳng 

có thời gian, chẳng có thời gian là chẳng có trước - sau. Nó chẳng có không gian, chẳng có 

không gian là chẳng có lớn, nhỏ, chẳng có xa, gần. Đó là Tánh Đức trong tự tánh, thành tựu 

hết thảy kiên cố chẳng thể nghĩ bàn! Bồ Tát biểu diễn điều ấy cho bọn chúng sanh chúng ta 

trông thấy, khiến cho chúng sanh hiểu tự tánh vốn định, có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như 

thế. 

 Cho đến “Hư Không Tế Vô Sở Trước Giải Thoát tam-muội”, loại này dễ hiểu. Hư 

không là pháp giới, vô lượng, vô biên, vô số, vô tận. Cổ nhân Trung Quốc có hai câu để hình 

dung nó, tức là “đại nhi vô ngoại”, quý vị nói nó là lớn thì lớn như thế nào? Chẳng có gì ở 

ngoài nó. Cũng có nghĩa là nó chẳng có ngằn mé, thật sự lớn. Nhỏ thì nhỏ như thế nào? “Tiểu 

nhi vô nội” (nhỏ nhưng chẳng ở trong). Cổ thánh tiên hiền nói hai câu ấy chẳng phải là sau 

khi Phật giáo đã truyền đến Trung Quốc, có ý nghĩa hoàn toàn giống với cảnh giới trong tam-

muội. Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền, tổ tiên đã nói ra cảnh giới 

chẳng khác chư Phật Như Lai; há quý vị có thể nói những người ấy chẳng phải là Phật, Bồ 

Tát tái lai ư? Chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, học Hoàn Nguyên Quán, những mối nghi hoặc 

ấy chẳng còn nữa, biết chư Phật, Bồ Tát hiện thân trong khắp pháp giới hư không giới, cảm 

ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh, hiện thân thuyết pháp. Kinh Lăng Nghiêm nói rất 

hay: “Thuận theo tâm chúng sanh, ứng với khả năng nhận lãnh của họ”. Chúng sanh mong 

Phật hiện thân gì, Phật liền hiện thân ấy. Phật tùy thuận chúng sanh, trước nay chưa hề có ý 

nghĩ của riêng mình. Xét theo hoàn cảnh của Trung Quốc, người Hoa hết sức tôn trọng thánh 

hiền, Ngài liền hiện thân thánh hiền. Người Ấn Độ ngưỡng mộ Phật Đà, Ngài liền hiện làm 

thân Phật, hay thân Bồ Tát. Cho đến ở phương Tây, họ sùng kính Thượng Đế, liền hiện thân 

Thượng Đế. Đối với kẻ ngưỡng mộ Ma Tây (Moses) hoặc Gia Tô (Jesus), liền hiện thân Ma 

Tây hoặc Gia Tô, không gì chẳng tự tại. Năm xưa, tôi sang thăm Nhật Bản, đến thăm một vị 

lão hòa thượng người Nhật là cụ Trung Thôn Khang Long (Nakamura Kōryū)5[1]. Lúc tôi 

đến thăm, cụ đã một trăm tuổi. Cụ biết tôi [làm công tác] đoàn kết tôn giáo, thực hiện công 

tác “tôn giáo trên thế giới là một nhà”, nên rất hoan hỷ. Chúng tôi gặp mặt, cụ bảo tôi: “Tất 

cả những vị sáng lập tôn giáo trên toàn thể thế giới đều là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ 

                                                           

5[1] Thôn Trung Khang Long (1906-2008), đạo hiệu Tâm Dự, là cao tăng thuộc Tịnh Độ Tông Nhật Bản, là 

môn chủ đời thứ 86 của tổng đàn (tổng bổn sơn) Tri Ân Viện (Chion-in Sōhonzan), từng đảm nhiệm vai trò 

Đại Tăng Chánh, kiêm Hội Trưởng Hội Phật Giáo Nhật Bản. Tác phẩm quan trọng nhất của Ngài là Bàn Về 

Các Phương Diện Trong Phật Giáo Dân Gian (Bukkyō minzoku no ryōiki).  
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Tát”. Quán Thế Âm Bồ Tát có ba mươi hai ứng thân, nên dùng thân gì đắc độ bèn hiện thân 

ấy. Chúng tôi nghe nói hết sức hoan hỷ, vị lão hòa thượng này chẳng đơn giản! Khi tôi chia 

tay, đồ đệ của cụ tiễn tôi đến tận cổng chùa, bảo tôi: “Lời hòa thượng nói hôm nay, dường 

như cả đời từ trước đến nay, chưa hề nghe Ngài nói như vậy”. Tất cả những vị sáng lập tôn 

giáo đều là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, chưa hề nghe nói! Đúng vậy, chẳng giả! 

Người bình phàm cũng chẳng thể thốt ra câu ấy! Vì vậy, người thật sự buông vọng tưởng, 

phân biệt, chấp trước xuống, trở về “thanh tịnh, bình đẳng, giác”, tâm đạt được thanh tịnh, 

tâm đạt được bình đẳng, tâm đạt được giác, giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đó là 

Giải Thoát tam-muội. 

 Kế đó là“Kiến Nhất Thiết Phật tam-muội”. Có thể nói người thật sự đắc tam-muội, 

tam-muội có sâu hay cạn khác nhau, thấy Phật, thấy hết thảy Phật, đây là loại tam-muội 

thuộc cấp bậc nào? Cao hơn Bồ Tát một bậc! Bồ Tát thấy Phật, nhưng chưa thấy hết thảy 

Phật. Chúng ta thấy danh từ Kiến Nhất Thiết Phật được kinh Vô Lượng Thọ gọi là A Duy 

Việt Trí Bồ Tát, các Ngài đắc Kiến Nhất Thiết Phật tam-muội. Tầng cấp này là Pháp Thân 

Bồ Tát, nói theo kinh Hoa Nghiêm, địa vị thấp nhất sẽ là Sơ Trụ Bồ Tát trong Viên Giáo, 

hoặc Sơ Địa trong Biệt Giáo thì mới đạt được. Trong pháp Đại Thừa, những vị ấy được gọi là 

“đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh”. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện đại giác kiến tánh 

dưới cội Bồ Đề thuộc về tầng cấp này. Ở Trung Quốc, vào đời Đường, Thiền Tông Lục Tổ 

Huệ Năng đại sư nghe hòa thượng Ngũ Tổ Nhẫn giảng kinh Kim Cang, nghe đến câu “ưng 

vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” (hãy nên chẳng trụ vào đâu mà sanh tâm) cũng khế nhập cảnh giới 

này, Ngũ Tổ truyền y bát cho Ngài. Đó là Kiến Nhất Thiết Phật tam-muội, địa vị vượt ngoài 

mười pháp giới. Nói cách khác, người trong mười pháp giới chẳng đạt được. Trong mười 

pháp giới, cao nhất là Phật pháp giới, vị Phật ấy có thể thấy Phật hay không? Có thể thấy 

Phật, nhưng chẳng thấy hết thảy chư Phật, chúng ta phải biết điều này. A Duy Việt Trí Bồ 

Tát mới có thể thấy hết thảy chư Phật. Cũng có nghĩa là Pháp Thân Bồ Tát phá một phẩm vô 

minh, chứng một phần Pháp Thân, thuộc về địa vị này.  

 Chúng ta biết địa vị này vô cùng khó đạt được, nhưng nay chúng ta hết sức may mắn, 

gặp được pháp môn thù thắng khôn sánh trong các pháp của chư Phật, vượt trỗi tám vạn bốn 

ngàn pháp môn, tức là pháp môn Niệm Phật của Tịnh Tông, hy hữu khó gặp. Đã gặp gỡ mà 

có thể tín, có thể giải, có thể hành, có thể chứng, chứng là gì? Vãng sanh tức là chứng. Hạ hạ 

phẩm vãng sanh trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư cũng là chứng. Sự chứng ấy cũng chẳng 

đơn giản. Nguyện hai mươi trong bốn mươi tám nguyện của kinh Vô Lượng Thọ do chính A 

Di Đà Phật đã nói: “Phàm người nào sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều là A Duy 

Việt Trí Bồ Tát”, tuyệt diệu thay! Có phải thật sự là A Duy Việt Trí Bồ Tát? Nói theo Lý thì 

không thông, chẳng có lẽ ấy! Vì sao? Quý vị đới nghiệp vãng sanh, Kiến Tư phiền não, Trần 

Sa phiền não, Vô Minh phiền não đều chẳng phá, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới sanh vào 
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cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Nếu A Duy Việt Trí Bồ Tát sanh về Tịnh Độ thì trụ nơi đâu? Các 

Ngài trụ trong cõi Thật Báo Trang Nghiêm, chẳng ở trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư. A Di 

Đà Phật nói lời này chẳng phải là nói hư giả, mà là nói thật. Vì sao có thể gọi quý vị là A 

Duy Việt Trí? Do bổn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì quý vị, chẳng phải là trí 

huệ, thần thông, đạo lực của chính quý vị. Phật Di Đà tăng thêm trí huệ, thần thông, đạo lực 

cho quý vị, nên quý vị giống như A Duy Việt Trí Bồ Tát. Do đó, thế giới Cực Lạc là một thế 

giới bình đẳng, thật sự bình đẳng. Thế giới ấy cũng có bốn cõi, nhưng bốn cõi như nhau, bốn 

cõi bình đẳng! Điều này chẳng thể nghĩ bàn, không có cách nào tưởng tượng được! Thích Ca 

Mâu Ni Phật cũng có bốn cõi, nhưng bốn cõi chẳng ở cùng một chỗ! Nay chúng ta đang sống 

trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư của Thích Ca Mâu Ni Phật, thánh nhân trụ trong cõi Phương 

Tiện Hữu Dư, chúng ta chẳng thấy bốn thánh pháp giới. Các Ngài có thể thấy chúng ta, 

nhưng chúng ta chẳng thấy các Ngài, cõi Thật Báo lại càng chẳng cần phải nói nữa! Trong 

Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta vãng sanh, chắc chắn sanh vào cõi Phàm Thánh 

Đồng Cư, nhưng trong cõi Đồng Cư, nhưng chúng ta thấy cõi Phương Tiện, và cũng thấy cõi 

Thật Báo, chẳng tách biệt, chẳng có giới hạn!  

 Đây thật sự là một nhân duyên hiếm có, khó gặp, chúng ta chớ nên không biết. Đã biết 

thì phải chịu hướng về thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc chẳng khó đến, trong kinh Vãng 

Sanh, kinh Vãng Sanh chính là kinh luận Tịnh Độ, tức ba kinh, một luận, đều dạy: Nếu muốn 

vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần đầy đủ ba điều kiện là Tín, Nguyện, Hạnh. 

Quý vị tin tưởng, quyết định chẳng hoài nghi, tín tâm kiên định. Thứ hai là phải có nguyện, 

thật sự muốn vãng sanh. Có thể vãng sanh hay không? Tùy thuộc quý vị có tín tâm hay 

không, có nguyện vọng ấy hay không. Có tín tâm, có nguyện vọng, chẳng có ai không thể 

đến đó! Hạnh là thật sự hành. Phương pháp để hành là nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. 

Trong phẩm Tam Bối Vãng Sanh của bộ kinh này, kinh văn có nói “nhất hướng chuyên 

niệm”, một phương hướng là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong tâm phải thật sự buông 

xuống, buông xuống sạch sành sanh, trong tâm chỉ có một vị Phật là A Di Đà Phật. Phải niệm 

đến cái mức độ nào? A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật, cảnh giới 

ấy được gọi là “nhất tâm bất loạn”, không ai chẳng vãng sanh! Công phu niệm đến mức như 

vậy, vãng sanh thế giới Cực Lạc phẩm vị liền cao. Công phu chưa đến [mức đó], vẫn được! 

Vẫn có thể vãng sanh, vãng sanh như thế nào? Kinh luận đã nói rất rõ ràng: Vãng sanh thế 

giới Cực Lạc, mấu chốt là một niệm cuối cùng trong lúc lâm chung, niệm ấy là A Di Đà Phật 

bèn vãng sanh. Vì lẽ đó, người trong lục đạo, đầu thai trong một đường nào thì quý vị phải 

biết là do một niệm cuối cùng [quyết định], một niệm ấy là mấu chốt. Vãng sanh Tây Phương 

Cực Lạc thế giới cũng chẳng ra ngoài lệ ấy, cũng do một niệm cuối cùng. Vì thế, thật sự có 

người như thế này: Suốt đời chưa hề tiếp xúc Phật pháp, lúc lâm chung, gặp một người bạn 

niệm Phật, dạy kẻ ấy niệm A Di Đà Phật vãng sanh, kẻ ấy nghe xong hoan hỷ, chẳng cự 

tuyệt, thật sự tin tưởng, bèn niệm, thật sự vãng sanh. Có [trường hợp như vậy], thật sự có, 
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nhưng chẳng nhiều lắm. Chúng ta cũng chớ nên coi thường người vãng sanh kiểu ấy, vì sao? 

Tối thiểu, người ấy hội đủ ba điều kiện, ba điều kiện ấy đều rất khó đạt được! Điều kiện thứ 

nhất là khi lâm chung, đầu óc sáng suốt, chẳng mê hoặc. Lâm chung mà đầu óc mê hoặc, sẽ 

chẳng có một tí biện pháp nào cả! Người ấy sáng suốt chính là phước báo, người Hoa thường 

nói Ngũ Phước, đây là phước cuối cùng, [tức là] khi lâm chung, ra đi trong sáng suốt, tỉnh 

táo. Người mất như vậy, dẫu chẳng học Phật, chẳng niệm Phật, chẳng cầu vãng sanh, khẳng 

định đều sanh lên trời. Vì sao? Người ấy lâm chung tỉnh táo, sẽ tự có thể chọn lựa đường nào 

[để sanh vào]. Trong lục đạo, thù thắng nhất là thiên đạo, nhất định chọn thiên đạo. Người 

đến lúc lâm chung hễ mê hoặc, sẽ chẳng thể làm chủ, chính mình không thể làm chủ bèn lưu 

chuyển theo nghiệp, đáng sợ lắm!  

 Trong một đời này, nghiệp do chúng ta tạo tác có thiện nghiệp, có ác nghiệp, nghiệp 

lực nào mạnh mẽ sẽ lôi kéo, dẫn quý vị đi đầu thai trước. Chúng ta biết trong một đời này là 

Thập Thiện, sức tu thiện rất mạnh mẽ bèn là thiên đạo. Sức Thập Thiện chẳng mạnh, nhưng 

vẫn có thể, đại khái thuộc bậc trung, bèn là nhân đạo. Trung Phẩm Thập Thiện là nhân đạo, 

Thượng Phẩm Thập Thiện là thiên đạo. Chúng ta đối chiếu khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, 

tạo tác [của chính mình] với Thập Thiện một phen, làm được bao nhiêu? Kinh Thập Thiện 

Nghiệp Đạo chỉ nói đại cương, chẳng nói cặn kẽ. Nói cặn kẽ là trong giới luật và kinh Tiểu 

Thừa. Cổ nhân Trung Quốc từ giữa đời Đường trở đi, trong Phật môn, hai chúng đệ tử bất 

luận xuất gia hay tại gia, Căn Bản Giới đều dùng Nho và Đạo làm cơ sở. Hơn một ngàn bảy 

trăm năm qua, các đồng tu tại gia và xuất gia học Phật có thành tựu hết sức khả quan, chứng 

minh cổ thánh tiên hiền đã chọn lựa chánh xác. Hiện thời, chúng tôi đề xướng dùng Đệ Tử 

Quy của Nho gia và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo gia làm cơ sở để y giáo tu hành, 

rồi học Thập Thiện Nghiệp Đạo sẽ chẳng khó. Đã đặt vững vàng ba căn bản, rễ sâu, cội chắc, 

chúng ta mới có thể thành tựu. Ba căn bản ấy là tất yếu, có ba căn bản ấy mới là thiện nhân. 

Ba căn bản ấy đều làm được, sẽ là “thiện nam tử, thiện nữ nhân” như kinh đã nói. Chư vị 

phải biết Tây Phương Cực Lạc thế giới là chỗ các vị thượng thiện nhân cùng nhóm họp một 

chỗ. Nói cách khác, chẳng phải là bậc thượng thiện, sẽ chẳng thể đến thế giới Cực Lạc. A Di 

Đà Phật rất từ bi, mong tiếp độ quý vị, nhưng người trong thế giới Cực Lạc chẳng đồng ý, vì 

quý vị bất thiện! Phải hiểu rõ những đạo lý này, chẳng phải là niệm Phật không linh, mà là do 

chúng ta không hội đủ điều kiện!  

 Ta có Tín, Nguyện, Hạnh, vì sao vẫn chẳng thể vãng sanh? Còn có điều kiện kèm theo, 

Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rõ ràng: “Chẳng thể do chút thiện căn, phước đức, nhân duyên, 

mà sanh về cõi ấy”. Chúng ta thiện căn ít ỏi, phước đức ít ỏi, chẳng đến đó được! Thiện căn 

và phước đức là gì? Thiện căn là có thể tin, có thể hiểu, đó là thiện căn. Phước đức là gì? Là 

có thể hành, có thể chứng. Nói cách khác, người thật sự khăng khăng một mực niệm A Di Đà 

Phật, người ấy có phước, đại phước báo! Kẻ bình phàm chúng ta không biết, tưởng phú quý 
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trong thế gian này là phước báo, chẳng phải vậy! Quý vị có thể hưởng phú quý trong thế gian 

này bao nhiêu năm? Dẫu quý vị sống đến một trăm tuổi, cũng là một cái khảy ngón tay liền 

xong! Vì thế, chúng ta chớ nên không biết điều này. Phước đã hưởng hết, trong đời này quý 

vị có tiếp tục tu phước hay không? Nếu chẳng thật sự tu phước, đời sau phước báo kém đời 

này rất xa! Nếu trong khi hưởng phước lại tạo mầm tội, cũng rất dễ dàng đọa vào ba ác đạo, 

quý vị nói xem có đáng sợ lắm hay chăng? Người ấy niệm Phật vãng sanh, sanh về thế giới 

Cực Lạc bèn là vô lượng thọ, sanh về thế giới Cực Lạc làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, thấy hết 

thảy Phật, quý vị nói xem: Ai có phước? Có thể niệm Phật sanh về thế giới Cực Lạc là những 

bà già, ông lão, cũng chẳng biết chữ, nghèo túng. Người nghèo hèn, có thể nói là trong xã hội 

chẳng có tài sản gì, mà cũng chẳng có địa vị, đến thế giới Cực Lạc để làm Phật, há có thể 

sánh bằng họ ư? Những điều này đều là sự thật chân chánh, Phật pháp chẳng nói những điều 

hư giả. Chẳng gặp được tức là chẳng có duyên phận, chẳng có cách nào hết!  

 Đối với ba điều kiện “thiện căn, phước đức, nhân duyên”, quý vị thấy chúng ta có nhân 

duyên, vì chúng ta gặp gỡ [pháp môn này], được làm thân người, gặp gỡ Phật pháp, gặp gỡ 

Đại Thừa, gặp Tịnh Độ, duyên đầy đủ. Có thể thành tựu hay không, tùy thuộc thiện căn và 

phước đức của chính mình. Ba điều kiện thảy đều đầy đủ, chẳng có ai không thành tựu. Thiện 

căn và phước đức tu trong đời quá khứ. Quá khứ đã có cái nhân, dẫu chúng ta thiện căn và 

phước đức chẳng đủ, nếu đời này duyên thù thắng, rất dễ dàng bổ túc, đó gọi là “bổ tập” 

(học tập bổ sung), đều có thể học tập bổ sung [thiện căn và phước đức], duyên là nghe kinh, 

nghe pháp. Duyên ấy thật ra chẳng nhiều. Hiện thời, người giảng kinh giáo học ngày càng ít! 

Ngày một ít đi chẳng phải là không có nguyên nhân, do hoàn cảnh sống hiện tại của chúng ta 

tạo ra, chớ nên không biết điều này. Giáo dục trong xã hội hiện thời do ai phụ trách, nắm 

giữ? Chúng ta phải biết giáo dục trong xã hội hiện đại do các phương tiện truyền thông, TV, 

và Internet thao túng. Quý vị thấy trong xã hội hiện thời, có ai không xem TV, người nào 

chẳng lướt Internet? Nội dung trong Internet là gì? Bạo lực, tình dục, giết, trộm, dâm, dối, 

dạy những chuyện ấy, dạy đến nỗi mỗi người đều mê hoặc, điên đảo, tâm bộp chộp, hời hợt. 

Do vậy, giáo dục của thánh hiền chẳng thể dính dáng, Phật, Bồ Tát đến dạy đều chẳng có 

cách nào dạy vì người ta chẳng thể tiếp nhận! Họ phiền não quá nặng, tham, sân, si, mạn, 

năm món phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, hoài nghi những thứ của cổ thánh tiên hiền, 

chẳng có tâm thành kính. Ấn Quang đại sư đã nói rất hay, đối với giáo huấn của thánh hiền 

khẳng định là “một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai 

phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích”. Chẳng có tâm thành kính, Phật, 

Bồ Tát đến dạy quý vị cũng chẳng đạt được lợi ích. 

 Chúng ta biết: Điều phổ biến là [người hiện thời] chẳng có tâm tôn trọng sự giáo dục 

của thánh hiền, chẳng để vào mắt, nên thánh giáo suy vi, mà Phật giáo cũng suy vi! Đúng là 

rất ít người trong đời quá khứ có thiện căn sâu dầy, có nguyện lực, nương theo nguyện trở lại, 
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phát nguyện đến thế gian này để truyền thừa thánh giáo. Quý vị thấy những người ít ỏi ấy gặp 

nhiều nỗi gian nan! Nếu chúng ta có thể nhìn thấu suốt chân tướng sự thật, liễu giải các thứ 

nhân duyên, chúng ta mới biết quý tiếc cơ duyên này, rất khó có! Chúng ta chẳng gặp một vị 

thầy tốt chỉ dạy, làm sao biết trong sách cổ có lắm thứ tốt đẹp ngần ấy? Nay mọi người coi 

sách cổ như giấy lộn đáng thiêu sạch, ngỡ những thứ ấy cũ kỹ, lỗi thời, chẳng cần đến nữa, 

chẳng biết bảo vật ở trong ấy. Phật pháp được gọi là Pháp Bảo trong Tam Bảo, dùng danh từ 

này, hy vọng thời thời khắc khắc nhắc nhở quý vị phải coi trọng, chớ nên khinh dễ, bỏ luống 

qua! Đó là cổ nhân dụng tâm khổ sở, người đời sau nếu có thể hiểu thấu, hãy nghiêm túc phát 

nguyện khéo học tập, thành tựu chính mình, mà cũng giúp cho chánh pháp tồn tại lâu dài, lợi 

lạc chúng sanh hữu tình, hữu duyên. Đã thật sự giác ngộ, phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ thế 

hệ sau thành tựu, đạt được một hai điều đều là thứ quý báu, tức là Bảo trong Tam Bảo, đó 

cũng là chúng ta gieo phước, duyên phận vô lượng vô biên phước đức. Tích lũy đại đức, gieo 

đại phước, thật sự nhận thức, thật sự hiểu rõ, đã giác ngộ!  

 “Nãi chí” (cho đến) có nghĩa là tỉnh lược những điều ở giữa, vì Trí Độ Luận nói một 

trăm lẻ tám môn [tam-muội], ở đây chỉ nêu đại lược vài điều. “Nhất Thiết Như Lai Giải 

Thoát Tu Quán Sư Tử Tần Thân”, Sư Tử Tần Thân là tỷ dụ, Sư Tử là vua các loài thú, Tần 

Thân (頻呻) là sánh ví Ngài tự tại, hết thảy chư Phật Như Lai đạt được tam-muội này. Tu 

Quán là như trong Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, Hiền Thủ đại sư đã nói Ngũ Chỉ, Lục 

Quán, nhập Ngũ Chỉ, khởi Lục Quán. “Vô lượng A-tăng-kỳ Bồ Tát tam-muội”, ở đây, chúng 

ta thấy không chỉ là trăm ngàn, mà thật ra là vô lượng. Ngài [Long Thọ trong Trí Độ Luận] 

còn thêm vào chữ A-tăng-kỳ, tức là bao quát toàn bộ các phương pháp và đường lối tu học 

của hết thảy Bồ Tát trong tận hư không khắp pháp giới, chẳng bỏ sót điều nào, có ý nghĩa 

này! “Như thị đẳng chư tam-muội vô bất cụ túc” (các tam-muội giống như thế không gì 

chẳng trọn đủ). Chỉ cần kiến tánh liền trọn đủ, “cố vân cụ túc thành tựu bách thiên tam-

muội” (nên nói thành tựu đầy đủ trăm ngàn tam-muội). Người niệm Phật chúng ta coi minh 

tâm kiến tánh là chuyện sau khi đã vãng sanh, đến thế giới Cực Lạc lại tu, vì trong thế gian 

này có rất nhiều chướng duyên, rất khó thành tựu. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đầu 

tiên là thọ mạng vô lượng; thứ hai là quý vị gặp thiện tri thức thật sự. A Di Đà Phật là thầy, 

gặp được đồng tham đạo hữu thật sự tốt đẹp, tức là các vị Đẳng Giác Bồ Tát. Kinh dạy: “Các 

vị thượng thiện nhân cùng nhóm họp một chỗ”, cổ đại đức chú giải chữ “thượng thiện” là 

nói đến hàng Đẳng Giác Bồ Tát. Cao nhất trong các vị thiện nhân là Đẳng Giác. Trong thế 

giới Cực Lạc, Đẳng Giác Bồ Tát đông lắm! Thích Ca Mâu Ni Phật giảng cho chúng ta nghe 

bộ kinh này, đặc biệt chỉ ra hàng tại gia cư sĩ chứng đắc địa vị Đẳng Giác. Quý vị thấy nêu 

tên mười sáu vị thì hàng xuất gia chỉ nêu tên ba vị, đối với hàng tại gia nêu tên mười sáu 

người. Điều này cũng nhằm nói lên ý nghĩa: Pháp môn này thích hợp cho hàng tại gia cư sĩ tu 

hành. Tại gia cư sĩ tu hành chứng quả chẳng kém hàng xuất gia, phải biết điều này! Phật pháp 

là pháp bình đẳng. 
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 “Luận trung phục vân: Ư nhất nhất tam-muội trung, đắc vô lượng đà-la-ni” (Trong 

luận lại nói: “Trong mỗi một tam-muội, đắc vô lượng đà-la-ni”). Câu này hết sức quan trọng! 

Đà-la-ni dịch là Tổng Trì, [nghĩa là] bao gồm hết thảy các pháp, nắm giữ hết thảy các nghĩa. 

Nói theo cách hiện thời, đà-la-ni là nắm được cương lãnh. Người ấy đối với các kinh luận do 

mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai đã nói, những chỗ quan trọng người ấy đều 

nắm được, nắm vững toàn thể nguyên lý, nguyên tắc, và cương lãnh. Do đó, cổ nhân thường 

nói: “Một kinh thông”, thật sự thông hiểu bộ kinh này, “hết thảy các kinh đều thông”, 

[những kinh luận] quý vị chưa từng học cũng thông suốt toàn bộ. Thông đạt một pháp môn 

thì môn nào cũng đều thông đạt, vì sao? Kiến tánh; không chỉ là quý vị thông đạt Phật pháp, 

mà tất cả hết thảy các pháp ngoài Phật pháp đều thông đạt toàn bộ, tuyệt diệu chẳng thể diễn 

tả được! Trong tôn giáo có một câu ca ngợi Thượng Đế, ca ngợi Chúa là “toàn trí toàn 

năng”. Trong Phật pháp, hai câu “không gì chẳng biết, không gì chẳng thể” nhằm tán thán 

người minh tâm kiến tánh. Bất cứ ai cũng đều có ngày minh tâm kiến tánh, ngày ấy rốt cuộc 

là ngày nào, tùy thuộc chính mình quyết định! Quyền lực ấy chẳng thuộc vào người khác, mà 

do chính mình. Nếu chính mình dũng mãnh, tinh tấn, nếu nói theo pháp môn Niệm Phật thì 

có thể đạt được trong một đời, chẳng cần đến đời sau, một đời có thể đạt được, một đời có thể 

thành tựu. Nếu tu các pháp môn khác, sẽ khá khó khăn, vì sao? Các pháp môn khác nhất định 

phải đoạn phiền não thì mới có thể chứng Bồ Đề. Pháp môn Tịnh Tông chẳng cần đoạn phiền 

não, chỉ cần khuất phục, khống chế phiền não. Phiền não chưa đoạn, nhưng nó chẳng khởi tác 

dụng là được rồi, có thể vãng sanh. Tôi vừa mới nói, sau khi vãng sanh, được bổn nguyện và 

oai thần của A Di Đà Phật gia trì, quý vị liền biến thành A Duy Việt Trí, tuyệt vời lắm! Đắc 

A Duy Việt Trí là đạt đến cấp bậc của những người minh tâm kiến tánh, trí huệ, thần thông, 

đạo lực đều bằng với họ. Nói cách khác, thật sự vượt thoát mười pháp giới. 

 Tiếp đó, sách viết: “Đà-la-ni tức thị Tổng Trì. Thị cố kinh vân: Cụ túc tổng trì bách 

thiên tam-muội” (Đà-la-ni chính là Tổng Trì. Vì thế, kinh nói: “Đầy đủ tổng trì trăm ngàn 

tam-muội”). Hai hôm nay, đồng học báo tin cho tôi biết có những nơi đang lan truyền tin đồn 

pháp sư Tịnh Không có thần thông, biết trước lúc mất. Tôi nói cho quý vị biết: Những tin ấy 

là giả, chẳng thật! Có những lời tôi nói bị lan truyền sai lạc, càng truyền càng sai lạc! Nói đến 

“cụ túc tổng trì bách thiên tam-muội” (đầy đủ tổng trì trăm ngàn tam-muội), chúng tôi nói rõ 

lời này một chút. Thế giới hiện thời có tai nạn, quý vị đều biết rõ hơn tôi, vì quý vị xem TV, 

đọc báo, mỗi ngày đều xem. Mọi người biết tôi không xem TV, mà cũng chẳng đọc báo, 

những tin tức tôi biết đều do một số đồng học, đại đa số là những bài báo quan trọng hạ tải 

(download) từ Internet đưa cho tôi xem, tôi mới biết chuyện gì phát sanh. Không ai kể cho tôi 

biết thì đối với tôi mỗi ngày đều sống thái bình. Quý vị hỏi tôi về thế giới này, rất tốt! Chẳng 

có chuyện gì! Mỗi ngày thiên hạ thái bình, vô ưu, vô não. Kể cho tôi nghe những chuyện ấy, 

đối với một người thật sự tu hành thì chẳng phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Trong Phật 

pháp, đầu tiên là phải phá Biên Kiến, cái được gọi là Biên Kiến chính là đối lập. Họa và 
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phước là nhị biên (hai bên). Trong Phật pháp, nhị biên là bình đẳng, chẳng có đối lập. Chúng 

sanh và Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật bất nhị. Nói cách khác, sanh - tử bất nhị, phàm - 

thánh bất nhị, cát - hung, họa - phước cũng là bất nhị. Thật vậy, chẳng giả! Vì thế, là họa hay 

phước do một niệm của chính mình, chẳng do cảnh giới bên ngoài, đều do một niệm của 

chính mình, một niệm giác là phước, một niệm mê bèn là hung. Cát, hung, họa, phước do 

giác hay mê quyết định.  

 Chúng ta học Phật, nhất định phải giác. Nghe nói có tai nạn, tâm chúng ta phải đề cao 

cảnh giác, nghiêm túc học Phật, buông xuống vạn duyên, chuyên tu Tịnh Độ. Tai nạn thuộc 

về cộng nghiệp, ta trốn chẳng khỏi cộng nghiệp ấy, nhưng ta cũng chẳng kinh, chẳng sợ, 

cũng chẳng hoảng loạn, hiểu rõ ràng, rành rẽ, chẳng phải là đến thế giới Cực Lạc sớm hơn ư? 

Chuyện tốt mà! Do đó, có người nói tới cuốn phim 2012, tôi cũng đi xem. Tôi cũng từng nói 

với các đồng học, chúng ta nhất định phải hoàn thành công phu niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ 

vào cuối năm 2012, đó là chuyện tốt. Nếu chúng ta thuộc trong số đó, bèn vãng sanh. Nếu 

chúng ta chẳng thuộc trong số đó, phải phát tâm cứu độ hết thảy chúng sanh khổ nạn, phải 

giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui! Chúng ta dùng phương thức gì để làm? 

Dùng giáo học. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ngài đã dạy suốt một đời. Sau khi khai 

ngộ vào lúc ba mươi tuổi, Ngài dạy đến lúc bảy mươi chín tuổi bèn viên tịch. Kinh ghi chép 

đức Phật giảng kinh, dạy học bốn mươi chín năm, chẳng gián đoạn! Giúp chính mình bằng 

dạy học vì “giáo học tương trưởng” (dạy học khiến cho chính mình tốt đẹp hơn, tiến bộ 

hơn), giúp người khác cũng bằng dạy học, tự hành và hóa tha dùng cùng một phương pháp. 

Vì thế, thân phận vai trò của Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị thầy, chúng ta phải nhận thức 

rõ ràng! Ngoài dạy học ra, suốt đời Ngài chẳng làm chuyện gì khác, chúng ta phải nên học 

tập lão nhân gia điều này. Do vậy, trọn chẳng phải là biết trước lúc mất, mà là chúng ta có 

duyên phận như thế ấy. Hãy nên biết: Hạn định kỳ hạn cầu chứng thì thời hạn ấy do chính 

chúng ta ước định, trong khoảng thời gian ấy, chúng ta phải thực hiện công phu tốt đẹp, cũng 

là thật sự triệt để buông xuống, thật sự niệm Phật sao cho tương ứng với Phật. Nói đơn giản 

thì công phu ấy là trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, trừ A Di Đà Phật ra, điều gì cũng chẳng có. 

Niệm đến công phu này, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong trạng huống bình 

thường có thể đi bất cứ lúc nào, muốn đi lúc nào bèn đi lúc ấy, muốn trụ mấy năm cũng 

chẳng trở ngại chút nào, vì sao chúng ta không làm? Chẳng có mảy may lưu luyến thế gian 

này! Ở trong thế gian này một ngày bèn giúp đỡ chúng sanh, phục vụ họ một ngày. Sự phục 

vụ ấy chính là dạy học. Dạy học có thể giữ cho chính mình chẳng đọa lạc, mà cũng là bảo vệ 

chính mình chẳng sanh vọng tưởng, chẳng sanh phiền não. Thật sự bảo vệ chính mình, mà 

cũng có thể lợi ích chúng sanh, quả là một phương pháp tốt đẹp trọn vẹn đôi bề.  

 Chúng ta lại xem tiếp đoạn dưới, “trụ thâm Thiền Định, tất đổ vô lượng chư Phật” (trụ 

trong Thiền Định sâu, ắt thấy vô lượng chư Phật), Thiền Định sâu là tam-muội, “tất đổ vô 
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lượng chư Phật” là thấy hết thảy chư Phật. “Trụ thâm Thiền Định giả, an trụ ư thâm diệu chi 

Thiền Định. Hội Sớ viết: - Thâm định giả, sở trụ tam-muội vi thâm u huyền, phi Nhị Thừa 

cập sơ tâm Bồ Tát sở năng vi” (“trụ trong Thiền Định sâu” là an trụ trong Thiền Định sâu 

mầu. Sách Hội Sớ nói: “Thâm định là an trụ trong tam-muội vi diệu, sâu xa, u huyền, Nhị 

Thừa và Sơ Tâm Bồ Tát chẳng thể làm được”). Nhị Thừa là A La Hán và Bích Chi Phật, kinh 

Lăng Nghiêm nói họ trụ trong tam-muội có tên là Cửu Thứ Đệ Định, con số Chín do đâu mà 

có? Chín là từ Tứ Thiền Bát Định mà có. Trong phần sau, [người đắc] Tứ Thiền Bát Định 

được gọi là Sơ Tâm Bồ Tát. Sơ phát tâm vẫn là phàm phu, chưa thoát khỏi lục đạo luân hồi. 

Công phu tu Định của họ nông cạn, gọi là Tứ Thiền Bát Định. Họ tu đến Sơ Thiền, còn có 

năng lực sanh lên Sơ Thiền Thiên. Tu đến Nhị Thiền, họ có thể sanh lên Nhị Thiền Thiên. Do 

đó, đắc Tam Thiền, Tứ Thiền [bèn sanh trong Tam Thiền Thiên, Tứ Thiền Thiên], lên cao 

hơn nữa là Tứ Không Định trong Vô Sắc Giới Thiên. Vì thế, Tứ Thiền hợp cùng Tứ Không 

Định gọi là Bát Định. Tứ Thiền Bát Định trên thực tế chỉ có Bát Định, trọn chẳng phải là 

ngoài Tứ Thiền còn có Bát Định, chẳng phải vậy, trong Bát Định đã bao gồm Tứ Thiền. 

Những môn này là Thiền Định thế gian, vì sao? Họ chưa thoát ly lục đạo luân hồi. Môn cao 

nhất trong Bát Định do Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên tu thành; đắc Định ấy, sức của 

Định ấy rất mạnh, thời gian cũng rất dài, thời gian họ nhập Định là tám vạn đại kiếp. Địa cầu, 

tinh hệ, và Thái Dương Hệ thành, trụ, hoại, không tám vạn bốn ngàn lần; một lần thành, trụ, 

hoại, không là một đại kiếp. Quý vị thấy thành, trụ, hoại, không, tám vạn lần thì công phu 

định lực của họ mới tiêu mất, rất phi phàm! Chúng ta gọi những người ấy là thánh nhân, tức 

là bậc đại thánh trong lục đạo.  

 Thế nhưng, tám vạn đại kiếp thì vẫn có thời hạn. Thời hạn đã tới, họ đánh mất công 

phu định lực, vẫn phải luân hồi, vẫn phải lưu chuyển trong lục đạo, chẳng rốt ráo! Vì thế, 

người thông minh lại vượt cao hơn, tu Thiền Định sâu hơn, đến Đệ Cửu Định. Đệ Cửu Định 

bèn vượt thoát lục đạo luân hồi, chứng quả A La Hán, chứng quả Bích Chi Phật. Công phu 

định lực của Bích Chi Phật sâu hơn A La Hán một bậc, vượt thoát lục đạo, nhưng chẳng vượt 

thoát mười pháp giới, vẫn ở trong mười pháp giới. Trên Bích Chi Phật là Bồ Tát, trên Bồ Tát 

là Phật, đó là tứ thánh pháp giới, là cõi Phương Tiện Hữu Dư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuy 

đã thành Phật trong mười pháp giới, nhưng chưa kiến tánh, chư vị phải biết điều này! Nếu vị 

ấy kiến tánh, [tức là] minh tâm kiến tánh, sẽ chẳng trụ trong mười pháp giới, mười pháp giới 

chẳng còn, vị ấy liền trụ trong Nhất Chân pháp giới. Vì thế, Thiên Thai đại sư nói Phật trong 

mười pháp giới được gọi là Tương Tự Tức Phật trong Lục Tức Phật, rất giống Phật, nhưng 

chưa phải là chân Phật, cần phải đoạn sạch vô minh [thì mới là Chân Phật]. Phật trong mười 

pháp giới vẫn chưa đoạn vô minh; hễ vô minh đoạn sạch bèn là Chân Phật, chẳng phải là giả 

Phật. [Đối với Ngài], mười pháp giới chẳng còn nữa, Ngài trụ trong cõi Thật Báo Trang 

Nghiêm. Cõi Thật Báo của chư Phật Như Lai cũng là cõi Thật Báo Trang Nghiêm của chính 

mình, duy tâm sở hiện, nhưng chẳng có duy thức sở biến! Mười pháp giới là duy thức sở 
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biến; trong Nhất Chân pháp giới chỉ có tâm hiện, chẳng có thức biến, nên trong cảnh giới, hết 

thảy đều bảo trì vĩnh hằng, con người vô lượng thọ, hoa, cỏ, cây cối đều là vô lượng thọ. Con 

người chẳng có sanh, lão, bệnh, tử; hoa, cỏ, cây cối cũng giống như thế. Trong kinh, đức Phật 

thường nói mười pháp giới chẳng thật, biến hóa trong từng sát-na. Hữu tình động vật có sanh, 

lão, bệnh, tử, cây cối, hoa, cỏ có sanh, trụ, dị, diệt, núi, sông, đại địa có thành, trụ, hoại, 

không, đều chẳng chân thường, mà là vô thường. Nhưng Nhất Chân pháp giới là chân 

thường, vì người trụ trong ấy đã chuyển tám thức thành bốn trí, chẳng có phân biệt, chẳng có 

chấp trước, chẳng có khởi tâm động niệm, nên hiện tướng là vĩnh hằng, bất biến. Cái gọi là 

“sống đời đời” được nói trong tôn giáo chính là nói về nơi này, đó là thiên đường thật sự, 

Phật pháp gọi nó là thế giới Cực Lạc, mang ý nghĩa này! 

 Tiếp đó, [sách Chú Giải] viết: “Hựu Chân Giải viết: Đường dịch vân Nhất Thiết 

Chủng thậm thâm Thiền Định” (Lại nữa, sách Chân Giải nói: “Bản Đường dịch ghi là „Thiền 

Định Nhất Thiết Chủng rất sâu”). Tiếp đó, có giải thích, “Nhất Thiết Chủng giả, vị Nhất 

Thiết Chủng Trí, toàn Lý chi Sự, cố vân thậm thâm” (Nhất Thiết Chủng là Nhất Thiết Chủng 

Trí, toàn thể Lý là Sự, nên nói là “rất sâu”). Giải thích chữ Nhất Thiết Chủng: Nhất Thiết 

Chủng là Nhất Thiết Chủng Trí. Đối với ý nghĩa của chữ Phật, chữ Phật dịch từ tiếng Phạn 

của Ấn Độ, tức Phật Đà Da (Buddhaya); trong từ ngữ này có hai ý nghĩa chủ yếu, thứ nhất là 

ý nghĩa Giác, ý nghĩa thứ hai là Trí. Trí là Thể, Giác là Dụng. Có Trí thì mới có Giác. Chẳng 

có Trí bèn mê, chẳng giác. Trí có ba loại. Loại thứ nhất là Nhất Thiết Trí, loại thứ hai là Đạo 

Chủng Trí, loại thứ ba là Nhất Thiết Chủng Trí. A La Hán và Bích Chi Phật chứng đắc Nhất 

Thiết Trí, biết tất cả hết thảy hiện tượng trong khắp pháp giới hư không giới đều là giả, chẳng 

thật. Kinh Bát Nhã nói “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”. Nói “vạn pháp đều là 

Không”, đó là Nhất Thiết Trí, biết hết thảy vạn pháp đều là “tướng có, tánh không”. A La 

Hán biết chuyện này, nên A La Hán chẳng lưu luyến lục đạo, không còn phân biệt, chấp 

trước, vượt thoát lục đạo. Nhưng vì sao có hết thảy các pháp mà các Ngài không biết, A La 

Hán không biết, chỉ biết những thứ ấy là giả. Vì sao Giả lại có thể hiện? Các Ngài chẳng hiểu 

đạo lý này, Bồ Tát biết, Bồ Tát cao hơn A La Hán. Cái biết của Bồ Tát được gọi là Đạo 

Chủng Trí, Đạo (道) là đạo lý, Chủng (種) là hết thảy các pháp. Các pháp do đạo lý nào phát 

sanh? Vì sao có? Vì sao có lục đạo? Vì sao có mười pháp giới? Vì sao có nhân quả báo ứng? 

A La Hán chẳng biết những đạo lý ấy. Vì thế, trí huệ của Bồ Tát cao hơn A La Hán, Bồ Tát 

có Đạo Chủng Trí. Phật chứng Nhất Thiết Chủng Trí, Nhất Thiết là Nhất Thiết Trí, Chủng 

Trí là Đạo Chủng Trí. Nhất Thiết Trí và Đạo Chủng Trí là một, không hai, nhưng Bồ Tát vẫn 

tách nó thành hai, nên có Thể và có Dụng. Nhất Thiết Trí là Thể, Đạo Chủng Trí là khởi 

dụng. Bồ Tát còn có Thể và Dụng [tách rời], chẳng biết Thể và Dụng là một, không hai. Đạt 

đến địa vị Phật thì mới biết, thật sự hoàn toàn hiểu rõ: Tánh và tướng như một, Sự - Lý bất 

nhị, vạn sự vạn vật trong vũ trụ là một Thể, đó là Nhất Thiết Chủng Trí do Phật chứng đắc, 

cũng có nghĩa là người minh tâm kiến tánh chứng đắc [trí này], biết hết thảy các pháp là một 
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Thể. Vì thế, tâm họ bình đẳng, lòng từ bi trọn khắp, chẳng đối xử nồng hậu với kẻ này, xử sự 

bạc bẽo với người khác, đấy mới là đạt đến viên mãn rốt ráo. Đó gọi là “toàn Lý là Sự, toàn 

Sự là Lý”, Lý và Sự là một, không hai, nên bảo là “thậm thâm”,Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ 

Tát đều chẳng thể chứng đắc, chỉ có Phật mới có thể chứng đắc. 

 “Cố tri thâm định, thật thị Lý Định, phi cẩn Sự Định dã” (do vậy biết thâm định thật 

sự là Lý Định, chẳng phải chỉ là Sự Định). Nói đơn giản, đối với hết thảy mọi người, đối với 

hết thảy sự vật, Phật thật sự chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, không chấp 

trước, đó là “thành Phật”. Hết thảy chúng sanh đều cùng có chuyện này, chẳng có gì hiếm 

hoi, lạ lùng, nên trong kinh Đại Thừa, đức Phật thường nói “hết thảy chúng sanh vốn là 

Phật”, chỉ cần quý vị buông khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước xuống, quý vị là 

Phật! Quý vị buông chấp trước xuống, chẳng còn chấp trước hết thảy người, sự, vật nữa, quý 

vị là A La Hán, liền chứng đắc A La Hán, vượt thoát lục đạo. Do nguyên nhân nào mà có lục 

đạo? Do chấp trước mà có! Chẳng có chấp trước nữa, bèn chẳng có lục đạo. Chẳng có phân 

biệt, không phân biệt nữa thì ba tầng cấp thấp trong bốn thánh pháp giới, tức Thanh Văn, 

Duyên Giác, Bồ Tát, chẳng còn nữa, chẳng phân biệt bèn chẳng có. Không khởi tâm động 

niệm, Phật trong mười pháp giới cũng chẳng có, đó là minh tâm kiến tánh, trở về tự tánh. Do 

vậy, kiến tánh là thật sự trở về tự tánh, trở về tự tánh bèn gọi là Lý Định. Tự tánh là Lý Thể, 

hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều từ Lý Thể biến hiện. Quý vị đã hoàn toàn hiểu 

rõ, bèn đối với hết thảy các hiện tượng, đối với y báo và chánh báo trang nghiêm của mười 

pháp giới, chẳng còn khởi tâm động niệm nữa. Khởi tâm động niệm đã chẳng có, đương 

nhiên chẳng có phân biệt, chấp trước. 

 Nếu chúng ta hỏi: Những vị ấy ứng hóa trong thế gian, giống như Thích Ca Mâu Ni 

Phật ứng hóa, chúng sanh có cảm, Ngài bèn ứng, ứng hóa trong thế gian này, vì chúng ta thị 

hiện tám tướng thành đạo, Ngài có khởi tâm động niệm hay không? Thưa cùng quý vị, thật 

sự chẳng có. Thuở ấy, Ngài thị hiện trong nhân gian, sống cùng một chỗ với chúng ta, chẳng 

khác gì. Đức Phật có lúc rất hoan hỷ, có lúc cũng cau mày ưu tư, đó có phải là khởi tâm động 

niệm hay chăng? Chẳng phải. Đó là gì? Đó là cảm ứng, khi chúng sanh hoan hỷ, Phật liền 

hoan hỷ; khi chúng sanh ưu lự, Phật cũng ưu lự. Đối với chuyện này, từ thí nghiệm với nước 

của tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật, chúng ta có thể biết được tin tức. Ông ta làm 

chuyện này mười mấy năm, tôi đã đến thăm phòng thí nghiệm của ông ta hai lần. Đó là thật, 

chẳng giả tí nào! Nước là khoáng vật, quý vị thấy một chén nước, một chén nước như thế là 

khoáng vật, thông qua thí nghiệm khoa học, đã chứng tỏ nước có thể thấy, nghe, và hiểu ý 

nghĩ của con người. Nó có năng lực mạnh mẽ hơn chúng ta, vì sao? Nó có thể nhận biết các 

thứ văn tự khác nhau, chúng ta vẫn chẳng có cách nào! Bất luận văn tự nước nào, quý vị đưa 

cho nó xem, nó đều nhận biết. Bất luận ngôn ngữ của quốc gia nào, nó đều nghe hiểu, [khả 

năng nghe, đọc của nước] mạnh hơn chúng ta, chúng ta không bằng nó. Hết thảy khởi tâm 
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động niệm của chúng sanh nó đều biết. Tôi khởi tâm động niệm nó biết, quý vị khởi tâm 

động niệm nó cũng biết. Lại nói cho quý vị biết, muỗi, trùng, kiến khởi tâm động niệm, nó 

đều biết. Chúng ta hoan hỷ, nó cũng hoan hỷ, hiển lộ sự kết tinh hết sức đẹp đẽ. Trong tâm 

chúng ta ưu sầu, lo nghĩ, nó cũng ưu lự, hiện ra hình dáng rất khó coi. Chúng ta nói đó là 

“phản ứng tự nhiên”, chúng sanh có cảm, nước có phản ứng. Lũ chúng sanh chúng ta có 

cảm, Phật, Bồ Tát cũng có phản ứng. Nhưng phản ứng của nước, nhất định là phải dùng 

phương pháp khoa học mới có thể thấy được, còn phản ứng của Phật, Bồ Tát trên thế gian 

khiến cho chúng ta trực tiếp cảm nhận. Các Ngài thật sự chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có 

phân biệt, chấp trước, hoàn toàn là cảm ứng đạo giao. 

 Hiện thời, chúng ta cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng sự thật là “vật chất và tinh thần 

vĩnh viễn chẳng tách rời”. Vì trong vật chất có tinh thần, nên bất luận vật chất nào cũng đều 

có thấy, nghe, hay, biết. Thấy, nghe, hay, biết là Tánh Đức vốn sẵn có trong tự tánh, đức Phật 

dạy: “Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai”, đó là tự tánh. Do đó, 

mỗi cá nhân đều có trí huệ giống hệt như chư Phật Như Lai. Phật có [trí huệ ấy], mỗi cá nhân 

chúng ta cũng đều có. Phật có năng lực, vạn đức vạn năng, chúng ta cũng có. Chữ Vạn trong 

“vạn đức” là để hình dung, chẳng phải là con số, đó là vô lượng, vô biên, vô tận, vô số đức 

năng, chúng ta thảy đều có. Thứ ba là tướng hảo, chúng ta cũng là vô lượng, vô biên, vô tận, 

vô số tướng hảo. Nhưng hiện thời chúng ta thứ gì cũng đều chẳng có, trí huệ cũng chẳng có, 

đức tướng cũng chẳng có, do nguyên nhân nào? Phật đã nói toạc một lời, “chỉ vì vọng tưởng, 

chấp trước, nên không thể chứng đắc”. Nói cách khác, vì chúng ta có vọng tưởng, có phân 

biệt, có chấp trước, thôi rồi, ba thứ chướng ngại ấy ngăn trở trí huệ và đức tướng của chúng 

ta, khiến chúng chẳng thể hiện tiền. Ý nghĩa này nhằm nói với chúng ta, chỉ cần chúng ta có 

thể buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, vì sao? Chúng là giả, những thứ ấy vốn 

chẳng có. Quý vị chịu buông xuống, trí huệ và đức tướng của quý vị liền khôi phục, Nhất 

Thiết Chủng Trí bèn hiện tiền. Đối với vạn sự vạn vật, quý vị thật sự chẳng khởi tâm động 

niệm, đó là Lý Định, còn gọi là Tánh Định, tự tánh vốn là Định. Khi Huệ Năng đại sư minh 

tâm kiến tánh đã nói: “Nào ngờ tự tánh vốn chẳng dao động”, đó là Lý Định. Trong hết thảy 

các pháp, tự tánh chẳng hề dao động, nên tự tánh vốn Định. Học Phật chẳng có gì khác, trở 

về tự tánh mà thôi, trí huệ và đức tướng viên mãn trong tự tánh đều có thể hiện tiền. 

 Tiếp đó, lại dẫn nhận định trong Tịnh Ảnh Sớ: “Trụ thâm Định môn, khởi hạnh sở y, 

vô tâm vãng lai, trực dĩ tam-muội pháp môn lực khởi, cố tu trụ Định” (Trụ môn Định sâu, 

chỗ y cứ để khởi hạnh là xử sự bằng vô tâm, dùng ngay sức của pháp môn tam-muội để khởi 

hạnh, nên cần trụ nơi Định). Trước hết giảng vì sao phải trụ nơi Định? Điều kiện tiên quyết 

để trụ nơi Định là “khởi hạnh sở y, vô tâm vãng lai”. “Khởi hạnh” là gì? Hạnh là lục độ vạn 

hạnh, cũng như nay chúng ta nói là “khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác”, bao gồm tất cả 

các hành vi của chúng ta trong một đời suốt từ sáng đến tối, phải nương vào đâu? Phải nương 
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vào vô tâm. “Vô tâm” là chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, chẳng có khởi tâm, chẳng 

có động niệm, phải nương vào điều này. Ai có thể làm được? Pháp Thân Bồ Tát làm được. 

Nói cách khác, người trong mười pháp giới chẳng làm được. Hễ người minh tâm kiến tánh 

bèn vượt thoát mười pháp giới, toàn bộ những vị ấy đều làm được, đều là như vậy. Thuở tại 

thế, Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta thị hiện như vậy, Lục Tổ Huệ Năng đại sư cũng là 

như vậy. Theo Phật giáo sử Trung Quốc ghi chép, mấy ngàn người trong Tông Môn, Giáo 

Hạ, chẳng phải là một số ít, đều ở trong cảnh giới này. Chúng ta phải học tập điều này, phải 

học gì? Trong cuộc sống hằng ngày, trong công việc, trong xử sự, đãi người tiếp vật, học 

chẳng dùng vọng tâm. Khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước đều là vọng tâm. Nếu quý 

vị chẳng dùng vọng tâm thì dùng gì? Đừng dùng vọng tâm, hãy dùng chân tâm. Chân tâm là 

gì? Chân tâm là trí huệ Bát Nhã sẵn có trong tự tánh. Chúng ta dùng vọng tâm, chân tâm 

chẳng hiển lộ, chẳng tỏ lộ ra được. Chẳng dùng vọng tâm, chân tâm sẽ hiển lộ. Vọng là giả, 

chẳng thật!  

 Có cần phải trừ khử vọng tâm hay không? Không cần! Quý vị trừ nó thì vẫn là vọng. 

Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật đã nêu tỷ dụ, chúng ta đứng dưới mặt trời, coi chúng ta 

như chân tâm, cái bóng do thân ta bị nắng chiếu là vọng tâm, quý vị có cần trừ bỏ cái bóng ấy 

hay không? Quyết định chẳng xóa được cái bóng. Quý vị trừ khử cái bóng chỉ mất công, càng 

làm càng hỏng bét, đã vọng lại càng thêm vọng! Đối với vọng tâm thì như thế nào? Mặc kệ 

nó! Không dùng đến nó thì thôi, hết chuyện, đừng ngó ngàng tới nó! Nó có gây trở ngại hay 

không? Chẳng trở ngại! Quý vị ngẫm xem, quý vị ở dưới ánh đèn hay dưới ánh mặt trời, 

bóng dáng có chướng ngại hay không, có trở ngại chuyện của quý vị hay không? Cần gì phải 

bận tâm tới nó? Vì thế, sử dụng chân tâm. Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta thị hiện dùng 

chân tâm, dùng ngay trong cuộc sống hằng ngày, dùng trong mặc áo, trì bát, khất thực, dùng 

trong tọa Thiền, dùng trong giảng kinh, dạy học, dùng trong ứng đối, Ngài dùng rất tự tại! 

Chúng ta phải học điều này, học Phật phải học từ chỗ này: Chẳng có vọng tâm, chẳng có 

phiền não, chẳng có ưu lự, chẳng có vướng mắc. Vì sao? “Hết thảy pháp hữu vi, như mộng, 

huyễn, bọt, bóng, như sương, cũng như chớp”. Đó là nói về căn bản thì mộng, huyễn, bọt, 

bóng chẳng tồn tại, quý vị bận tâm đến chúng để làm gì? Hơn nữa, chúng chẳng gây chẳng 

trở ngại. Chẳng trở ngại thì sao lại biến thành trở ngại? Hễ quý vị phân biệt, chấp trước trong 

ấy, liền bị trở ngại. Chẳng tăng thêm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chuyện gì cũng 

chẳng bị trở ngại, vì sao? Chúng là giả, đúng là giống như bóng dáng. Có thể thấy là trong 

cuộc sống hằng ngày, chúng ta đã hoàn toàn sử dụng sai cái tâm, sử dụng vọng tâm, chẳng 

biết dùng chân tâm. Chư Phật, Bồ Tát dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm là dùng chân 

tâm. Dùng vọng tâm bèn chẳng thấy chân tâm, phải chú tâm thì mới thấu hiểu đạo lý này. Vì 

thế, quý vị thấy đó, “trực dĩ tam-muội pháp môn lực khởi”, [nghĩa là] dạy [hành nhân] đừng 

dùng vọng tâm, hãy trực tiếp dùng sức của pháp môn tam-muội hòng khởi hạnh. Đó là chân 

tâm khởi tác dụng, trí huệ và đức năng vốn sẵn có trong tự tánh khởi tác dụng. Do vậy, phải 
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trụ trong Định, quý vị không trụ nơi Định sẽ không được. Trụ Định, trí huệ hiện tiền. Do đó, 

nhân Giới đắc Định, nhân Định khai Huệ. Trí huệ đã khai thì giới hạnh ấy gọi là Huệ Hạnh, 

tâm ấy gọi là Huệ Tâm, hạnh là Huệ Hạnh.  

 “Hạ minh khởi hạnh” (tiếp đó, nói về sự khởi hạnh), quý vị thấy đây là hạnh của chư 

Phật và Pháp Thân Bồ Tát, “tất đổ hiện tại vô lượng chư Phật, nhiếp hạnh khoan quảng” 

(đều thấy hiện tại vô lượng chư Phật, nhiếp hạnh rất rộng). Chúng ta hãy xem trang sau sẽ 

thấy ý của ngài Tịnh Ảnh [đã được cụ Niệm Tổ giảng giải như sau]: “Tịnh Ảnh sư chi ý vi: 

„Tất đổ chư Phật‟ thị hạnh môn, khởi thử hạnh môn, y thâm Thiền Định, bất đãi khởi tâm 

động niệm, trực tùng tam-muội pháp môn chi lực khởi hạnh, cố tu trụ ư thậm thâm Thiền 

Định” (Ý của ngài Tịnh Ảnh là: “Ắt thấy chư Phật” là hạnh môn, khởi lên hạnh môn ấy, 

nương vào sức Thiền Định sâu. Chẳng đợi khởi tâm động niệm, mà thẳng thừng từ sức của 

tam-muội pháp môn để khởi hạnh, nên cần trụ trong Thiền Định sâu). Đối với ý nghĩa của 

câu này, tôi hé lộ cho các vị đồng học một ít tin tức, “tất đổ hiện tại vô lượng chư Phật” (ắt 

thấy vô lượng chư Phật trong hiện tại) là người ấy thấy những ai vậy? [Chính là] hết thảy 

chúng sanh trong hiện tại. Trong kinh, đức Phật thường nói: “Hết thảy chúng sanh vốn là 

Phật”, nay người ấy đã thấy. Vì sao người ấy thấy? Thấy bằng chân tâm! Dùng vọng tâm sẽ 

chẳng nhìn ra! Dùng vọng tâm, sẽ thấy mọi người toàn là phàm phu. Dùng chân tâm để nhìn, 

sẽ thấy mọi người toàn là chư Phật. Điều này đúng như đức Phật đã dạy trong kinh: “Hết 

thảy các pháp sanh từ tâm tưởng”. Tâm của quý vị là chân, quý vị thấy Nhất Chân pháp giới. 

Tâm của quý vị là vọng, sẽ thấy mười pháp giới, thực tế là lục đạo. Cảnh giới chẳng biến đổi, 

nhưng tâm quý vị biến đổi. Do tâm quý vị đang biến đổi, nên cảnh giới liền biến đổi theo cái 

tâm ấy. Vì lẽ đó, đức Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, phàm phu thấy Phật cũng là 

chúng sanh, cũng là phàm phu, đạo lý là như thế đó. Có Phật hay chăng? Có chúng sanh hay 

chăng? Chẳng có! Không có Phật, không có chúng sanh, thanh tịnh, bình đẳng, giác, đó mới 

là sự thọ dụng chân thật trong pháp Đại Thừa. Do đó, ngài Tịnh Ảnh cũng nói rất hay, Ngài 

chỉ ra rất rõ ràng, “tất đổ chư Phật” (ắt thấy chư Phật) là hạnh môn, thật sự trông thấy.  

 Khởi hạnh môn ấy, nương vào Thiền Định sâu. Thiền Định sâu là gì vậy? Không khởi 

tâm, không động niệm, không đợi khởi tâm động niệm. Chúng tôi diễn tả điều này là “không 

khởi tâm, không động niệm”, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Khởi tâm động niệm còn chẳng có, 

đương nhiên chẳng có phân biệt, chấp trước. Phân biệt, chấp trước do khởi tâm động niệm 

mà có. Chẳng có khởi tâm động niệm, bèn chẳng có phân biệt, chấp trước, nên nó trực tiếp từ 

sức tam-muội pháp môn khởi hạnh. Tam-muội pháp môn là định lực, định gì vậy? Tự tánh 

vốn định, vì trước đó có chữ Trực. “Trực tùng” thì phải là tự tánh vốn định. Hoàn toàn là tự 

tánh khởi tác dụng, ở trong ấy chẳng có thức, thức là gì? A Lại Da, Mạt Na, và ý thức; ý thức 

là phân biệt, Mạt Na là chấp trước, A Lại Da là khởi tâm động niệm. Không khởi tâm, không 

động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước là chuyển tám thức thành bốn trí, cảnh giới 



Tập 126 82 

 

này chẳng thuộc trong mười pháp giới. Trong mười pháp giới chẳng có [cảnh giới này]. Cảnh 

giới này thuộc về cõi Thật Báo Trang Nghiêm của chư Phật Như Lai. Trong cõi Thật Báo 

Trang Nghiêm có [cảnh giới ấy], đó là Nhất Chân pháp giới, chứ trong mười pháp giới chẳng 

có. Vì thế, phải trụ trong Thiền Định rất sâu. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta chỉ có 

thể học tới đây. Được rồi! Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Tập 126 
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang, Trịnh Lộc và Đức Phong 

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

Kinh Giải, trang một trăm bốn mươi lăm, dòng thứ năm, xem từ câu cuối cùng. 

 “Tịnh Ảnh sư ý vi” (ý của ngài Tịnh Ảnh), xem từ chỗ này, “tất đổ chư Phật thị hạnh 

môn, khởi thử hạnh môn, y thâm Thiền Định.Bất đãi khởi tâm động niệm, trực tùng tam-muội 

pháp môn chi lực khởi hạnh, cố tu trụ ư thậm thâm Thiền Định” (“ắt thấy chư Phật” là hạnh 

môn, khởi lên hạnh môn ấy, nương vào sức Thiền Định sâu. Chẳng đợi khởi tâm động niệm, 

mà thẳng thừng từ sức của tam-muội pháp môn để khởi hạnh, cho nên cần trụ trong Thiền 

Định rất sâu). Hôm trước chúng ta đã học tới đây. Câu này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tuy 

nói là những vị Pháp Thân đại sĩ tham dự pháp hội Vô Lượng Thọ của đức Thế Tôn, nhưng 

các Ngài chẳng phải là phàm nhân. Nói thông thường, một vạn hai ngàn người ấy đều là 

Phật, Thiên Thai đại sư gọi họ là Phần Chứng Tức Phật, kinh Kim Cang gọi họ là “chư Phật 

Như Lai”. Chúng ta xem bộ [Kim Cang Kinh] Giảng Nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông, ông ta 

đã giải thích chữ “chư Phật” trong kinh [Kim Cang] chỉ bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân đại 

sĩ. Do có bốn mươi mốt địa vị nên gọi là Chư, những vị ấy đều là Phật, thường gọi là Phần 

Chứng Tức Phật. Trong hội Hoa Nghiêm, chúng ta đã học chuyện này rất nhiều, những vị ấy 

không chỉ là Kiến Tư và Trần Sa phiền não đều đoạn, mà vô minh cũng đoạn, vô minh là 

khởi tâm động niệm. Nói cách khác, lục căn của họ tiếp xúc cảnh giới sáu trần, thật sự chẳng 

khởi tâm, không động niệm, há chẳng phải là đã thành Phật ư? Đại Thừa tại Trung Quốc 

thường nói [những vị ấy] là “minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật”, một vạn hai ngàn 

người ấy đều đã minh tâm kiến tánh. 
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 “Tịnh Ảnh” là chùa Tịnh Ảnh, chẳng phải là tên pháp sư, mà là tên ngôi chùa Ngài trụ. 

Do tôn trọng Ngài, dùng tên chùa để thay thế, nên gọi là “Tịnh Ảnh sư”. Ngài có pháp danh 

là Huệ Viễn, có tên hoàn toàn giống với tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Tông là Huệ Viễn đại sư. 

Trong lịch sử [Phật giáo Trung Hoa], Ngài được gọi là Tiểu Huệ Viễn. Huệ Viễn đại sư ở 

Đông Lâm Niệm Phật Đường tại Lô Sơn vào thời Đông Tấn được gọi là Đại Huệ Viễn, còn 

vị này thuộc vào đời Tùy - Đường, được gọi là Tiểu Huệ Viễn. Ngài có chú giải kinh Vô 

Lượng Thọ, trong chú giải của Ngài có ý nghĩa được giảng theo cách như thế này “tất đổ chư 

Phật” (ắt thấy chư Phật) là hạnh môn. Trong cảnh giới ấy, mười phương ba đời hết thảy chư 

Phật Như Lai người ấy đều trông thấy, đều nhìn thấy. Khởi lên hạnh môn này, nương vào 

Thiền Định sâu, nhưng chẳng được phép khởi tâm động niệm trong ấy, vì sao? Khởi tâm 

động niệm là vô minh. Người ta đã phá vô minh, chẳng còn nữa. Họ trụ nơi đâu? Trong Nhất 

Chân pháp giới. Nếu khởi tâm động niệm, trụ xứ của họ là tứ thánh pháp giới, chẳng phải là 

Nhất Chân pháp giới. Tứ thánh pháp giới còn gọi là cõi Phương Tiện Hữu Dư. Nhất Chân 

pháp giới là cõi Thật Báo Trang Nghiêm, đó là cõi Thật Báo Trang Nghiêm của Phật, mà 

cũng là cõi Thật Báo Trang Nghiêm của chính mình. Giống như chúng ta trong hiện thời, nay 

chúng ta là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước một phẩm cũng chưa phá. Nói cách khác, trọn 

đủ vô lượng vô biên tập khí phiền não, nay chúng ta đang ở nơi đâu? Trong cõi Phàm Thánh 

Đồng Cư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lục đạo luân hồi là cõi Phàm Thánh Đồng Cư của 

Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta sống ở nơi đây, cũng là cõi Phàm Thánh Đồng Cư của 

chính mình, nhất định phải hiểu điều này. Quý vị thấy “sanh Phật bất nhị”, nghĩa là chúng 

sanh và Phật chẳng khác nhau. Bản thân chúng ta ở trong giai đoạn nào, liền trụ trong Phật 

Báo Độ ấy, có nghĩa là thuộc loại Báo Độ nào của Phật, nhất định phải biết điều này!  

 Một vạn hai ngàn vị Bồ Tát ấy đã đoạn hết vô minh, chẳng khởi tâm, không động 

niệm, đó là “thậm thâm Thiền Định”. Trong phần trước, tôi đã thưa trình cùng quý vị, Thiền 

Định này là tự tánh vốn định. Khi Lục Tổ Huệ Năng đại sư của Thiền Tông kiến tánh, lão 

nhân gia đã nói: “Nào ngờ tự tánh vốn chẳng dao động”, đã nói câu ấy. Câu ấy nói về tự 

tánh vốn định, chẳng do tu được. Tự tánh vốn bất động; bất động là chẳng khởi tâm, không 

động niệm. Khởi tâm động niệm còn chẳng có, lấy đâu ra phân biệt, chấp trước? Khởi tâm 

động niệm là vô minh phiền não, phân biệt là đại phiền não, chấp trước là phiền não nghiêm 

trọng nhất. Quý vị thấy: Có chấp trước thì mới có lục đạo luân hồi. Chẳng có chấp trước, sẽ 

chẳng thấy luân hồi. Luân hồi là giả, chẳng thật. Phân biệt cũng chẳng thật. Nếu buông phân 

biệt xuống, chẳng có phân biệt, mười pháp giới đều chẳng có, cũng có nghĩa là cõi Phương 

Tiện Hữu Dư của chư Phật bèn chẳng có. Vĩnh Gia đại sư đã nói: “Giác rồi ba cõi rỗng 

toang hoang”, đại thiên thế giới chẳng có. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, rành rẽ Lý và Sự. Tu 

hành là tu gì? Học sao cho trong cảnh giới chẳng động niệm, đó là cao minh nhất. Học chẳng 

khởi tâm, không động niệm, vĩnh viễn giữ cho tâm chính mình thanh tịnh, bình đẳng, giác, đó 

là công phu, quý vị bèn thành Phật. 
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 Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật là thành gì? Tựa đề kinh đã nói “thanh 

tịnh, bình đẳng, giác”, đó là công phu của chính mình. Đối ứng của công phu, tức là công 

phu [thành tựu sẽ] hiện ra tướng gì? Hiện thành Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, đó 

là thế giới Cực Lạc. Đại Thừa là trí huệ, trên thực tế câu này đúng như đức Phật đã nói trong 

kinh Hoa Nghiêm: “Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai”. Đại 

Thừa là trí huệ, Vô Lượng Thọ là đức, Trang Nghiêm là tướng. Quý vị thấy trong tựa đề của 

kinh này, câu này nói đến quả báo. “Thanh tịnh, bình đẳng, giác” là nhân hạnh, quý vị có 

nhân thì mới có quả; có quả, nhất định có nhân. Chúng ta bèn hiểu Tịnh Tông tu điều gì? Tu 

“thanh tịnh, bình đẳng, giác”. Dùng phương pháp gì để tu? Nay chúng ta chọn lựa, trong 

kinh này, đức Phật dạy chúng ta trì danh niệm Phật, “phát Bồ Đề tâm, một bề chuyên niệm”, 

mục tiêu là “thanh tịnh, bình đẳng, giác”. Nói chung, phải niệm cho ra cái tâm thanh tịnh, 

tâm ở trong cảnh giới nào cũng chẳng bị quấy nhiễu: Trong thuận cảnh, chẳng khởi tham 

luyến; trong nghịch cảnh, chẳng sanh sân khuể, tâm quý vị nhập Định. Định ấy chính là 

Niệm Phật tam-muội, chẳng bị cảnh giới lay động. Vì sao? Về Lý, quý vị đã giác ngộ “phàm 

những gì có tướng đều là hư vọng”, “hết thảy pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng”, 

chúng là giả, chẳng thật! 

 Trong quá trình tu hành, tất cả các hiện tượng là gì? Nhằm biểu thị pháp cho chúng ta! 

Vì sao Thiện Tài đồng tử thành Phật viên mãn trong một đời? Thiện Tài đồng tử và chúng ta 

có mối quan hệ rất chặt chẽ, vì quý vị thấy phẩm này là Đức Tuân Phổ Hiền, học nhân Tịnh 

Tông tu pháp môn gì? Tu pháp môn Phổ Hiền. Pháp môn Phổ Hiền tu thanh tịnh, bình đẳng, 

giác. Năm mươi ba lần tham học là chuyện như thế nào? Học rồi phải biết dùng, học sống 

động, vận dụng sống động. Năm mươi ba lần tham học là chúng ta từ sáng đến tối, quý vị 

sáng sớm thức dậy, mở mắt ra, thấy cảnh giới bên ngoài, quý vị sống, làm việc từ sáng đến 

tối, xử sự, đãi người, tiếp vật, quý vị thấy đó chính là năm mươi ba lần tham học. Năm mươi 

ba vị Bồ Tát đại diện cho nam, nữ, già, trẻ, các ngành nghề đều biểu diễn trước mặt quý vị. 

Quý vị ở trong ấy tu gì? Tu như như bất động. Cách tu như thế nào? Giữ lấy một câu A Di 

Đà Phật, trong tâm ta chỉ có A Di Đà Phật, trừ A Di Đà Phật ra, thứ gì cũng đều chẳng có, 

cảnh giới bên ngoài đều biến thành A Di Đà Phật, thiện nhân là A Di Đà Phật, ác nhân cũng 

là A Di Đà Phật, súc sanh cũng là A Di Đà Phật, ngạ quỷ cũng là A Di Đà Phật, địa ngục 

cũng là A Di Đà Phật, cây cối, hoa, cỏ, núi, sông, đại địa đều là A Di Đà Phật, chúc mừng 

quý vị, quý vị đã thành Phật. Nội tâm là A Di Đà Phật, toàn bộ cảnh giới bên ngoài đều biến 

thành A Di Đà Phật, cảnh chuyển theo tâm mà! Vì sao chúng ta chẳng thể chuyển? Ta ưa 

thích cái này, chán ghét cái kia, chẳng chuyển được, quý vị vẫn là phàm phu! Thật sự biết 

học, ai nấy đều là Thiện Tài, mỗi người đều thành Phật viên mãn trong một đời, nhất là Tịnh 

Tông, tuyệt diệu lắm! Chớ nên không hiểu đạo lý này!  
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 Thiện Tài đồng tử dạy chúng ta học sống động, vận dụng sống động. Kinh Hoa 

Nghiêm có lý luận viên mãn, có phương pháp chu đáo, chặt chẽ. Những lý luận và phương 

pháp ấy vận dụng trong cuộc sống như thế nào, dùng trong công việc như thế nào, dùng để 

đãi người tiếp vật như thế nào? “Tiếp vật” là đối đãi cây cối, hoa, cỏ, núi, sông, đại địa, đối 

đãi các chúng sanh thuộc những chiều không gian khác nhau, vận dụng toàn bộ, người ấy đã 

thật sự hiểu. Giống như các vị thầy trong Tông Môn thường sát hạch học trò bằng câu hỏi 

“hiểu không”? Đã hiểu thì dùng được toàn bộ. Nếu không, học thì có học, nhưng chẳng dùng 

được! Cuộc sống hằng ngày vẫn là tập khí phiền não nắm quyền làm chủ, như vậy thì chẳng 

có cách nào hết! Chẳng có cách nào thì cứ từ từ, nói chung, sẽ có một ngày quý vị học hiểu. 

Người có thể học hiểu trong hiện tiền, nói thật ra, cũng chẳng phải là học Phật trong một đời. 

Học Phật chỉ một đời, há có thể mau chóng dường ấy? Há lẽ nào vừa học liền dùng được 

ngay? Tối thiểu là mười đời trở lên, mười đời là tối thiểu! Trong đời quá khứ, quý vị đã học 

Phật mười đời, nên mới có một chút thiện căn, có đôi chút phước đức như thế. Học rồi, hiểu 

rồi, thật sự hiểu, biết sử dụng, vận dụng vào cuộc sống, lẽ đâu chẳng sung sướng? Pháp hỷ 

sung mãn! Thường sanh tâm hoan hỷ, đạo lý là như vậy đó. Học Phật là như vậy, mà học 

pháp thế gian cũng là như vậy. Pháp thế gian của Trung Quốc lấy Khổng Mạnh làm đại biểu. 

Khổng Tử và Mạnh Tử cũng lỗi lạc: “Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ?” (học rồi 

luyện tập, cũng chẳng vui ư). Họ biết vận dụng toàn bộ những điều đã học, “tập” (習) là làm 

được, cũng như chúng ta nói thực hiện trong công việc, thực hiện trong cuộc sống, thực hiện 

trong xử sự, đãi người, tiếp vật, họ làm được, nên họ vui sướng. “Duyệt” (悅) là hỷ duyệt. 

Hỷ duyệt chẳng phải từ bên ngoài mà có, mà do từ trong nội tâm sanh ra, tức là tự tánh hỷ 

duyệt, là thật, chẳng giả. Do đó, đoạn này có ý nghĩa rất sâu, họ chẳng cần phải khởi tâm 

động niệm. 

 Thẳng thừng từ sức tam-muội pháp môn để khởi hạnh, từ ba ngàn năm trước, Thích Ca 

Mâu Ni Phật đã ra đời trong thế gian này, biểu diễn cho chúng ta thấy. Tại Ấn Độ, khá nhiều 

vị tổ sư, Bồ Tát cũng biểu diễn cho chúng ta thấy. Tại Trung Quốc, hai ngàn năm qua, Phật 

pháp chánh thức truyền đến Trung Quốc là do đế vương Trung Quốc phái đặc sứ sang Tây 

Vực cung kính lễ thỉnh [các vị tỳ-kheo] đến Trung Quốc. Lịch sử ghi chép điều này rất rõ 

ràng: Năm Vĩnh Bình thứ mười đời Hán Minh Đế, tức năm 67 Công Nguyên. Năm nay là 

năm 2010 Công Nguyên, Phật pháp truyền đến Trung Quốc vào năm 67 Công Nguyên. 

Chúng ta thường tính tròn số, nói là hai ngàn năm. Thật ra, phải tới năm 2067 Công Nguyên 

mới thật sự là hai ngàn năm. Hai ngàn năm qua, trong lịch sử Trung Quốc, trải các đời, 

những vị tổ sư đại đức, kể cả các cư sĩ là những người đạt tới cảnh giới này. Quý vị đọc Cao 

Tăng Truyện, hoặc đọc Ngũ Đăng Hội Nguyên, trong các sách vở ấy chép khoảng chừng hai 

ba ngàn người. Hai, ba ngàn vị Phật xuất thế tại Trung Quốc, nơi này phước báo to lắm, có 

một không hai trên đời, ngay cả Ấn Độ còn kém Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc suy vi 

vào thời cận đại, sau khi nhà Mãn Thanh vong quốc, Dân Quốc thành lập, tuân hành chế độ 
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dân chủ, coi rẻ giáo dục truyền thống, xem nhẹ tu học Phật pháp, đó là nguyên nhân khiến 

cho Phật giáo suy vi. Đương nhiên là có quan hệ đến phước báo của người trong thế hệ này. 

Thật sự có phước báo, Phật, Bồ Tát liền hiện ra, liền ngự đến, [chúng ta] chẳng có phước báo 

ấy! Quý vị thấy người hiện thời tận lực hưởng phước, làm sao mà chẳng có phước báo cho 

được? Đúng vậy! Chúng ta thấy họ hưởng phước, chẳng thấy họ tu phước, nên họ chẳng có 

phước báo. Hưởng phước mà lại tu phước, phước báo ấy mới có thể vĩnh viễn tiếp tục phát 

triển. Nếu chỉ hưởng phước không tu phước, phước ấy sẽ bị hưởng hết. Hưởng hết thì sao? 

Hưởng hết thì chẳng còn nữa! Chúng ta chẳng cần đợi đến khi hưởng hết phước mới thấy kẻ 

đó chẳng có phước, thấy kẻ ấy ngay đang trong lúc hưởng phước mà chẳng biết tu phước, đã 

biết kẻ ấy chẳng có phước. Họ có phước báo to như thế là do tu ở nơi đâu? Đều là do đời đời 

kiếp kiếp trong quá khứ đã tu nơi Phật môn. Chẳng phải là [tu tập phước báo trong] Phật môn 

thì làm sao có thể tu phước báo lớn ngần ấy? Trong sách vở của cổ nhân, những đạo lý và 

chân tướng sự thật này đã được ghi chép rất nhiều, đâu đâu cũng đều có thể thấy. Người hiện 

thời chẳng đọc cổ thư, không có cách nào hết. Nếu quý vị đọc sách cổ thì điển tịch của ba nhà 

Nho, Thích, Đạo đều nói rất rõ ràng, lại còn giảng rất nhiều!  

 Những người hữu tâm hãy nên lưu ý điều này, phải phát tâm, phải nối tiếp huệ mạng 

của Phật, “phải vì [kế tục] cái học tuyệt diệu của các vị cổ thánh, phải vì mở ra nền thái bình 

cho muôn đời”, tâm ấy là Bồ Đề tâm. Những lời trên đây là cách nói của Nho gia, trong Phật 

pháp bèn gọi [tâm nguyện ấy] là “thật sự phát Bồ Đề tâm”. Chẳng vì chính mình, mà vì quốc 

gia, vì dân tộc, vì chúng sanh khổ nạn trong thế giới, chúng ta phải phát tâm nỗ lực thực hiện. 

Học Nho phải thành thánh, phải thành hiền, học Đạo phải thành thần tiên, học Phật phải 

giống như Phật, Bồ Tát. Được không? Được chứ! Chẳng có thầy tốt! Chẳng có thầy tốt vẫn 

được! Gần đây, chúng ta phát hiện hai người, tôi tin tưởng là không phải chỉ có hai người, 

nhất định còn có rất nhiều, nhưng chúng ta không biết. Họ học thành công, chúng ta đã biết, 

đã phát hiện hai người ấy. Tôi gặp mặt một người, còn một người chưa được gặp mặt. Họ học 

bao lâu? Mười năm mà thôi, mười năm bèn thành công. Học như thế nào? Nương theo giáo 

huấn của tổ tiên mà học thành. Tổ tiên dạy chúng ta: “Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên” (đạo lý 

dạy học là chú trọng chuyên nhất). Đạo lý dạy học là phải chú trọng “chuyên”, thâm nhập 

một môn, huân tu lâu dài, họ bèn thành công. Hai người ấy, chưa từng gặp mặt nhau, một ở 

Đông Bắc, người kia ở Tứ Xuyên. Hai người ấy chưa hề gặp nhau, cũng chẳng quen biết 

nhau, nhưng đôi bên có cùng một cái tâm học tập, phương pháp giống nhau, tức là một bộ 

kinh Vô Lượng Thọ, một câu Nam-mô A Di Đà Phật, họ chuyên! Mỗi ngày nghe giảng giải 

kinh Vô Lượng Thọ, nói chung đều là đĩa CD do tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ trong quá 

khứ, mỗi ngày nghe mười giờ, thời gian còn lại bèn niệm A Di Đà Phật. Mười năm mỗi ngày 

đều hệt như nhau, chẳng bỏ luống ngày nào, họ bèn thành công. Mỗi người chúng ta đều bỏ 

lỡ vài chục năm, chẳng nắm lấy thời gian. Người ta rất may mắn, nắm bắt thời gian, mỗi 

ngày tâm đặt nơi đạo mười mấy giờ. Ngoài thời gian ngủ mất bốn, năm giờ ra, những thời 
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gian khác, nếu chẳng nghe kinh bèn niệm Phật. Người tại gia còn làm chuyện nhà, làm 

chuyện nhà chẳng ít, chẳng trở ngại. Khi nghe kinh phải chuyên tâm, chớ nên phân tâm. Khi 

làm chuyện nhà thì có thể niệm Phật hiệu, trong tâm có Phật, trong miệng có Phật, chẳng trở 

ngại công việc! Tôi tin tưởng không chỉ có hai người ấy, khẳng định còn nhiều hơn, nhưng 

nay chúng ta chưa biết. Những người ấy nêu gương tốt nhất cho đồng tu tu Tịnh Độ niệm 

Phật chúng ta, họ thật sự thành tựu. Chúng ta có lý do để tin tưởng họ sẽ vãng sanh tự tại. 

Nay họ vẫn chưa đi, nói cách khác, họ có nhiệm vụ, có nghĩa vụ giúp chúng sanh khổ nạn 

trong thế gian này. Nơi họ ở, tuy là nhà của chính họ, nhưng căn nhà ấy là đạo tràng thật sự, 

là đạo tràng của Phật. Đạo tràng của Phật ở nơi đâu, nơi ấy rất ít tai nạn, nhất định là nơi ấy 

có rất nhiều người học tập theo họ. Họ là tấm gương tốt cho đại chúng. Sách Hoàn Nguyên 

Quán nói đến Tứ Đức, chú tâm quan sát sẽ thấy họ trọn đủ [Tứ Đức], tùy duyên diệu dụng, 

oai nghi đúng chuẩn mực, biểu hiện thành tấm gương tốt, nhu hòa, chất trực, đó là “dạy 

người khác làm người”. Thái độ làm người phải nhu hòa, tâm địa phải chân thành, chịu khổ 

thay cho chúng sanh, đó là Tứ Đức của Bồ Tát. Quý vị hãy cẩn thận quan sát, [sẽ thấy] họ 

đều trọn đủ. Vì thế, tâm địa của họ an trụ trong Niệm Phật tam-muội rất sâu.  

 Chúng ta xem đoạn kế tiếp: “Nhược y bổn kinh” (nếu dựa trên kinh này), dùng kinh 

văn của kinh này để giải thích, “tắc Định trung kiến Phật, chánh thị Di Đà đệ tứ thập ngũ 

Định trung cúng Phật đại nguyện” (thì “trong Định cúng Phật” chính là đại nguyện thứ bốn 

mươi lăm “trong Định cúng Phật” của Phật Di Đà). “Tứ thập ngũ” chính là nguyện thứ bốn 

mươi lăm trong bốn mươi tám nguyện, tức là nguyện “Định trung cúng Phật”. Lời giải thích 

này cũng hết sức hay, vì sao? Có quan hệ rất chặt chẽ với chúng ta. Chúng ta vãng sanh Tây 

Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật dùng bốn mươi tám nguyện gia trì chúng ta. Nếu 

chẳng vậy, quý vị làm sao có thể biến thành A Duy Việt Trí Bồ Tát? Quý vị được bổn 

nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Kế đó, lời nguyện được trích lục như sau: 

“Nguyện văn viết: Thập phương Phật sát chư Bồ Tát chúng, văn ngã danh dĩ, giai tất đãi đắc 

thanh tịnh, giải thoát, phổ đẳng tam-muội, chư thâm tổng trì, trụ tam-ma-địa. Chí ư thành 

Phật, Định trung thường cúng vô lượng vô biên nhất thiết chư Phật, bất thất định ý” 

(Nguyện văn là: “Các vị Bồ Tát trong mười phương cõi Phật, nghe tên ta đều đạt đến thanh 

tịnh, giải thoát, phổ đẳng tam-muội, các môn tổng trì sâu, trụ trong tam-ma-địa, cho đến khi 

thành Phật, trong Định thường cúng vô lượng vô biên hết thảy chư Phật, chẳng đánh mất định 

ý”). Đến thế giới Cực Lạc bèn thực hiện, mười phương cõi Phật có phạm vi quá lớn, không 

chỉ là các đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật trong thế giới Sa Bà, hoặc người niệm Phật cầu 

sanh Tịnh Độ chỉ đến từ một cõi, mà là mười phương ba đời vô lượng, vô biên, vô số, vô tận 

cõi Phật. Chúng ta đến Cực Lạc thế giới bèn hỏi, quý vị từ thế giới nào đến? Người kia từ thế 

giới nào đến? A Di Đà Phật chẳng cần hỏi, Ngài hoàn toàn biết, quý vị liền biết thế giới Cực 

Lạc rất náo nhiệt. Hơn nữa, người trong thế giới Cực Lạc đều là các vị thượng thiện nhân, 

những người ấy không chỉ chẳng có hành vi ác hèn, mà ý niệm hèn ác cũng chẳng có, thượng 
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thiện mà! Không phải là thượng thiện, làm sao đến đó được? Đều là Bồ Tát, đều phát Bồ Đề 

tâm, một mực chuyên niệm thì mới có thể vãng sanh. Do vậy, các vị Bồ Tát “văn ngã danh 

dĩ” (đã nghe tên ta), tức là nghe danh hiệu A Di Đà Phật, đều đạt đến thanh tịnh, giải thoát, 

phổ đẳng tam-muội, thảy đều đạt được. Quý vị thấy chữ “thanh tịnh”, tựa đề kinh này có 

“thanh tịnh, bình đẳng, giác”, ở đây, không nói bình đẳng, chẳng nói giác, chỉ nói thanh tịnh, 

dụng ý rất sâu. Đạt được thanh tịnh, chúng ta chia Niệm Phật tam-muội thành ba phẩm 

thượng, trung, hạ: Thanh tịnh là hạ phẩm, bình đẳng là trung phẩm, giác là thượng phẩm. Hạ 

phẩm đã là như thế, huống hồ trung phẩm và thượng phẩm? Chẳng cần phải nói nữa! Đây là 

sự khéo léo trong việc nêu thí dụ, họ đều đạt được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là 

Niệm Phật tam-muội, là công phu định lực do niệm Phật. 

 Chữ Giải trong Giải Thoát, đọc như chữ Tạ (Xiè) [trong tiếng Quan Thoại], hiểu theo 

nghĩa động từ, tức là giải khai, giải trừ. Giải trừ gì vậy? Giải trừ phiền não, Giải là giải trừ 

phiền não. Giải trừ Kiến Tư phiền não, giải trừ Trần Sa phiền não, Vô Minh phiền não cũng 

giải trừ. Thoát là thoát luân hồi, thoát mười pháp giới, thoát ly hai thứ sanh tử, Thoát là thoát 

ly. Giải là nói theo nhân, Thoát là nói theo quả. Quý vị có phiền não thì còn có luân hồi, tức 

là có chấp trước. Chấp trước là Kiến Tư phiền não, đó là cái nhân của luân hồi. Buông hết 

thảy chấp trước xuống, luân hồi chẳng còn nữa. Do vậy, lục đạo là giả, chẳng thật. Nay 

chúng ta thấy lục đạo tồn tại, do nguyên nhân gì? Chúng ta chưa buông chấp trước xuống. Hễ 

buông chấp trước xuống, lục đạo bèn chẳng có. Lục đạo chẳng có, tứ thánh pháp giới hiện 

tiền. Cảnh giới này là tứ thánh pháp giới, tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, cảnh 

giới này được gọi là cõi Phương Tiện Hữu Dư, cảnh giới này hiện tiền. Cảnh giới này do Vô 

Minh và Trần Sa phiền não biến hiện. Nếu chúng ta cũng thật sự có thể buông Trần Sa phiền 

não và Vô Minh phiền não xuống, tứ thánh pháp giới cũng chẳng có; khi ấy, quý vị mới biết 

mười pháp giới là giả, mười pháp giới chẳng thật. Mười pháp giới chẳng có, cảnh giới xuất 

hiện là cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Trong phần trước, chúng tôi đã thưa trình cùng quý vị, 

cõi Thật Báo của A Di Đà Phật cũng là cõi Thật Báo của chính mình hiện tiền. Chính mình 

và A Di Đà Phật là một, không hai. Đúng như trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, thiền 

sư Trung Phong đã nói: “Tâm ta chính là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chính là tâm ta. 

Phương này là Tịnh Độ, Tịnh Độ chính phương này”, có ý nghĩa ấy. Trong kinh Đại Thừa, 

đức Phật đã nói: “Cảnh chuyển theo tâm”. Vốn chẳng có cảnh giới, cảnh giới sanh từ ý niệm. 

Niệm thanh tịnh, cảnh giới hiện ra là cõi nước thanh tịnh. Niệm nhơ bẩn, giống như hoàn 

cảnh ô nhiễm trên địa cầu hiện thời, là do ý niệm biến hiện. Phải biết cảnh giới tùy thuộc ý 

niệm của chính mình, chẳng tùy thuộc kẻ khác. Tùy thuộc người khác thì chúng ta làm sao có 

thể giải thoát cho được? Chúng ta làm sao thành tựu cho được? Nhất định phải biết: Chính 

mình làm chủ tể! 
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 Trong khi chúng ta học tập Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, tôi đã đặc biệt nhấn mạnh, 

đặc biệt nhắc nhở các đồng học, y báo và chánh báo phải hiểu như thế nào? Chánh báo là 

chính mình, trừ chính mình ra đều là y báo. Y báo là hoàn cảnh sống của chúng ta, ta là 

chánh báo. Thích Ca Như Lai, Di Đà Như Lai là y báo của ta, là hoàn cảnh của ta, nhất định 

phải hiểu rõ điều này. Đứng về phía Thích Ca Như Lai, bản thân Ngài là chánh báo, chúng ta 

trở thành y báo của Ngài, phải hiểu điều này. Quý vị hiểu đạo lý này, mới biết cách chuyển ra 

sao, chuyển từ chính mình, chẳng phải là chuyển hoàn cảnh bên ngoài. Ta đã chuyển, toàn bộ 

hoàn cảnh bên ngoài đều chuyển theo ta. Nếu ta chẳng chuyển, sẽ bị hoàn cảnh bên ngoài 

chuyển, tức là nói hoàn cảnh ảnh hưởng quý vị. Nếu chính mình có thể chuyển, hoàn cảnh 

chẳng thể ảnh hưởng ta, ta có thể ảnh hưởng hoàn cảnh. Kinh dạy: “Nếu có thể chuyển cảnh, 

ắt giống như Như Lai”. Nếu quý vị có thể chuyển cảnh giới, quý vị là Như Lai; nói cách 

khác, quý vị thành Phật. Do vậy, chúng ta phải học tập chuyển hoàn cảnh, trọn chớ nên vẫn 

bị hoàn cảnh ảnh hưởng, nói rõ điều gì? Nói rõ chúng ta học tập công phu chưa đắc lực. Công 

phu đắc lực chẳng sợ hoàn cảnh; hoàn cảnh gì đưa đến, ta cũng chuyển được. Ta dùng năng 

lực gì để chuyển? Ta không khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước, 

liền chuyển được. Vì thế, chư vị hãy suy ngẫm, chúng ta vẫn bị hoàn cảnh ảnh hưởng, vẫn bị 

nó chuyển, ta vẫn khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước, có đáng tin cậy hay không? 

Học Phật là phải học bản lãnh này thì mới có thể thật sự giải thoát, đắc tự tại. 

 Tiếp đó nói đến “phổ đẳng tam-muội”, tức là Niệm Phật tam-muội. Phổ (普) là phổ 

biến, Đẳng (等) là bình đẳng. Nói cách khác, lục căn của quý vị tiếp xúc vạn sự vạn vật toàn 

là bình đẳng, đó là thành Phật. Vì sao? Quý vị chẳng có phân biệt liền bình đẳng, có phân 

biệt bèn chẳng bình đẳng. Có chấp trước bèn không thanh tịnh. Không chấp trước, tâm bèn 

thanh tịnh. Chẳng phân biệt, tâm đạt đến bình đẳng. Bình đẳng là Bồ Tát tâm, thanh tịnh là 

Nhị Thừa tâm. A La Hán và Bích Chi Phật tâm địa thanh tịnh, nhưng còn có phân biệt, nên 

bất bình đẳng. Tâm Bồ Tát bình đẳng, giác là Phật tâm, giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm 

kiến tánh. Câu này cũng là như trong kinh có nói: “Phổ cập nhất thiết bình đẳng trụ” (trụ 

trong sự bình đẳng phổ cập hết thảy), tâm quý vị trụ trong hết thảy các pháp bình đẳng. Vì 

sao hết thảy các pháp bình đẳng? Pháp Thân Bồ Tát biết, Phật trong mười pháp giới chưa 

biết, nhưng Phật trong mười pháp giới đúng là học sinh tốt của Phật, rất nghe lời, thật sự thật 

thà, thật sự hành. Tuy tám thức còn chưa chuyển, nhưng các Ngài khởi tâm động niệm, ngôn 

ngữ, tạo tác chẳng khác gì Phật. Ngài rất biết học, học giống Phật như đúc; chỗ thua kém là 

tâm chẳng giống, tâm chẳng như tâm Phật. Có nghĩa là tâm Phật (Cứu Cánh Phật) là Định, 

chẳng khởi tâm, không động niệm, còn Phật trong mười pháp giới (Tương Tự Tức Phật) vẫn 

khởi tâm động niệm. Tuy chẳng có phân biệt, chấp trước, nhưng vẫn còn khởi tâm động 

niệm, khác [Cứu Cánh] Phật ở chỗ này. Hễ buông khởi tâm động niệm xuống, vị ấy bèn 

thành [Cứu Cánh] Phật, thật đấy, chẳng giả đâu! Phổ đẳng quan trọng lắm! 
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 Phương pháp tu phổ đẳng của chúng ta cao minh hơn các pháp môn khác, nên pháp 

môn Tịnh Tông tuyệt diệu, thật sự chẳng thể nghĩ bàn! Chúng ta mới có đôi chút chấp trước 

thì đã mê mất rồi, phiền não đã dấy lên hiện hành. Cổ đại đức nói: “Chẳng sợ niệm khởi, chỉ 

sợ giác chậm”. Vì sao? Chúng ta là phàm phu, lăn lộn trong sanh tử luân hồi vô lượng kiếp, 

làm sao có thể chẳng khởi phiền não? Đương nhiên là kẻ ấy khởi phiền não; do đó, khởi 

phiền não là một hiện tượng bình thường, nói “không sợ niệm khởi” vì đó là hiện tượng bình 

thường. Sợ điều gì? Quý vị giác quá chậm, phải giác mau! Giác là gì? A Di Đà Phật là giác, 

niệm vừa mới dấy, liền lập tức giác ngộ “A Di Đà Phật”, dùng một câu A Di Đà Phật để hóa 

giải, thảy đều trụ trong Phổ Đẳng tam-muội của A Di Đà Phật. Thuận cảnh, thiện duyên, A 

Di Đà Phật! Nghịch cảnh, ác duyên, vẫn là A Di Đà Phật, chẳng phải là xóa bằng rồi ư? Điều 

này khiến cho tất cả các pháp môn đều chẳng thể sánh bằng niệm Phật! Niệm Phật giác mau 

chóng, niệm trước vừa mê, tâm vừa động, chúng ta thường nói là “phiền não dấy lên, tập khí 

hiện tiền” bèn A Di Đà Phật, trở về nẻo chánh. A Di Đà Phật là đức hiệu của tự tánh; niệm 

một câu A Di Đà Phật là trở về tự tánh, tự tánh là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Huệ Năng đại 

sư đã miêu tả tự tánh: Đầu tiên là thanh tịnh, “nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh”. Thứ hai là 

“bất sanh, bất diệt”. Thứ ba là “trọn đủ vô lượng vô biên trí huệ và đức năng, vốn tự đầy 

đủ”. Thứ tư là “vốn chẳng có dao động”. Thứ năm là chúng sanh có cảm, các Ngài có thể 

ứng. Khi các Ngài ứng, “có thể sanh ra vạn pháp”. Điều thứ năm là lợi tha. Trong năm câu, 

bốn câu đầu là tự lợi, câu cuối cùng là lợi tha, chúng sanh có cảm, các Ngài bèn có ứng. Tuy 

ứng, các Ngài vẫn như như bất động, đó gọi là “trong Định thấy Phật”. 

 “Chư thâm tổng trì”, trí huệ Bát Nhã vốn sẵn có trong tự tánh hoàn toàn hiện tiền. Trí 

huệ hiện tiền, trí huệ sống động là phương tiện thiện xảo, vô lượng, vô biên phương tiện thiện 

xảo, vẫn trụ trong Tam-ma-địa. Ở đây, hãy chú trọng chữ Trụ. Có nghĩa là chư Phật, Bồ Tát 

ứng hóa trong mười pháp giới, ứng hóa trong lục đạo, chưa hề khởi tâm động niệm, nên gọi 

là “trụ tam-ma-địa”. Chúng ta hãy nên học điều này, đấy mới thật sự là học đến mức, học 

viên mãn, vì sao? Trong động mà chẳng động, có ý nghĩa này. Do đó, trong Phật pháp, khi 

đức Phật tại thế đã dùng hình tròn gọi là “pháp luân”, pháp luân có hình tròn, dùng tiêu chí 

(logo) này, vì chỉ có hình tròn biểu thị “trong động có bất động”. Luân cũng là hình tròn, chu 

vi hình tròn ấy là động, tâm hình tròn không động. Động là gì? Động là ứng hóa, chúng sanh 

có cảm, Phật có ứng. Phật, Bồ Tát có ứng thì “nên dùng thân gì đắc độ, liền hiện thân ấy”. 

Phật chẳng có khởi tâm động niệm, chẳng nói “quý vị yêu cầu ta giúp quý vị, ta phải nên 

giúp quý vị”, chẳng khởi ý niệm ấy. Nếu động ý niệm ấy, tức là phàm phu, chẳng phải là 

Phật, Ngài chẳng khởi tâm động niệm. Thậm chí như chúng ta đã đọc trong phần trước, thuở 

Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trên thế gian, tám tướng thành đạo, trụ thế tám mươi năm, 

Ngài chẳng hề khởi tâm, động niệm, vì sao? Ngài trụ trong tam-ma-địa.  
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 Chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, mà biểu diễn cho chúng ta suốt tám mươi năm, 

biểu diễn như thế nào? Thí nghiệm với nước của ông Giang Bổn Thắng đã biểu diễn, chứng 

tỏ đạo lý này. Nước có khởi tâm động niệm hay không? Chẳng có. Vì sao chúng ta đối với nó 

bằng một thiện niệm, nó hiển thị cấu trúc kết tinh đẹp đẽ như vậy? Chúng ta khởi ác niệm đối 

với nó, nó hiển thị cấu trúc kết tinh xấu xí ngần ấy, thiên biến vạn hóa! Một người làm thí 

nghiệm, hằng ngày làm thí nghiệm, thí nghiệm suốt mười năm, chẳng tìm được hai cấu trúc 

kết tinh giống nhau, đạo lý là như thế đó. Vì thế, thoạt đầu tôi tiếp xúc đoạn kinh văn này, 

nghĩ chẳng ra, sau này bỗng nghĩ đến thuở nhỏ chơi kính vạn hoa, [thuở ấy, kính vạn hoa] 

chẳng được đẹp đẽ như thế, hiện thời làm kính vạn hoa rất xinh đẹp. Quý vị thấy [bên trong] 

kính vạn hoa là mấy mảnh vụn, màu sắc khác nhau. Quý vị xoay chuyển, chuyển suốt một 

tuần, suốt một tháng, chẳng có hai mẫu hoa giống nhau, mỗi mẫu hoa đều hết sức đẹp đẽ, đạo 

lý là như thế đó. Ngay cả kính vạn hoa cũng hiển thị đạo lý sau đây: “Tự tánh vốn đầy đủ”. 

Thật vậy, chẳng giả! 

 Học Phật nhằm mục tiêu gì? Trở về tự tánh. Chúng ta từ tự tánh lưu lộ, cuối cùng lại 

trở về tự tánh là đúng. Hoàn Nguyên Quán đã giảng Lý và Sự này rất rõ ràng, rất rành rọt. Đó 

là vấn đề cao tột nhất trong giới học thuật khoa học và triết học hiện đại. Vũ trụ do đâu mà 

có? Sanh mạng do đâu mà có? Ta do đâu mà có? Mãi cho đến hiện thời chẳng thể kết luận 

chắc chắn được, những đường lối lý luận do các vị đại triết học gia hoặc đại khoa học gia nói 

ra chẳng thể khiến cho người nghe tâm phục khẩu phục, do nguyên nhân gì? Nguyên nhân là 

họ chẳng thấy tự tánh! Nói chung, họ dựa vào trí tưởng tượng, cậy vào suy lường, [những 

điều họ đưa ra] cách biệt sự thật rất xa, chẳng thể thuyết phục kẻ khác được! Đức Phật đã 

trông thấy, vì sao đức Phật thấy? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đã buông xuống, bèn 

thấy! Vì sao các nhà khoa học và triết học chẳng thể nói hoàn toàn? Họ chẳng buông vọng 

tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, họ giống hệt như chúng ta, cậy vào các dụng cụ tinh vi 

để quan sát. Trong kinh điển, đức Phật đã nói rất hay, chúng ta dùng phân biệt, chấp trước, 

dùng cái tâm ấy, tức là dùng A Lại Da, dùng phân biệt, chấp trước. Đặc biệt là cái tâm phân 

biệt, tức thức thứ sáu (ý thức) có công năng hết sức to. Trong Bách Pháp, nó (ý thức) tương 

ứng với năm mươi mốt Tâm Sở, chẳng có gì không tương ứng. Đức Phật nói, đối ngoại, nó 

có thể duyên đến vũ trụ, nó có năng lực ấy. Đối nội, nó có thể duyên đến A Lại Da. Hai câu 

này của đức Phật nay đã được khoa học hiện đại chứng minh. Đức Phật nói nó chẳng thể 

duyên tự tánh, câu này cũng được chứng tỏ, đúng là nó không thể duyên đến tự tánh. Vì sao? 

Đối với tự tánh, ắt phải buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, sẽ liền thấy tánh. Vì 

sao mê? Do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, nên quý vị mê. Nay quý vị buông vọng tưởng, 

phân biệt, chấp trước xuống, liền giác ngộ, liền kiến tánh. Do các khoa học gia, triết học gia 

chẳng buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, nên họ vĩnh viễn chẳng thấy chân 

thật, trong Phật pháp gọi [sự chân thật ấy] là “Thật Tướng của các pháp”, tức là họ chẳng 

thấy chân tướng của hết thảy các pháp. Vì lẽ đó, Phật pháp trở thành triết học tột đỉnh, khoa 
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học tột đỉnh, đạo lý ở chỗ này! Chúng ta cũng nên đem tin tức này truyền đạt cho những nhà 

khoa học trên khắp thế giới biết tới: “Hy vọng quý vị giải quyết mục tiêu chung cực. Vạn 

pháp trong vũ trụ rốt cuộc là chuyện như thế nào [đã được giảng rõ] trong kinh Phật”, hy 

vọng họ sẽ quay lại tìm kiếm trong kinh Phật, họ sẽ tìm được.  

 Các tổng trì sâu vốn sẵn có trong tự tánh, chính là trí huệ Bát Nhã sẵn có trong tự tánh. 

Trụ tam-ma-địa là tánh định trong tự tánh. Đối với chuyện thành Phật thì thành Phật chính là 

bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân đại sĩ. Quý vị thấy trong Định, thường cúng vô lượng vô 

biên hết thảy chư Phật, đó là [tình hình] trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đức Phật dạy: 

Người trong thế giới Cực Lạc hằng ngày đến các thế giới phương khác cúng Phật, nghe pháp. 

Kinh Di Đà cho biết mỗi ngày họ đến cúng dường bao nhiêu đức Phật? Mười vạn ức! Trong 

chú giải, cổ đại đức cho biết: “Mười vạn ức” là biểu thị pháp. Vì sao nói là “mười vạn ức”? 

Trong kinh, đức Phật nói Tây Phương Cực Lạc thế giới cách thế giới Sa Bà chúng ta mười 

vạn ức cõi Phật, nơi ấy là thế giới Cực Lạc. Sở dĩ đức Phật nói như vậy, vì biết chúng ta rất 

lưu luyến thế giới Sa Bà, ở nơi này, người nhà, quyến thuộc, bạn bè rất đông, do ta một đi 

không trở lại, nên rất lưu luyến họ! Tình cảm con người đặt ở nơi đây, Thích Ca Mâu Ni Phật 

do biết rõ, nên nói gì? Khoảng cách là “mười vạn ức cõi Phật”. Nếu quý vị đến thế giới Cực 

Lạc, mỗi ngày đều có thể đến xem người nhà, quyến thuộc của quý vị, có ý nghĩa như vậy 

đó. Trên thực tế, không phải chỉ như vậy. Mười vạn ức quá ít, quý vị thấy ở đây nói là “vô 

lượng, vô biên”, há chỉ mười vạn ức! Do đó, trong kinh văn, chúng ta nghe Thích Ca Mâu Ni 

Phật giảng rất lọt tai, Ngài luôn dẫn dụ chúng ta đến thế giới Cực Lạc, tốt lắm, hằng ngày đều 

có thể quay về xem, muốn lúc nào trở về xem bèn đến ngay lúc ấy, rất thuận tiện, có ý nghĩa 

như vậy đó. Nói “mười vạn ức”, trên thực tế là vô lượng vô biên hết thảy chư Phật. Quý vị 

thấy hoạt động to lớn ngần ấy, đến mười phương thế giới, hóa thân đến! Họ có thể hóa vô 

lượng vô biên thân, vô lượng vô biên chư Phật giảng kinh, thuyết pháp bên kia, họ đều tới đó, 

đích thân nghe, có bản lãnh ấy, phân thân mà! Cúng Phật là tu phước, nghe kinh là tu huệ, 

phước huệ song tu, nên đến thế giới Cực Lạc thành tựu rất mau, đạo lý ở chỗ này. Ở nơi đây, 

chúng ta tu phước và tu huệ đều hết sức khó khăn, chỉ có tạo nghiệp rất dễ dàng. Tu phước và 

tu huệ đều chẳng dễ dàng. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng thể tạo nghiệp nữa, 

chuyện quý vị làm mỗi ngày đều là tu phước, tu huệ. Phước huệ thảy đều tương ứng với tự 

tánh, chẳng lìa tự tánh. Quý vị thấy “bất thất định ý” (chẳng mất định ý), tuy hoạt động như 

vậy, họ vẫn chẳng khởi tâm động niệm y như cũ. “Bất thất định ý” chính là không khởi tâm, 

không động niệm, tuyệt lắm thay! Vì thế, chúng ta đọc những câu kinh văn này, biết chư Phật 

Như Lai chẳng nói dối. Câu nào cũng đều là chân thật, Như Lai là thật ngữ, chân ngữ, như 

ngữ, chúng ta chân thành ngưỡng vọng, tin tưởng, ngưỡng mộ, tin sâu chẳng ngờ, há lẽ nào 

chẳng vãng sanh? Cơ hội này trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ, nay đã gặp. Cư sĩ Bành Tế 

Thanh nói nhân duyên rất khó gặp gỡ, ông ta nói “một ngày hiếm có khó gặp từ vô lượng 
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kiếp đến nay”. Ngày nay chúng ta đã gặp, nếu đời này chẳng vãng sanh Tịnh Độ, quý vị thật 

sự sai lầm mất rồi!  

 “Chân Giải viết” (sách Chân Giải chép), đây là pháp sư Đạo Ẩn của Nhật Bản nói, 

“Phổ đẳng tam-muội, viết thâm định môn. Thử tam-muội Di Đà trí nguyện chỉ sở thành” 

(Phổ đẳng tam-muội gọi là “định môn sâu xa”. Môn tam-muội này do trí nguyện của Phật Di 

Đà thành tựu). Do trí huệ và bổn nguyện của A Di Đà Phật thành tựu. “Thậm thâm vô nhai 

để, cố vân thâm Thiền Định” (rất sâu không ngằn đáy, nên gọi là “Thiền Định sâu”). Nó khởi 

tác dụng, “tất đổ châu biến, thị kỳ nghiệp dụng” (ắt thấy trọn khắp, đó là nghiệp dụng của 

nó). Tiếp đó, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có giải thích, chúng ta hãy đọc tiếp: “Do nguyện văn 

khả kiến, hội trung chư Bồ Tát giai mông Di Đà trí nguyện chi lực, nhân đắc văn Di Đà danh 

hiệu, giai đắc phổ đẳng tam-muội đẳng thậm thâm Thiền Định, cố mông nguyện lực gia trì, 

Định trung cúng vô lượng chư Phật. Ký vãng cúng Phật, tất định kiến Phật, cố vân tất đổ vô 

lượng chư Phật dã” (Từ nguyện văn, có thể thấy các vị Bồ Tát trong hội đều nương nhờ sức 

trí nguyện của Phật Di Đà. Do được nghe danh hiệu của Phật Di Đà, nên đều đắc Thiền Định 

rất sâu như phổ đẳng tam-muội v.v… Vì thế, được nguyện lực gia trì, trong Định cúng dường 

vô lượng chư Phật. Do đã đến cúng Phật, nhất định là thấy Phật, vì thế nói là “ắt thấy vô 

lượng chư Phật”). Quý vị cúng dường Phật, đương nhiên thấy Phật. Lại còn chẳng phải là 

thấy một hai vị Phật! Trong thế gian này, chúng ta đáng thương quá, thấy một vị thiện tri 

thức còn chẳng dễ gặp. Vị thiện tri thức ấy là thật hay giả chẳng biết, muốn thấy một vị mà 

trọn chẳng thấy. Đến thế giới Cực Lạc, mỗi ngày thấy vô lượng vô biên chư Phật, phước báo 

ấy to cỡ nào! Tu phước báo làm đế vương trong nhân gian, làm thiên vương trên cõi trời, 

hoặc làm bậc đại phú trưởng giả trong cõi trời người, có của cải ngàn ức vạn ức, phước báo 

to lớn ngần ấy do tu từ đâu? Toàn là tu trong Phật môn, lìa khỏi Phật môn, làm sao quý vị có 

thể tu phước báo to lớn ngần ấy! Vì thế, ngạn ngữ mới nói: “Người học Phật có phước báo”. 

Ý nghĩa trong câu nói ấy rất sâu, rất dài, thật sự có phước báo. Trong thế gian này, nhân gian, 

cõi trời, đúng là chẳng phải bất cứ ai cũng có thể làm đế vương! Chẳng có đại phước báo, 

làm sao kẻ ấy có địa vị đó? Trong xã hội, địa vị của quý vị vượt trỗi phước báo, quý vị sẽ 

chẳng ngồi yên nơi địa vị ấy được! Trước khi tôi học Phật, từng phục vụ trong quân đội, tôi 

thấy một vị tướng quân, từ Thiếu Tướng được thăng lên Trung Tướng. Văn kiện đã phê 

chuẩn rồi, còn chưa công bố, nhưng tin tức từ những người thân cận của cấp trên đã lộ ra, 

chúc mừng người ấy: “Ông đã lên Trung Tướng”. Ông ta nghe tin, hết sức sung sướng, mời 

mọc thân thích, bạn bè đến dùng cơm. Bữa cơm ấy còn chưa ăn xong, ông ta chết gục trên 

bàn, chết ngay trên bàn ăn. Vì thế, người ta có thể đoán biết ông ta chẳng có vận mạng ấy. 

Quý vị thấy đó, một hai ngôi sao liền đè chết tươi. Thật đấy, chẳng giả đâu! Trong mạng 

chẳng có tài sản to lớn như vậy, đột nhiên phát tài, sẽ chuốc lấy tai họa. Chẳng mắc bệnh 

nặng thì cũng là chết bất ngờ, chết vì tai nạn, do quý vị chẳng có số hưởng! 
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 Vì thế, người thật sự hiểu được đạo lý này, tâm bình lặng, điềm tĩnh, thật sự có thể 

“chẳng tranh với người, chẳng cầu nơi đời”, vui sướng lắm, hạnh phúc lắm! Vì thế, tuyệt 

đối chẳng phải là cạnh tranh bèn có thể tranh được. Nếu thật sự có thể tranh được, Thích Ca 

Mâu Ni Phật cũng cạnh tranh, Khổng lão phu tử cũng cạnh tranh, các Ngài đã từng nói, 

chẳng tranh được! Đã tranh không được thì ta cần gì phải bận lòng? Chẳng thà không tranh! 

Vì thế, xã hội hiện thời đề xướng cạnh tranh, hai chữ ấy hại chết người, hai chữ ấy khiến xã 

hội loạn lạc! Kẻ tranh được đều là vì trong mạng sẵn có. Trong mạng chẳng có, nghĩ bất cứ 

phương pháp gì để tranh, đều chẳng tranh được! Điều này chẳng sai tí nào! Quan sát cẩn thận 

hết thảy mọi người, mọi sự, mọi vật chung quanh ta, quý vị đều có thể thấy đạo lý này, chẳng 

giả tí nào! Do đó, một miếng ăn, một hớp uống, không gì chẳng được định sẵn! Trong mạng 

đã định bèn có, trong mạng chẳng có, sẽ chẳng thể cầu được! Nhưng trong Phật môn đã nói: 

“Trong cửa nhà Phật, có cầu ắt ứng”. Cái “có cầu ắt ứng” là thứ mà trong mạng quý vị 

chẳng có. Thứ trong mạng quý vị chẳng có bèn có thể cầu từ trong Phật môn. Chẳng phải là 

Phật, Bồ Tát ban cho quý vị! Quý vị phải hiểu: Phật, Bồ Tát dạy quý vị tu nhân, quý vị có thể 

tu nhân, quả báo liền hiện tiền. Phật, Bồ Tát dạy quý vị như vậy, chẳng phải là giả, chẳng 

phải là mê tín. Người phát tài thì tài do đâu mà có? Tài do bố thí mà có, càng thí càng nhiều. 

Kẻ chẳng chịu tu tài bố thí, tiền tài trong mạng hữu hạn. Bố thí vô hạn lượng sẽ đạt được 

chẳng hạn lượng, cũng chẳng giả tí nào. Pháp bố thí được thông minh trí huệ, vô úy bố thí 

được khỏe mạnh, sống lâu. Trong kinh giáo đã nói những điều này rất rõ ràng, rất minh bạch. 

Quý vị có thể tu ba thứ bố thí ấy, ba thứ quả báo quý vị đều đạt được. Ông tu, ông đắc, bà tu, 

bà đắc, không tu, không đắc, quý vị phải thật sự hành. 

 Vì thế, đối với các vị Bồ Tát trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị hãy quan sát 

cẩn thận: Thế giới ấy rất đặc thù, thế giới ấy chẳng phải là một quốc gia. Tây Phương Cực 

Lạc thế giới chẳng có quốc vương, chẳng có tổng thống, cũng chẳng nói chỗ nào có thị 

trưởng đô thành chi cả, đều chẳng có! Thế giới ấy rất ư là lớn, to hơn địa cầu của chúng ta rất 

nhiều. Trên tinh cầu ấy, chỉ có hai hạng người: Một là thầy, hai là trò. A Di Đà Phật là thầy, 

nhũng người khác đều là trò. Nói rõ điều gì? Phật giáo là giáo học. Quả thật, có thể nói Tây 

Phương Cực Lạc thế giới là một đại học Phật giáo do hết thảy chư Phật chung sức tạo lập, A 

Di Đà Phật là hiệu trưởng, mười phương chư Phật Như Lai đều là giáo sư trong thế giới Cực 

Lạc. Học sinh thường được bổn nguyện và oai thần của Phật Di Đà gia trì, ai nấy đều là A 

Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí là từ Thất Địa trở lên. Quý vị thấy trong thế giới Cực 

Lạc lên lớp dễ dàng. Chư Phật đến đó, hoặc quý vị muốn đến theo học với các Ngài trong các 

thế giới chư Phật ở phương khác, rất đơn giản, mỗi ngày đều có thể đi, chẳng cần đến phương 

tiện giao thông, chẳng nghe nói thế giới Cực Lạc có máy bay, có xe hơi, chẳng nghe thấy, họ 

đi bằng cách nào? Ý niệm vừa nghĩ thì đã đến nơi rồi. Vì sao? Thế giới Cực Lạc chẳng có 

thời gian, chẳng có không gian. Chẳng có không gian là chẳng có khoảng cách, dẫu quốc độ 

xa xôi cách mấy, vừa động niệm bèn ở ngay trước mặt, đã đến nơi rồi! Do chẳng có thời 
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gian, nên họ có thể trở lại quá khứ, mà cũng có thể tiến nhập vị lai, mấy ngàn năm hay mấy 

vạn năm trong vị lai đều có thể tiến nhập. Quá khứ mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều có thể 

quay trở lại, trở lại được, đều có thể đến hiện trường, thù thắng dường ấy! Hãy nhớ, có đôi 

chút tham luyến thế giới này, quý vị sẽ chẳng đi được! Thế gian này rất đáng sợ, thứ gì cũng 

đều giống như đất sét, dính một chút chẳng bỏ đi được, đời đời kiếp kiếp phải luân hồi, đáng 

thương thay! [Chúng sanh trong thế gian này] là những kẻ đáng thương xót! Phải đoạn sạch 

tham, sân, si, mạn, nghi, những thứ ấy là chướng ngại, là giả, chẳng thật, đều do hiểu lầm tạo 

thành, chẳng thật. Thấy Phật là đại phước báo, phước huệ đầy đủ. 

 “Hựu Bát Châu kinh vân: Thị Bồ Tát bất trì Thiên Nhãn triệt thị, bất trì Thiên Nhĩ triệt 

thính, bất trì Thần Túc đáo kỳ Phật sát, bất ư thử gian chung, sanh bỉ gian, tiện ư thử tọa 

kiến chi” (Lại nữa, kinh Bát Châu nói: “Các vị Bồ Tát ấy không dùng Thiên Nhãn mà thấy 

thấu suốt, chẳng dùng Thiên Nhĩ mà nghe thấu triệt, chẳng dùng Thần Túc mà đến cõi Phật 

ấy, chẳng chết nơi cõi này, sanh sang cõi kia, mà là ngồi ở nơi đây trông thấy”). Chúng ta 

xem trước mấy câu do đức Thế Tôn đã nói trong kinh Ban Châu. “Thị Bồ Tát” là các vị Bồ 

Tát trong thế giới Cực Lạc, các Ngài chẳng cần dùng Thiên Nhãn mà thấy thấu suốt.“Triệt 

thị” (徹視): “Triệt” là triệt để, chẳng có gì không nhìn thấy, mười phương sát độ vi trần thế 

giới các Ngài đều thấy, chẳng cần dùng Thiên Nhãn. Thật ra là dùng gì? Các Ngài dùng Phật 

Nhãn để thấy, các Ngài đều đã thành Phật, A Duy Việt Trí Bồ Tát là Phật. Kinh Đại Thừa nói 

“ngũ nhãn viên minh”, có thể thấy thấu triệt, nghe thấu suốt. Dao động tột bậc vi tế, các Ngài 

đều cảm nhận rất rõ ràng. Những dao động vi tế ấy là nguyên khởi của vũ trụ. Di Lặc đã nói 

“trong một cái khảy ngón tay có ba trăm hai mươi triệu niệm”, một cái khảy ngón tay đấy 

nhé! Khoa học hiện thời dùng giây làm đơn vị, trong một giây có bao nhiêu niệm? Một ngàn 

sáu trăm triệu, quý vị nói xem có vi tế lắm hay không? Các Ngài có thể thấy, có thể nghe! 

Chẳng cần dùng Thần Túc Thông, A La Hán đều dùng Thần Túc Thông, [các vị Bồ Tát trong 

cõi Cực Lạc] không cần. Vì sao không cần? Tôi vừa mới nói đấy thôi, thời gian và không 

gian chẳng có! Thời gian và không gian chẳng có, nên trong Tam Thời Hệ Niệm, thiền sư 

Trung Phong đã nói: “Phương này chính là Tịnh Độ”. Tịnh Độ là thế giới Cực Lạc, cách 

chúng ta mười vạn ức cõi Phật, ở chỗ nào? Ở ngay nơi đây! “Không gian chẳng có” tức là 

chẳng có xa, gần, mười phương cõi nước của chư Phật ở chỗ nào? Ở ngay trong hiện tại. 

Người nào có thể thấy? Người minh tâm kiến tánh trông thấy, người niệm Phật đến Lý nhất 

tâm bất loạn trông thấy. Lý nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh, cũng là “thanh tịnh, bình 

đẳng, giác” như trong tựa đề kinh đã nói thì mới có thể thấy, chứ “thanh tịnh, bình đẳng” 

chưa thấy! Phía sau [thanh tịnh và bình đẳng] phải có Giác, giác ấy là đại triệt đại ngộ, minh 

tâm kiến tánh. Người ấy đã thấy, toàn bộ các chiều không gian [sai khác] chẳng còn nữa! 

Chẳng có một pháp nào không do tự tánh biến. Chỉ cần quý vị kiến tánh, quý vị tìm được căn 

nguyên của hết thảy các pháp, sẽ đắc đại tự tại trong hết thảy các pháp, chẳng có chút chướng 

ngại nào. Vì thế, chẳng chết nơi đây, sanh nơi kia, A La Hán là như vậy. Diệt độ ở nơi này, 
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sanh ở nơi kia, [đó là] linh hồn đầu thai! Chết ở nơi này, lại đầu thai để sanh nơi kia, chỗ này 

chết, chỗ kia sanh. Bồ Tát trong cõi Cực Lạc chẳng cần, chẳng có lắm nỗi phiền phức như 

vậy, ngồi ở nơi đây, mà thứ gì cũng đều hiểu rõ ràng, chẳng có gì không hiểu rõ. Đó là hoàn 

cảnh trong thế giới Cực Lạc. 

 Chúng ta lại xem tiếp phần sau: “Phật ngôn: Bồ Tát ư thử gian quốc độ” (Phật dạy: 

“Bồ Tát trong cõi nước nơi đây”). Thích Ca Mâu Ni Phật bảo chúng ta: Những vị Bồ Tát ấy 

là ai? Chính là nói đến chúng ta, nay chúng ta vừa mới phát Bồ Đề tâm, phát Bồ Đề tâm là 

Bồ Tát; nhưng chính mình phải khiêm hư một chút, chớ nên rất ngạo mạn. Quý vị vừa là Sơ 

Phát Tâm Bồ Tát, hễ ngạo mạn bèn chẳng còn là Bồ Tát nữa, lại biến thành phàm phu. Quý 

vị thấy “phát Bồ Đề tâm, một bề chuyên niệm”,quý vị ở trong cõi nước nơi đây “niệm A Di 

Đà Phật, chuyên niệm cố đắc kiến chi” (niệm A Di Đà Phật, do chuyên niệm nên trông thấy). 

Nói thật ra, A Di Đà Phật thấy chúng ta, chúng ta chẳng thấy Ngài. Vì sao Ngài thấy chúng 

ta? Vì tâm Ngài thanh tịnh, tâm Ngài là thanh tịnh, bình đẳng, giác, nên thấy chúng ta rành 

rẽ, rõ rệt. Chúng ta niệm Ngài, vì sao chẳng thấy Ngài? Trong tâm chúng ta vẫn còn vọng 

tưởng, phân biệt, chấp trước, nên tuy chúng ta niệm Ngài, vẫn chẳng có cách nào thấy Ngài. 

Đến lúc nào mới có thể thấy Ngài? Chúng ta có thể buông phân biệt, chấp trước xuống liền 

trông thấy. Chẳng cần vọng tưởng. Nếu buông vọng tưởng xuống, sẽ dung hợp thành một 

Thể với Phật. Chỉ cần buông phân biệt, chấp trước xuống, quý vị liền thấy A Di Đà Phật. Vì 

thế, chỉ cần chúng ta chuyên niệm. Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói rất rõ ràng: “Nhớ Phật, niệm 

Phật, hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật”. “Hiện tiền” là hiện tại, trong đời này thấy A 

Di Đà Phật, trong tương lai sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp mặt hằng ngày, vĩnh 

viễn sống cùng nhau, trong tâm quyết định chẳng dấy lên phiền não, đó là thế giới thanh tịnh, 

đó là thế giới Cực Lạc. 

 Tiếp theo đó: “Tức vấn” (liền hỏi), chẳng phải là quý vị đã thấy rồi hay sao? Quý vị 

hỏi A Di Đà Phật, “trì hà pháp đắc sanh thử quốc?” (trì pháp gì bèn được sanh về cõi này), 

tu pháp môn gì mới có thể sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới? “A Di Đà Phật báo ngôn: 

Dục lai sanh giả, đương niệm ngã danh” (A Di Đà Phật bảo: “Kẻ muốn sanh về đó, hãy nên 

niệm danh hiệu ta”). Chẳng phải là quý vị muốn đến đó ư? Niệm danh hiệu A Di Đà Phật có 

thể đến đó, dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Nếu quý vị thật sự muốn vãng sanh, hãy dẹp trừ 

tạp niệm trong tâm quý vị. Nếu nay trong tâm trừ ý niệm A Di Đà Phật ra, niệm gì cũng đều 

chẳng có, khi nào quý vị có thể vãng sanh? Một ngày bèn có thể vãng sanh. Kinh Di Đà nói 

“hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày” cho đến “hoặc bảy ngày”. 

Cũng có thể nói là khi nào quý vị niệm đến mức trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, trừ A Di Đà 

Phật ra, ý niệm gì cũng đều chẳng có, khi ấy là lúc quý vị sanh về thế giới Cực Lạc. Chẳng 

khó! Ta bèn nghĩ, Căn Bản Giới ta còn chưa tu, làm sao có thể vãng sanh cho được? Có thể! 

Vì sao có thể? Đạo Cộng Giới! Trong một câu A Di Đà Phật, Giới, Định, Huệ thảy đều đầy 
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đủ. Quý vị nghĩ xem, trong tâm quý vị toàn là A Di Đà Phật, có còn tạo giết, trộm, dâm nữa 

chăng? Chẳng thể nào! Gọi là Đạo Cộng Giới, một câu A Di Đà Phật, pháp gì cũng đều viên 

mãn. Đạo lý là như vậy đó.  

 Nay lại khuyên quý vị phải đặt vững ba căn là vì lẽ nào? Hiện thời, quý vị chưa đạt 

được công phu ấy, chưa buông xuống được! Quý vị không buông xuống được thì phải giữ 

quy củ. Ba căn cội ấy là quy củ căn bản, nhất định phải giữ cho tốt. Nếu trong tâm quý vị 

nhất tâm niệm Phật, chỉ có một câu Phật hiệu, vậy thì thứ gì quý vị cũng chẳng cần! Bởi lẽ 

đó, công phu tốt đẹp, một ngày bèn thành công. Nghiệp chướng sâu nặng, khẳng định bảy 

ngày bèn thành công. Từ vô thỉ kiếp đến nay, nghiệp chướng gì đi nữa, một câu A Di Đà Phật 

hoàn toàn tiêu sạch. Vấn đề là quý vị có thật sự hành hay không? Thật sự hành sẽ thật sự hữu 

hiệu, quyết định chẳng giả. Do đó, tai nạn xảy đến, có thể vãng sanh hay không? Có thể! Một 

tí hoài nghi cũng chẳng có! Quý vị hãy ngẫm xem, do công phu một ngày bèn có thể vãng 

sanh, quý vị có chịu làm hay không? Vì sao muốn làm, nhưng lại chẳng làm được? Chẳng 

làm được là gì? Quý vị chẳng đúng pháp. Nếu niệm Phật mà chẳng hoài nghi, không xen tạp, 

không gián đoạn, quý vị có thể đạt được chẳng gián đoạn. Quý vị có hoài nghi, còn có xen 

tạp, công phu của quý vị chẳng thuần, không phải là Phật hiệu chẳng linh, mà vấn đề xuất 

hiện từ chính quý vị, chẳng do phương pháp. Đạo lý và phương pháp vĩnh hằng bất biến, quý 

vị phải hiểu rõ ràng, minh bạch, chuyện này quá quan trọng, là mấu chốt thành bại trong một 

đời này!  

 “Thị dĩ Niệm Phật tam-muội, xưng vi Bảo Vương tam-muội” (Do vậy, Niệm Phật tam-

muội được gọi là Bảo Vương tam-muội), trong kinh nói “Niệm Phật tam-muội, tam-muội 

trung vương” (Niệm Phật tam-muội là vua trong các tam-muội). Đó là Bảo Vương tam-muội. 

Pháp môn Niệm Phật thù thắng, chẳng có pháp môn nào có thể sánh bằng, thích hợp khắp ba 

căn, thâu nhiếp trọn vẹn lợi căn và độn căn. Thiền tiếp dẫn bậc thượng thượng căn, Tịnh Độ 

tiếp dẫn, thâu nhiếp từ thượng thượng căn đến hạ hạ căn, chẳng như Thiền. Thiền chỉ thâu 

nhiếp thượng thượng căn, chứ thượng, trung, hạ căn đều chẳng có phần. Tịnh Tông chẳng 

như vậy. Chỉ cần quý vị chịu niệm, giống như trong kinh này đã dạy, quý vị thấy ba bậc vãng 

sanh đều là cùng một câu nói: “Phát Bồ Đề tâm, một mực chuyên niệm”. Chẳng tu pháp môn 

Tịnh Độ, mà tu các pháp môn khác, nhưng khi lâm chung, chính mình đem công đức đã tu 

hành hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ, cũng có thể vãng sanh, pháp môn này to tát quá! Chẳng có 

phân biệt! Từ câu kinh văn này, chúng ta có thể thấu hiểu, tu các tôn giáo khác có vãng sanh 

được không? Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo có thể vãng sanh hay không? Có thể! Cùng 

một đạo lý! Quý vị đem công đức đã tu hành hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ, bèn có thể vãng 

sanh. Nho gia thì sao? Ngũ Luân, Ngũ Thường, Tứ Duy, Bát Đức đều tu rất khá, ta đem công 

đức ấy hồi hướng niệm Phật cầu vãng sanh có được không? Được chứ! Pháp môn này quá 

lớn! Chẳng có bất cứ điều kiện gì, chỉ cần là hết thảy thiện pháp, chẳng có một ai không vãng 
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sanh! Thậm chí làm ác pháp như thế nào đi nữa, chỉ cần quý vị buông hết ác niệm xuống, thật 

sự sám hối, sửa đổi tu thiện, một niệm hay mười niệm vẫn vãng sanh. “Buông dao đồ tể 

xuống, ngay lập tức thành Phật”, người ấy là đại thiện nhân, là thượng thiện, triệt để sám 

hối. Con người tánh vốn lành, buông xuống tập tánh, bổn thiện hiện tiền. Bổn tánh hiện tiền, 

lẽ nào người ấy chẳng vãng sanh? Người ấy vốn là Phật, lẽ nào không vãng sanh? 

 Vì thế, chúng ta hiểu rõ ràng, rành rẽ đạo lý này thì mới có thể đoạn hết hoài nghi, mối 

nghi trong tham, sân, si, mạn, nghi liền đoạn hết, tín tâm vẹn mười! Nếu quý vị chẳng hiểu rõ 

ràng, rành rẽ đạo lý, quả thật, nỗi nghi sẽ sanh ra chướng ngại rất lớn. Do đó, đức Phật xếp 

chữ Nghi này vào loại Căn Bản phiền não; quý vị thấy sau tham, sân, si, mạn là nghi. Phiền 

não là gì? Chướng ngại! Chướng ngại quý vị kiến tánh, chướng ngại quý vị thành Phật, 

chướng ngại quý vị khai ngộ, chướng ngại quý vị niệm Phật vãng sanh, quý vị nói xem có 

phiền toái lắm hay chăng? Vì thế, chúng ta học Phật phải dụng công trong lúc bình thường, 

tức là “phát Bồ Đề tâm, một bề chuyên niệm”. Bồ Đề tâm là tâm gì? Chân thành, thanh tịnh, 

bình đẳng, chánh giác, từ bi, khởi tâm động niệm quyết định tương ứng với những điều ấy, 

quý vị sẽ là “trụ Bồ Đề tâm”. Trái nghịch những thứ ấy, Bồ Đề tâm của quý vị chẳng phát ra 

được! Chẳng phát Bồ Đề tâm, niệm Phật sẽ chẳng thể vãng sanh, niệm Phật chỉ là gieo căn 

lành! Thật sự niệm Phật vãng sanh, Bồ Đề tâm nhất định trọn đủ, chớ nên không hiểu đạo lý 

này. Biết pháp môn này thù thắng ở chỗ nào? Thật sự đảm bảo chúng ta thành tựu viên mãn 

trong một đời này! Vì thế, dũng mãnh tinh tấn chẳng có gì khác! Dũng mãnh tinh tấn là triệt 

để buông xuống, khởi tâm động niệm chẳng vì chính mình nữa! Vì chính mình là gì? Vì 

chính mình tức là quý vị tham luyến luân hồi, vẫn chẳng nỡ rời khỏi lục đạo luân hồi, quý vị 

vì bản thân!  

 Chúng ta muốn sanh về Tây Phương Tịnh Độ, đầu tiên là phải buông chính mình 

xuống, chẳng cần cái thân này, chẳng còn chấp trước cái thân này là ta nữa, phải buông 

những thứ ấy xuống. Chẳng buông những thứ ấy xuống, đời đời kiếp kiếp niệm Phật vẫn 

chẳng vãng sanh, vì nguyên nhân nào? Chính vì đạo lý này: Đời đời kiếp kiếp chẳng chịu bỏ 

Ngã! Chỉ cần có Ngã, cả một đống lớn phiền toái ùa tới, người nhà, quyến thuộc, đất đai, nhà 

cửa, tài sản của ta, phiền toái lắm! Toàn là của quý vị, nên thứ gì cũng đều chẳng bỏ được, 

những thứ ấy có mang theo được hay không? Quý vị hãy ngẫm xem, ngay cả cái thân còn 

chẳng mang theo được, huống hồ vật ngoài thân? Do đó, người niệm Phật thường phải có 

tâm thái: Ta đến thế gian này là lữ du, nơi ta trụ trong thế gian này là quán trọ, sau hai ngày 

bèn rời đi, thứ gì cũng chẳng phải là của ta, ta chẳng mảy may lưu luyến nó. Ta trụ một ngày, 

bèn dùng một ngày, dùng rất tự tại, dùng rất thoải mái, hôm sau ra đi, chẳng có ý niệm gì cả! 

Thật vậy, đến trụ trong khách sạn, lữ du, đến nơi đây vãn cảnh, khảo sát, xem xét thế giới 

này, tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng tam-muội. Thấy thế giới này tình trạng ra sao, quý vị 

bèn hiểu, đó là tăng trưởng trí huệ. Sau khi đã thấy, như như bất động, đó là công phu định 
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lực. Chẳng có thứ gì muốn chiếm hữu, chẳng có thứ gì suy lường, cũng chẳng có thứ gì mong 

khống chế, ý niệm gì cũng đều chẳng có, người ấy vãng sanh rất dễ dàng, trong Phật môn, 

người ấy được gọi là “người có đại thiện căn”. Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, 

người ấy chẳng có thiện căn, chẳng có phước đức. Trong kinh giáo Đại Thừa, đức Phật đã 

khai thị như vậy, đâu đâu cũng đều có thể thấy.  

 Vì thế, ở đây, cụ Niệm Tổ nói Niệm Phật tam-muội là Bảo Vương tam-muội, “thậm 

thâm Thiền Định, tất đổ chư Phật, đô tiêu quy Niệm Phật tam-muội dã” (Thiền Định rất sâu, 

ắt thấy chư Phật, đều quy về, hòa lẫn trong Niệm Phật tam-muội). Dẫu nói nhiều đến mấy đi 

nữa, vẫn chẳng lìa khỏi Niệm Phật, vì sao? Niệm Phật là căn bản của căn bản. Trong kinh 

Đại Thừa, đức Phật thường nói: “Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Tâm hiện, thức 

biến”. Đức Phật đã dạy chúng ta tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc, nên niệm Phật bèn thành 

Phật, sanh từ tâm tưởng mà! Ta niệm Phật chẳng thành Phật, [là vì] ta niệm Phật đã xen tạp 

những thứ bẩn thỉu trong ấy. Xen tạp tự tư tự lợi, xen tạp danh văn, lợi dưỡng, xen tạp tham, 

sân, si, mạn, nên quý vị công phu chẳng đắc lực. Nếu trong câu Phật hiệu của quý vị chẳng 

có hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn, lẽ đâu chẳng thành công? Đại Thế Chí Bồ Tát 

dạy chúng ta “nhiếp trọn sáu căn”, nhiếp trọn sáu căn là chẳng xen tạp, không hoài nghi. 

Không hoài nghi là nhiếp ý căn, không xen tạp là nhiếp năm căn trước, tức mắt, tai, mũi, lưỡi 

và thân. Công phu tinh thuần, hiệu quả chẳng thể nghĩ bàn! Một niệm tương ứng một niệm 

Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Niệm Phật là niệm như thế đó! Nhà Phật trọng 

thực chất, chẳng đặt nặng hình thức, hình thức chẳng quan trọng! Thực chất là gì? Tương ứng 

là thực chất, tương ứng với thanh tịnh, bình đẳng, giác, tương ứng với nhiếp trọn sáu căn, 

tương ứng với tịnh niệm tiếp nối, người ấy được gọi là biết niệm, thật sự niệm Phật, biết niệm 

Phật. 

 Do đó, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sau khi quý vị thật sự hiểu rõ, liền 

biết thật sự dễ dàng, chẳng khó tí nào, mấu chốt là buông xuống! Vì sao nó trở nên khó khăn, 

chẳng nắm chắc như thế? Biến thành khó khăn dường ấy, có kẻ niệm suốt đời, nhưng chẳng 

nắm chắc vãng sanh? Chẳng nắm chắc là nói thật, chẳng giả. Vì sao chẳng nắm chắc? [Do] 

trong câu Phật hiệu có xen tạp, có hoài nghi. Có nỗi hoài nghi “ta có thể vãng sanh hay 

không?” Có nỗi hoài nghi ấy! Làm thế nào để trừ mối nghi ấy? Làm thế nào để trừ xen tạp? 

Biện pháp duy nhất là nghe giáo, nghe kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh, 

thuyết pháp bốn mươi chín năm, nhằm dạy chúng ta đoạn nghi hoặc, đoạn xen tạp. Kinh giáo 

giảng điều gì? Giảng rõ ràng, minh bạch chân tướng sự thật. Quý vị cũng thật sự hiểu rất rõ 

ràng, minh bạch, bèn triệt để buông xuống. Vì sao? Biết những thứ ta ưa thích là rỗng tuếch, 

đúng như kinh Đại Bát Nhã đã nói: “Hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, trọn chẳng 

thể được”, ngay cả thân thể cũng trọn chẳng thể được! Thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch, 

cũng chẳng còn dấy vọng niệm, công phu của quý vị liền thuần, niệm Phật đắc lực, chẳng cần 
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lâu lắc, quý vị niệm Phật bảy ngày liền cảm thấy khác hẳn. Lại hỏi quý vị có nắm chắc vãng 

sanh hay không? Quý vị có thể dám nói “ta nắm chắc vãng sanh”.  

 “Thị cố trì danh công đức bất khả tư nghị, Nhất Thừa nguyện hải bất khả tư nghị” (Vì 

vậy, công đức trì danh chẳng thể nghĩ bàn, Nhất Thừa nguyện hải chẳng thể nghĩ bàn). Công 

đức trì danh là tu nhân, Nhất Thừa nguyện hải là quả báo, nhân và quả đều chẳng thể nghĩ 

bàn! Hiện thời, thế giới có nhiều tai nạn ngần ấy, người học Phật nghe những tin tức ấy, có bị 

ảnh hưởng hay không? Người thật sự niệm Phật chẳng bị ảnh hưởng mảy may! Nghe tin tức 

ấy, người đó lập tức buông xuống, nghiêm túc niệm Phật, biết chúng ta nay đang ở cùng một 

chỗ, [ắt phải chia sẻ] cộng nghiệp! Nếu ta có phần trong cộng nghiệp, ta cũng có thể vãng 

sanh trong cộng nghiệp. Đó là chuyện tốt, ra đi sớm mà! Cộng nghiệp là mọi người gặp nạn, 

nhưng mỗi người đi đến mỗi nơi khác nhau. Người nhất tâm niệm Phật đến Tịnh Độ, đến thế 

giới Cực Lạc, người tâm địa thiện lương sanh lên trời, đến thiên đạo, kẻ tạo tác bất thiện vào 

trong ba ác đạo. Mỗi người đến một nơi khác nhau, rất công bình, chẳng có mảy may oan 

uổng. Người học Phật hiểu rõ ràng, minh bạch “nhân như thế nào, quả như thế ấy”, đều bày 

ra trước mặt, chính mình hiểu rõ ràng, rành rẽ, như như bất động. Hiểu rõ ràng, rành rẽ là trí 

huệ, như như bất động là tam-muội, quý vị nói có tự tại lắm hay không, có hạnh phúc lắm 

hay không, viên mãn dường ấy! Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học đến đây!  

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 
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Tập 127 

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

  

  

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

Kinh Giải, trang một trăm bốn mươi sáu, xem từ hàng thứ tư.  

 “Ư nhất niệm khoảnh, biến du nhất thiết Phật độ” (Trong khoảng một niệm, dạo khắp 

hết thảy các cõi Phật), câu này là kinh văn. Kế đó là lời giải thích: “Nhất niệm, chỉ cực đoản 

xúc chi thời khắc, đản kỳ thời hạn, chư thuyết bất nhất” (Chữ “một niệm” chỉ thời khắc hết 

sức ngắn ngủi, nhưng thời hạn ấy có nhiều thuyết [giải thích] khác nhau). Chữ “nhất niệm” 

được kinh nói đến rất nhiều, nhưng giải thích khác nhau. Chúng ta biết thuở đức Phật tại thế, 

Ngài giảng kinh, thuyết pháp có nguyên tắc. Nguyên tắc chung là “chẳng rời khỏi Nhị Đế”, 

Nhị Đế là Chân Đế và Tục Đế. Cái gọi là Chân Đế chính là nương theo cảnh giới do Phật đã 

chứng để nói, đó là Chân Đế. Loại thứ hai (Tục Đế) là tùy thuận bọn chúng sanh chúng ta, 

thuận theo cõi tục, nên gọi là Tục Đế, nghĩa là thuận theo kiến thức thông thường của chúng 

ta để nói, rất dễ hiểu, chúng ta vừa nghe bèn hiểu ngay. “Nhất niệm khoảnh” (trong khoảng 

một niệm) thì quả thật cũng có Chân Đế và Tục Đế, nên sẽ có các cách nói khác nhau. Tục 

Đế là lục đạo, mười pháp giới. Nói cách khác, nếu chúng ta giảng [Tục Đế] theo mỗi pháp 

giới thì tối thiểu có mười cách giảng. Đối với mười cách giảng ấy, chẳng thể nói cách nào sai, 

mà cũng chẳng thể nói cách nào hoàn toàn đúng; chúng ta phải hiểu đạo lý này! Một niệm, 

nếu dựa theo cuộc đối thoại giữa Di Lặc Bồ Tát cùng Thích Ca Mâu Ni Phật, hãy nên biết 

[những điều được nói trong cuộc đối thoại ấy] là Chân Đế, thời gian một niệm dài bao lâu? 

Là một phần trong một ngàn sáu trăm triệu phần của một giây, cũng tức là một phần ngàn sáu 

trăm triệu giây. Đúng là thời khắc vô cùng ngắn ngủi, kinh Phật dạy như vậy. Những cách 

giải thích khác cũng đều xuất phát từ kinh Phật. “Như Nhân Vương Bát Nhã”, [nghĩa là] theo 

như kinh Nhân Vương Bát Nhã giảng, “dĩ cửu thập sát-na vi nhất niệm” (coi chín mươi sát-

na là một niệm), tức là một niệm  có chín mươi sát-na. “Nhất niệm trung chi sát-na, kinh cửu 

bách sanh diệt” (trong một sát-na của một niệm, trải qua chín trăm lần sanh diệt), kinh Nhân 

Vương nói như vậy. Kinh Nhân Vương chẳng phải chỉ có một bản dịch6[1]. Theo bản chúng 

                                                           

6[1] Hiện thời, theo mục lục của Đại Tạng Kinh, kinh Nhân Vương Bát Nhã, danh xưng đầy đủ là Nhân 

Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh, gồm có bốn bản dịch:  
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ta thường đọc là Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh có cách nói như thế này: Trong một 

cái khảy ngón tay có chín mươi sát-na, trong một sát-na có chín trăm lần sanh diệt. Theo cách 

nói này, chín mươi sát-na là một niệm, trong một niệm có chín trăm lần sanh diệt, tức là một 

niệm có chín mươi sát-na. Cách này không nói theo [thời gian] khảy ngón tay, [trong các] 

kinh [khác] cũng nói theo cách khảy ngón tay. Lại nữa, trong quyển thượng của bộ Vãng 

Sanh Luận Chú, “dĩ bách nhất sanh diệt vi nhất sát-na” (coi một trăm lần sanh diệt là một 

sát-na), trong một sát-na có một trăm lần sanh diệt. “Lục thập sát-na danh vi nhất niệm” 

(Sáu mươi sát-na được gọi là một niệm), [khoảng thời gian] ấy được gọi là “niệm khoảnh”. 

“Lưỡng giả quân dĩ nhất niệm trung cụ đa sát-na dã, đản Trí Độ Luận dĩ nhất đàn chỉ 

khoảnh hữu lục thập niệm, Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký thập bát” (hai thuyết này đều coi 

một niệm gồm nhiều sát-na, nhưng Trí Độ Luận nói trong khoảng thời gian khảy ngón tay có 

sáu mươi niệm. Quyển thứ mười tám sách Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký), tức là quyển thứ 

mười tám, “vị sát-na tư vân niệm khoảnh, nhất đàn chỉ khoảnh hữu lục thập sát-na” (nói một 

sát-na được gọi là “niệm khoảnh”, trong khoảng một cái khảy ngón tay có sáu mươi sát-na). 

Hai bộ luận này đều coi một niệm là một sát-na. Do đó, đối với chuyện này, kinh luận có 

nhiều cách giảng, đó là giảng giải thuận theo thế tục.  

 Nói theo Chân Đế, chúng tôi nghĩ điều được nói trong kinh Bồ Tát Xử Thai7[2] phải là 

thật, chúng tôi thường nhắc nhở các đồng học điều này. Đức Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát, “tâm 

                                                                                                                                                                                                                  

- Nhân Vương Bát Nhã Kinh, một quyển, do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào năm 267 (tức năm Thái Thỉ thứ ba 

đời Tấn Vũ Đế).  

- Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh, hai quyển, do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào năm 401 

(tức năm Hoằng Thỉ thứ ba nhà Hậu Tần).  

- Nhân Vương Bát Nhã Kinh, một quyển, do ngài Chân Đế dịch vào năm 554 (tức năm Thừa Thánh thứ ba 

đời Lương Nguyên Đế). 

- Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, hai quyển, do ngài Bất Không dịch vào năm 756 (tức 

năm Vĩnh Thái nguyên niên đời Đường Đại Tông).  

Hiện thời chỉ còn lại hai bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập và Bất Không. Phật môn Trung Hoa thường 

dùng ba kinh Nhân Vương Hộ Quốc, Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh và Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh làm “tam kinh hộ quốc” mỗi khi cầu quốc thái dân an.  

7[2] Kinh này có tên gọi khác là Bồ Tát Tùng Đâu Thuật Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ 

Kinh, hoặc chỉ gọi tắt là Xử Thai Kinh, gồm ba mươi tám phẩm, chia thành bảy quyển, do ngài Trúc Phật 

Niệm dịch vào đời Hậu Tần. Trong kinh này, đức Phật vì ngài A Nan thuật lại quá trình Bồ Tát giáng thần từ 

thiên cung Đâu Suất vào thai mẹ, Bồ Tát ở trong thai mẹ như cung điện, mười phương Bồ Tát đều vân tập 

trong thai mẹ để nghe pháp không cảm thấy chật chội, mà mẹ cũng chẳng cảm thấy bị trở ngại gì. Điểm đặc 

biệt trong kinh này là cuối kinh (từ phẩm ba mươi lăm trở đi), đức Phật phó chúc Di Lặc Bồ Tát hộ trì kinh 

này, cũng như dự ngôn tám đại quốc vương sẽ phân chia xá-lợi, dựng tháp sau khi Phật nhập diệt, cũng như 

dự ngôn tôn giả Ca Diếp sẽ thống lãnh đại chúng kết tập Kinh Tạng.  
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hữu sở niệm”, tức là nói đến một niệm, phàm phu, tức phàm phu trong lục đạo, hễ trong tâm 

dấy lên một niệm, trong một niệm ấy, đức Phật hỏi “hữu kỷ niệm, kỷ tướng, kỷ thức?” Hỏi 

rất cặn kẽ, trong một niệm ấy có mấy tướng, mấy thức? Di Lặc Bồ Tát trả lời: “Nhất đàn chỉ 

hữu tam thập nhị ức bách thiên niệm” (trong một cái khảy ngón tay có ba mươi hai ức trăm 

ngàn niệm), nay chúng ta nói ba mươi hai ức trăm ngàn là ba trăm hai mươi triệu, trong một 

cái khảy ngón tay có ba trăm hai mươi triệu tế niệm. “Niệm niệm thành hình”, “hình” (形) là 

tướng. Đức Phật hỏi “mấy thức”, ngài Di Lặc đáp là “hình”, hình là tướng, là hiện tượng vật 

chất. Ngài nói mỗi niệm có hình, niệm niệm đều có hình. “Hình giai hữu thức” (hình đều có 

thức), Thức là gì? Thức là Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Kinh Phật nói tới Ngũ Uẩn thì “hình” là 

Sắc Uẩn, trong Sắc có Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Nói cách khác, Ngũ Uẩn vĩnh viễn chẳng 

tách rời nhau, chẳng thể nào tồn tại độc lập, mà luôn hòa hợp thành một Thể, thời gian 

[chúng tồn tại] lại còn vô cùng nhanh chóng. Quý vị thấy một cái khảy ngón tay là ba mươi 

hai ức trăm ngàn niệm, cách nói này rất gần gũi với cách nói của Lượng Tử Lực Học trong 

hiện thời. Tôi nghĩ trong một giây có người khảy nhanh hơn tôi, nếu một giây có thể khảy 

năm lần, [tức là] khảy ngón tay năm lần trong một giây, sẽ là như tôi đã nói trước đó: Một 

ngàn sáu trăm triệu, trong một giây có một ngàn sáu trăm triệu niệm. Hãy nhớ, mỗi niệm đều 

có hiện tượng vật chất, đều có hiện tượng tinh thần. Vậy thì vật chất rốt cuộc là như thế nào? 

Các nhà Lượng Tử Lực Học hiện đại đã nói: Trên thực tế, về căn bản là không có những thứ 

vật chất! Hiện tượng vật chất là gì? Hiện tượng vật chất là ý niệm, trong khoảng một niệm, ở 

đây gọi là một “niệm khoảnh”, tích lũy lại! Quý vị thấy trong một giây có bao nhiêu niệm? 

Một ngàn sáu trăm triệu, tích lũy nhiều ngần ấy trong đấy, quý vị thấy dường như có hiện 

tượng vật chất tồn tại, nhưng trên thực tế, nó là một hiện tượng dao động vô cùng nhanh 

chóng. Hiện tượng vật chất rất phức tạp, các nhà khoa học đã chia chúng thành ba loại lớn, 

vật chất có thể đặc, thể lỏng [và thể hơi]. Lấy nước làm tỷ dụ, nước là chất lỏng. Dưới không 

độ, nó có thể đóng băng, biến thành chất rắn. Ở nhiệt độ cao, nó có thể biến thành hơi nước, 

biến thành thể hơi. Khoa học cho biết: Do tần số dao động chậm, nên biến thành chất rắn, 

nhanh hơn một chút biến thành chất lỏng, nhanh hơn nữa biến thành chất hơi; càng nhanh 

hơn nữa, liền biến thành sóng điện từ. Vô lượng vô biên các hiện tượng trong vũ trụ, các hiện 

tượng vật chất và hiện tượng tinh thần toàn là do tần số dao động khác nhau mà hiển hiện 

những thứ ấy. Cách giảng về “Thật Tướng của các pháp” trong khoa học hết sức gần với 

kinh Phật. Kinh Phật nói: “Hết thảy pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng”, chẳng thật, 

không có thứ gì là thật! Hiện tượng vật chất chẳng thật, hiện tượng tinh thần cũng chẳng thật, 

đều sanh từ tâm tưởng. Khoa học hiện tại nói đến “tâm thái”, các hiện tượng sanh từ tâm thái 

là như thế đó. Vì vậy, “niệm” là cội nguồn của tất cả hết thảy các pháp, chúng đều sanh từ 

niệm. Ý niệm thiện thì chẳng có pháp nào không tốt đẹp. Tây Phương Cực Lạc thế giới và 

thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật được nói trong kinh Hoa Nghiêm đều do thiện 

niệm thanh tịnh hiển hiện.  
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 Đối với địa cầu chúng ta đang sống trong hiện tại, tuy chúng ta chẳng thấy thời đại 

thượng cổ, nhưng thật ra, chúng ta đã từng trải qua. Khổng phu tử thường tán thán, hoài niệm 

thời bình trị của cổ thánh tiên vương thuở thượng cổ, tức là thời bình trị đại đồng! Đại đồng 

chẳng phải là chuyện lý tưởng, thời Nghiêu - Thuấn đã làm được, sử sách Trung Quốc đã 

chép như vậy. Khổng Tử sống vào đời Châu, từ giữa đời Châu trở đi, nhà Châu suy vi, từ đại 

đồng đã biến thành “tiểu khang”8[3]. Khổng Tử sống trong thời đại tiểu khang, Ngài thường 

thường hoài niệm thời đại thịnh trị “đại đồng” thời Nghiêu - Thuấn. Người trong thuở đại 

đồng thịnh trị chỉ có tâm yêu thương, chẳng có tâm riêng tư. Người thuộc các tầng lớp, các 

ngành nghề biết giúp đỡ người khác, đều biết phục vụ người khác, đó là thời “đại đồng thịnh 

trị”! Thời đại tiểu khang bèn vì chính mình, nhưng vì chính mình mà cũng vì người khác, xã 

hội thời đó tốt đẹp! Cho tới hiện tại đã hơn hai ngàn năm trăm năm, lấy Khổng Tử để nói thì 

hai ngàn năm trăm năm trước, thời Khổng Tử là thời tiểu khang. Đại khái là tại Trung Quốc, 

mấy ngàn năm qua, đều duy trì cục diện tiểu khang như vậy. Vào những năm cuối đời Mãn 

Thanh, chẳng còn thấy [tình trạng] tiểu khang nữa, đời loạn xuất hiện, xã hội hỗn loạn. Cho 

đến hiện tại, cục diện hiện thời đã loạn lạc đến tột bậc. Có thể hóa giải những tai ương, loạn 

lạc hay không? Các tai biến trên địa cầu, xã hội hỗn loạn, có thể hóa giải hay không? Có thể 

khôi phục thuở tiểu khang hoặc thời “đại đồng thịnh trị” trước kia hay chăng? Câu trả lời là 

khẳng định, có thể! Đều do con người! “Nhân chi sở dĩ dị ư cầm thú”, nghĩa là con người 

khác cầm thú ở chỗ con người có thể tiếp nhận giáo dục, chứ cầm thú khó lắm! Con người có 

thể giác ngộ!  

 Báo độ của chư Phật Như Lai đều là đại đồng thịnh trị. Người niệm Phật chúng ta tâm 

luôn hướng tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là thế giới của A Di Đà Phật, thế giới ấy là 

thế giới đại đồng, xã hội ấy là đời thịnh trị đại đồng, còn thù thắng hơn những điều được nói 

trong thiên sách Lễ Vận Đại Đồng9[4], cõi nước của chư Phật là như vậy đó! Làm thế nào 

                                                           

8[3] Tiểu Khang là quan niệm của Nho gia về một thời đại thịnh trị, nhân dân an lạc, giàu có, chánh trị ổn 

định. Tuy có những biến động hoặc loạn lạc nhỏ, nhưng nhìn chung cuộc sống ổn định, hòa bình, vua biết 

thương dân, sử dụng vương đạo để cai trị, quan lại đa số thanh liêm, phong tục thuần phác, lễ nghĩa, trừ một 

số ít, đại đa số dân chúng đều nhường nhịn, tuân thủ pháp luật. Nho gia thường đánh giá các đời vua Thành 

Thang, Châu Văn Vương, Châu Vũ Vương là Tiểu Khang. Ở đây, hòa thượng dùng chữ “tiểu khang” với ý 

nghĩa tương đối bình trị, nhân tâm thế đạo không đến nỗi quá mức tệ hại.  

9[4] Đây là một thiên sách (một tiểu đoạn) trong chương Lễ Vận của sách Lễ Ký. Lễ Ký gồm 49 chương, Lễ 

Vận là chương thứ chín. Phần đầu của chương Lễ Vận nói về thế giới Đại Đồng, nên gọi là Lễ Vận Đại Đồng 

Thiên. Không rõ ai là tác giả của bộ Lễ Ký. Theo truyền thống, sách này được coi là do các môn đệ ghi chép 

những lời dạy về Lễ của Khổng Tử. Sách bị hủy diệt dưới thời Tần Thủy Hoàng, đầu đời Hán, học giả Lưu 

Hướng thu thập những thiên sách cũ còn sót lại, hợp thành sách Lễ Ký gồm 130 chương. Sau đó, Đới Đức 

giản hóa thành 85 chương, bộ này được gọi là Đại Đới Lễ Ký. Về sau, cháu Đới Đức là Đới Thánh lại giản 

hóa bộ Đại Đới Lễ Ký lần nữa thành 46 chương, thêm các chương Nguyệt Lệnh, Minh Đường Vị và Nhạc 

Ký, thành 49 chương, gọi là Tiểu Đới Lễ Ký. Đây chính là bộ Lễ Ký lưu hành hiện thời. Sách Đại Học trong 

Tứ Thư là một chương trong Lễ Ký. 
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mới có thể đến được? Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu điều kiện vãng sanh Tây Phương 

Cực Lạc thế giới, kinh Di Đà nói rõ ràng, đây là một bộ kinh được lưu thông vô cùng rộng 

rãi, phổ biến nhất. Kinh dạy người trong thế giới ấy là thiện nhân, “giai thị thượng thiện chi 

nhân câu hội nhất xứ” (các vị thượng thiện nhân đều cùng nhóm họp một chỗ). Điều này nói 

rõ: Muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta phải tu thượng thiện, “thiện” ấy là 

Thập Thiện Nghiệp Đạo, phải thực hiện Thượng Phẩm Thập Thiện. Thượng Phẩm Thập 

Thiện là tâm thiện, niệm thiện, ý niệm thiện, ngôn hạnh thiện, [tức là] ngôn ngữ và hành vi 

đều thiện. Tâm niệm và ngôn hành là thượng thiện. Thượng Thiện mà nếu chẳng học Phật, 

không cầu vãng sanh, thì Thượng Thiện sẽ đến nơi đâu? Thượng Thiện bèn sanh lên trời, làm 

chư thiên. Trung Phẩm Thập Thiện là nhân đạo, Hạ Phẩm Thập Thiện là A Tu La và La Sát. 

Ba phẩm Thượng, Trung, Hạ được phân định ra sao? Thượng Phẩm là thuần tịnh, tâm địa 

thuần tịnh; Trung Phẩm là tâm địa thuần thiện; Hạ Phẩm xen tạp phiền não, xen tạp tập khí. 

Tuy tâm địa rất thanh tịnh và cũng rất tốt lành, nhưng kẻ ấy có ngạo mạn, có hiếu thắng, có 

ganh tỵ, liền biến thành Hạ Phẩm, do người ấy đã xen tạp những tạp niệm, nên biến thành Hạ 

Phẩm. Nói với chúng ta điều kiện này rất rõ ràng, đó là điều kiện tiên quyết.   

Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, còn phải có thêm [điều kiện] nữa, thêm 

gì vậy? Đức Phật dạy: “Không thể do chút thiện căn, phước đức nhân duyên mà được sanh 

về cõi ấy”. Quý vị có thiện căn và phước đức, thiện căn là gì? Đối với pháp môn Tịnh Độ 

này, đối với những kinh luận Tịnh Độ, quý vị có thể tin tưởng, có thể lý giải, đó là thiện căn. 

Phước đức là gì? Phước đức là thật sự làm, tức là như kinh dạy chúng ta “phát Bồ Đề tâm, 

một mực chuyên niệm”, quý vị bèn thật sự hành, thật sự phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm đã phát 

khởi, rất tuyệt diệu! Bồ Đề tâm đã phát, người ấy là Bồ Tát. Bồ Đề tâm là gì? Là tâm chân 

thành, [tức là] trong tâm chẳng có hư ngụy, không có tạp niệm. Trong bút ký đọc sách của 

Tăng Quốc Phiên, ông ta đã định nghĩa chữ Thành, Thành là gì? “Một niệm chẳng sanh là 

Thành”. Tiêu chuẩn này và tiêu chuẩn trong kinh giáo Đại Thừa giống nhau. Chúng ta biết 

tiên sinh Tăng Quốc Phiên từng đọc kinh Phật, ông thông hiểu, chẳng phải là không hiểu. Nói 

theo kinh Phật, quý vị có phân biệt, có chấp trước, tâm sẽ chẳng Thành, chẳng có Bồ Đề tâm! 

Cơ sở của Bồ Đề là buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, đó mới là Bồ Đề tâm. A 

La Hán và Bích Chi Phật chỉ buông xuống chấp trước, còn vọng tưởng và phân biệt vẫn chưa 

buông xuống, nên A La Hán chẳng phát Bồ Đề tâm, được gọi là Tiểu Thừa. Phát Bồ Đề tâm 

là Đại Thừa. 

 Hiện tại, rất nhiều đồng học học Phật nẩy sanh hiểu lầm, cứ tưởng “ta đã thọ Bồ Tát 

giới, ta là Bồ Tát”. Sai rồi! Quý vị là Bồ Tát gì vậy? Bồ Tát bằng đất sét, gặp nước là thôi rồi, 

đúng như vậy đó! Bồ Tát há dễ dàng ư? Bồ Tát thì điều thứ nhất là chân thành, quý vị còn dối 

gạt chính mình, gạt gẫm người khác, làm sao có thể gọi là Bồ Tát cho được? Là một thiện 

nhân trong lũ phàm phu mà quý vị còn chưa đủ tư cách, làm sao có thể xưng là Bồ Tát cho 
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được? Nếu quý vị xưng là Bồ Tát, đó là đại vọng ngữ. Chư vị phải hiểu: Theo kinh Phật, quả 

báo của đại vọng ngữ là A Tỳ địa ngục. Quý vị dám mạo nhận là Phật, Bồ Tát hay không? 

Giả mạo đều nhằm mục đích danh lợi. Nếu quý vị thật sự hiểu nhân quả, sẽ chẳng dám làm 

theo cách như vậy. Từ tâm chân thành mới có thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Thanh 

tịnh, bình đẳng, giác là Tự Thọ Dụng, tức là Tự Thọ Dụng của tâm chân thành. Đại từ đại bi 

là Tha Thọ Dụng của tâm chân thành, tức là đối với người ngoài, đãi người tiếp vật bằng đại 

từ đại bi. Tâm ấy phát khởi bèn là Bồ Đề tâm. Dùng cái tâm ấy để một mực chuyên niệm, 

một phương hướng là Tây Phương Cực Lạc thế giới, một câu Nam-mô A Di Đà Phật niệm 

đến cùng, suốt đời chẳng biến đổi, đó là “một mực chuyên niệm”, người ấy quyết định được 

sanh về thế giới Cực Lạc. Niệm Phật có thể vãng sanh hay không, mấu chốt ở chỗ này! 

 Quý vị chớ nên nói kinh Phật chẳng linh, chính quý vị có lỗi, đức Phật chẳng nói sai, 

kinh điển chẳng nói sai. Quý vị phải thấy rõ ràng, thấy rành rẽ, tâm của chính quý vị có tương 

ứng với kinh hay không? Tâm hạnh tương ứng, quý vị là chánh tu, chân tu. Nếu tâm hạnh 

chẳng tương ứng, chẳng có thành ý, trong tâm có nhiễm ô, sẽ chẳng thanh tịnh. Nhiễm ô là 

gì? Phiền não là nhiễm ô, tự tư tự lợi là nhiễm ô, tiếng tăm, lợi dưỡng là nhiễm ô, tham, sân, 

si, mạn là nhiễm ô. Hễ nhiễm ô, tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Hễ phân biệt, tâm quý vị bất 

bình đẳng. Hễ tranh cường, hiếu thắng, tâm bèn bất bình đẳng. Trong kinh, đức Phật đã dạy 

rất nhiều. Tâm hiếu thắng, tâm khoe khoang tài năng, tâm cạnh tranh, đều thuộc về A Tu La 

hoặc La Sát! A Tu La có tâm thái như vậy. Bồ Tát tâm bình khí hòa, sạch làu như nước, 

chẳng nổi sóng gió, nước tĩnh lặng như gương, giống như một tấm gương soi cảnh giới bên 

ngoài rõ rệt, rành mạch, vằng vặc, phân minh, đó là trí huệ hiện tiền, [điều này] được gọi là 

Chiếu Kiến, chẳng phải là cái thấy do phân biệt, mà là Chiếu Kiến. Chiếu Kiến có nghĩa là 

chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Chẳng có phân biệt là Bình. Nước là bình đẳng, 

chẳng có chấp trước, nó sạch làu, thanh tịnh. Điều này trọng yếu lắm, thật sự tu, thật sự hành! 

Trong cuộc sống hằng ngày, gìn giữ sự thanh tịnh và bình đẳng chính là thật sự học Phật. 

Trong công việc gìn giữ sự thanh tịnh, bình đẳng, trong đãi người tiếp vật đều phải gìn giữ 

thanh tịnh, bình đẳng. 

 Thiện Tài đồng tử tham học năm mươi ba lần, Ngài làm chuyện này cho chúng ta thấy. 

Năm mươi ba lần tham học là phương tiện thiện xảo của Phật, chia hoàn cảnh nhân sự thành 

năm mươi ba loại, nam, nữ, già, trẻ, các nghề nghiệp. Thiện Tài đồng tử đều đến tiếp xúc, kết 

giao với họ, nhưng vẫn giữ được thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, thành tựu chân thành và 

từ bi, đãi người tiếp vật từ bi chân thành. Đó là học Phật, thành Phật, chúng ta học Phật chớ 

nên không biết. Nếu sơ sót cương lãnh trọng yếu này, trong cuộc sống hằng ngày chẳng 

tương ứng, chúng ta chẳng phải là đang học Phật, mà là đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp bèn là 

lục đạo phàm phu. Quý vị tạo thiện nghiệp, tương lai đến thọ báo trong ba thiện đạo, thiện 

nghiệp ấy cũng phải tiêu trừ. Bởi lẽ, trong tự tánh, thiện và bất thiện đều không có. Tạo tác 
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bất thiện nghiệp, tiêu nghiệp trong ba ác đạo, đều là tiêu nghiệp! Sau khi tiêu hết nghiệp, lại 

trở vào nhân gian. Trở vào nhân gian, nói thật ra, đúng như đức Phật đã nói “gặp duyên khác 

nhau”, nhân duyên mà! Người Hoa nói về sự dạy học: “Tánh tương cận, tập tương viễn” 

(xét về bổn tánh thì gần như nhau, xét về tập tánh thì khác nhau). Đó là “ngộ duyên” (gặp 

duyên). Nếu quý vị gặp thánh hiền, gặp Phật, Bồ Tát, chúc mừng quý vị, quý vị sẽ thành 

thánh, thành hiền, thành Phật, thành Bồ Tát. Nếu gặp ác duyên, tạo tác tham, sân, si, mạn, 

nhậu nhẹt, chơi bời, cờ bạc, quý vị sẽ đến chốn ngạ quỷ, địa ngục. Đó là “gặp duyên khác 

nhau”. Cổ nhân nói hai câu rất hay: “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen”. Đó là ngộ duyên. 

 Nay chúng ta gặp duyên khá lắm, được làm thân người, nghe Phật pháp, đó là duyên 

tốt đẹp. Trong Phật pháp, lại được nghe Đại Thừa, lại nghe Tịnh Độ, có thể nói là duyên ấy 

thù thắng khôn sánh! Gặp gỡ, có thể tin tưởng hay không? Có thể lý giải hay không? Đó là 

thiện căn của quý vị. Quý vị đầy đủ thiện căn, có thể tin, có thể hiểu; nhưng quý vị tin chẳng 

sâu, còn có hoài nghi; giải chẳng thấu triệt, [tức là] thiện căn chẳng đủ. Chân tín, chân giải, 

nhưng chẳng làm được, đó là thiếu phước; quý vị có thiện căn, nhưng không có phước báo. 

Phước là gì? Thật sự hành là phước đức! Vì thế, đức Phật nói: “Chẳng thể do chút thiện căn, 

phước đức, nhân duyên, mà được sanh về cõi ấy”. Quý vị hội đủ cả ba điều kiện ấy, quý vị 

thấy thiện căn đầy đủ, phước đức đầy đủ, nhân duyên đầy đủ, há lẽ nào chẳng vãng sanh? 

Chúc mừng quý vị, khẳng định quý vị thành Phật trong đời này. Vãng sanh thế giới Cực Lạc 

là thành Phật. Chuyện này chẳng phải là chuyện tầm thường! Chúng ta đã gặp, tuy gặp, 

nhưng thiện căn và phước đức không đủ thì làm thế nào? Phải nghiêm túc cổ vũ, khích lệ 

chính mình, nhất định phải bổ túc, dũng mãnh tinh tấn, phải bổ túc thiện căn và phước đức. 

Bổ túc từ chỗ nào? Bổ túc từ kinh giáo. Đối với kinh giáo, ta chẳng gặp thầy giỏi, bản thân ta 

học tập gặp khó khăn, làm cách nào? Cổ nhân có chú giải để giúp đỡ quý vị, người hiện thời 

càng có phước báo hơn cổ nhân. Vì sao? Hiện thời có đĩa CD, có Internet, có [truyền hình] vệ 

tinh, quý vị có thể học tập tại nhà, lên lớp mỗi ngày, phước báo này quá to tát! Quý vị phải 

học mỗi ngày thì mới được. Nếu quý vị không lên lớp mỗi ngày, phước báo vẫn bị luống 

uổng!  

Tôi gặp hai người mà tôi rất bội phục. Hai người ấy đúng là nắm được cách bổ sung thiện 

căn và phước đức, tức là mỗi ngày nghe kinh mười giờ. Một năm ba trăm sáu mươi ngày, 

mỗi ngày chẳng bỏ suốt một buổi học nào. Thật ra, nếu có chuyện gì, không có cách nào 

khác, họ không ngủ cũng nghe đủ bốn giờ. Nghe bốn giờ là trong tình huống bất đắc dĩ, bình 

thường là mười giờ. Họ thật sự có trí huệ, thật sự nghe lời. Tổ sư đại đức dạy chúng ta “thâm 

nhập một môn, huân tu lâu dài”, họ đã nắm được, nên nghe kinh bèn nghe một bộ kinh. 

Nghe một bộ kinh thì họ cũng chẳng nghe rất nhiều! Nghe rất nhiều thì sao? Chẳng nhớ 

được! Mỗi ngày nghe mười giờ, có thể ghi nhớ hay không? Không có trí nhớ và sức lý giải 

mạnh như vậy, họ còn gặp khó khăn. Do đó, họ dùng phương pháp rất xảo diệu, mỗi ngày họ 
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chỉ nghe đĩa ghi âm lời giảng trong một tiếng đồng hồ. Mỗi đĩa CD là một giờ, nghe [đĩa thâu 

âm] một giờ giảng ấy mười lượt, họ nghe giảng mười tiếng đồng hồ là nghe theo kiểu ấy. 

Một giờ giảng được nghe lặp đi lặp lại mười lần, họ nhớ được, nghe hiểu. Mỗi ngày nghe một 

đĩa, cứ mỗi đĩa là một giờ, làm theo cách ấy, ngày hôm sau mới nghe đĩa thứ hai. Nghe xong 

một bộ kinh, bèn nghe lại từ đầu. Nghe bao lâu? Nghe suốt mười năm. Thưa cùng quý vị, do 

mười năm ấy, họ đắc Niệm Phật tam-muội. Đắc Niệm Phật tam-muội là đắc Định, khai trí 

huệ. Trí huệ đã khai thì kinh chưa từng học, người ấy chẳng cần phải học, giống như Lục Tổ 

Huệ Năng đại sư, quý vị đọc cho người ấy nghe, người ấy bèn hiểu, và cũng có thể giảng cho 

quý vị nghe. Đó là gì? Một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Con người chớ nên làm 

quá nhiều, làm nhiều thì đúng là “tham nhiều, nhai không nát”, sai mất rồi! Con người chớ 

nên học làm bậc đại thông gia, “ta thứ gì cũng đều hiểu”, sai mất rồi! [Thật ra] quý vị chẳng 

hiểu thứ gì! Quý vị thật sự có thể chuyên ròng, thông suốt một bộ kinh, sẽ bất tri bất giác trở 

thành bậc đại thông gia, thứ gì cũng đều hiểu! Do vậy, một kinh thông, hết thảy các kinh đều 

thông, mười năm! Ai nấy đều có thể làm được, vấn đề là quý vị có chịu làm hay không! Đặc 

biệt là người xuất gia, vì sao? Người xuất gia không cần phải đi làm, có đồng tu cúng dường 

quý vị, thời gian mỗi ngày là của chính mình. Mỗi ngày nghe kinh mười tiếng, niệm Phật tám 

tiếng, quý vị có thể làm được thì mười năm bèn thành tựu, quý vị đi giáo hóa chúng sanh, là 

bậc đại sĩ, chẳng phải là người tầm thường! 

Vì thế, bao nhiêu người tập khí phiền não rất nặng, chẳng đầy đủ thiện căn và phước đức, 

chẳng tin tưởng, phí uổng thời gian, quá đáng tiếc! Nay đã giác ngộ thì hiện thời vẫn còn kịp! 

Tôi thấy có người sáu mươi tuổi mới bắt đầu, thật sự hành, bảy mươi tuổi thành tựu. Bảy 

mươi tuổi bắt đầu làm, tám mươi tuổi thành tựu, hạng người ấy đáng để kẻ khác bội phục. 

Tôi nghe nói có đồng học đã ngoài sáu mươi tuổi mới bắt đầu hành, nay đã bảy mươi mấy 

tuổi, mười năm bèn thành tựu. Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, một bộ kinh Vô Lượng 

Thọ, một câu Nam-mô A Di Đà Phật. Người như thế, tại gia bèn là cư sĩ Duy Ma, là Phật tại 

gia; xuất gia bèn là tổ sư đại đức, chẳng giả! Ai nấy đều làm được, chỉ cần quý vị thật sự nắm 

lấy cơ hội. Nếu hiện thời quý vị vẫn chưa đầy năm mươi tuổi, bắt đầu làm, mười năm sau quý 

vị thành tựu. Thứ nhất là chính mình thành tựu, nắm chắc vãng sanh Tây Phương Cực Lạc 

thế giới, quý vị tu thành công. Quý vị phải chịu phát nguyện, ta trụ trong thế gian này thêm 

mấy năm nữa, hòng giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, giúp cho chánh pháp trụ thế lâu dài, giúp 

họ phá mê khai ngộ. Quý vị có thể làm chủ thọ mạng, muốn trụ thế bao nhiêu năm liền trụ 

bấy nhiêu năm, sanh tử tự tại. Do đó, phải thật sự làm, chớ nên làm giả; hễ làm giả thì trật 

mất rồi!  

Tiếp đó, Hoàng lão cư sĩ nói: “Tư vi giản đơn, dị ký, cố tùng hậu giả, dĩ nhất niệm 

khoảnh tức nhất sát-na” (Nay nhằm đơn giản, dễ nhớ, nên từ nay trở đi, coi “trong khoảng 

một niệm” là một sát-na), cách nói này khá đơn giản. “Chí ư sát-na nhất niệm chi gian, tức 
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năng biến du chư Phật quốc độ giả” (còn như trong khoảng một niệm, liền có thể dạo khắp 

các cõi Phật), đây là một câu trong kinh, chính là nguyện thứ mười một của A Di Đà Phật. 

Lời nguyện trong nguyện thứ mười một là: “Ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá ức na-

do-tha bách thiên Phật sát, châu biến tuần lịch cúng dường chư Phật giả, bất thủ Chánh 

Giác” (trong khoảng một niệm, chẳng thể vượt qua ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật, lần lượt 

cúng dường trọn khắp chư Phật, chẳng giữ lấy ngôi Chánh Giác). Quý vị thấy A Di Đà Phật 

phát nguyện, Ngài nói người sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong khoảng một niệm, 

tức là một sát-na, trong thời gian ngắn ngủi dường ấy, trong khoảng thời gian một niệm, có 

năng lực dạo khắp các cõi Phật, vượt qua ức na-do-tha trăm ngàn cõi Phật, năng lực ấy do 

bổn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Trong lời nguyện ấy, chẳng hề nói người 

vãng sanh cõi Phàm Thánh Đồng Cư là ngoại lệ, Ngài chẳng hề nói lời ấy. Ngài chẳng hề nói 

lời ấy, tức là cõi Phàm Thánh Đồng Cư cũng có phần, tuyệt diệu thay! Trong cõi Phàm 

Thánh Đồng Cư có ba bậc, chín phẩm, đức Phật chẳng nói hạ hạ phẩm vãng sanh thuộc vào 

ngoại lệ, chẳng hề nói như vậy. Nói cách khác, người hạ hạ phẩm vãng sanh trong cõi Phàm 

Thánh Đồng Cư, sanh vào thế giới Cực Lạc, nếu “chẳng thể vượt qua ức na-do-tha trăm 

ngàn cõi Phật, lần lượt cúng dường trọn khắp chư Phật”, A Di Đà Phật sẽ chẳng thể thành 

Phật. Nay A Di Đà Phật đã thành Phật, thành Phật trong thế giới Tây Phương, đến nay đã là 

mười kiếp, nguyện gì của Ngài cũng đều được thực hiện, lời này chẳng giả tí nào!  

 Nếu chúng ta tu hành trong thế gian này, đạt đến cảnh giới như vậy, đó là thần thông, 

tức Thần Túc Thông, có thể trong một niệm dạo khắp các cõi Phật, đi bằng cách nào? Chư vị 

ngẫm xem, trừ phân thân ra, chẳng thể nào “dạo khắp các cõi Phật”! Do điều này có thể biết, 

họ có thể trong một sát-na, phân thành ức na-do-tha trăm ngàn thân, mỗi thân đến cõi nước 

của một vị Phật. Vì lẽ đó, trước vô lượng vô biên cõi Phật đều có người ấy, người ấy đều ở 

nơi đó, [hiểu như vậy] là có lý, đó phân thân. Đến các cõi Phật để làm gì? Lễ Phật! Chư vị 

phải nhớ: Phật là vô thượng phước điền trong thế gian và xuất thế gian, tu phước thì phải đến 

lễ Phật, cúng Phật, đó là tu phước. Cúng Phật, chắc chắn Phật sẽ thuyết pháp cho quý vị. Quý 

vị cúng dường Phật là Tài Bố Thí, Tài Bố Thí được của cải. Đây là đại đạo lý thiên kinh địa 

nghĩa. Phật đáp lễ bằng Pháp Bố Thí, nên Phật thuyết pháp cho quý vị. Thuyết pháp cho quý 

vị, quý vị liền khai trí huệ. Do đó, cúng dường Phật là phước huệ song tu. Người trong Tây 

Phương Cực Lạc thế giới phước huệ tăng trưởng mỗi ngày, chúng ta chẳng có cách nào 

tưởng tượng mức độ tăng trưởng ấy, tăng trưởng quá nhanh chóng! Vì sao? Họ có thể sử 

dụng vô lượng vô biên thân đến cúng vô lượng vô biên Phật, họ có năng lực ấy, bọn chúng 

sanh luân hồi trong lục đạo như chúng ta chẳng thể làm được điều này!  

 Chúng ta biết Tam Quả, tức Tam Quả A Na Hàm của Tiểu Thừa có thể phân thân, 

Ngài có thể đồng thời phân thành năm trăm thân. Từ truyện ký, chúng ta thấy vào thời đại 

Tùy - Đường, quả thật có những vị xuất gia như vậy. Trong Thần Tăng Truyện có chép câu 
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chuyện ấy, chắc chắn chẳng phải là giả. Cao Tăng Truyện cũng có, nhưng tôi không nhớ tên 

vị pháp sư ấy, chỉ nhớ câu chuyện này. Ngài là pháp sư Ấn Độ, đến Trung Quốc truyền giáo, 

ở đó mười mấy năm, quay về nước. Pháp duyên của pháp sư vô cùng thù thắng. Tín đồ tại 

Trung Hoa đều rất yêu mến Ngài. Pháp sư phải quay về, mọi người đều muốn thỉnh Ngài 

dùng cơm để cúng dường. Pháp sư từ bi, đều nhận lời. Người nào mời, Ngài cũng đều nhận 

lời. Đến bữa ăn ngày hôm sau, Ngài đến nhận cúng dường trọn khắp. Ngày thứ ba, Ngài ra 

đi, tiễn đến chỗ cái đình mười dặm, [đại chúng] hết sức hoan hỷ, [khoe]: “Pháp sư rất coi 

trọng tôi, ngày hôm qua đến ứng cúng tại nhà tôi”. Người khác nói: “Sai rồi! Ngày hôm qua 

rõ ràng là thầy ở nhà tôi”. Nói một hồi như vậy mới biết Ngài đã phân thành năm trăm thân, 

cùng một lúc đến dùng cơm với năm trăm gia đình. Ngày hôm sau, những người ấy đều tiễn 

đưa, mới liên kết lại, hiểu rõ ràng chuyện này: Pháp sư có bản lãnh phân thân, phân thành 

năm trăm thân. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, hạ hạ phẩm vãng sanh có thể 

phân vô lượng vô biên thân, có thể cúng mười phương thế giới hết thảy chư Phật. Chuyện 

này do chính A Di Đà Phật nói ra, Thích Ca Mâu Ni Phật kể lại cho chúng ta, chúng ta có tin 

hay không? Nếu tin tưởng, có muốn về nơi ấy hay không? Đi ngay lập tức, chẳng thể đợi 

thêm nữa. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành tựu là chân thật, chẳng giả!  

 Vì thế, cúng Phật rất trọng yếu. Cúng Phật là cầu học, cầu phước, cầu huệ. Thành Phật 

là phước huệ viên mãn, phước huệ viên mãn thì quý vị mới có thể phổ độ chúng sanh. Có 

huệ, chẳng có phước, chẳng thể độ chúng sanh. Có phước, chẳng có huệ, cũng không thể độ 

chúng sanh, nhất định phải là phước huệ viên mãn. Chúng ta ở trong thế gian này, hiểu 

chuyện này rất rõ. Học Phật nhằm thành tựu chính mình, thật sự nắm lấy thời gian, chẳng bỏ 

uổng ngày nào, mười năm thành công, đúng như cổ nhân Trung Quốc đã nói: “Mười năm 

quạnh quẽ, thi đỗ thành danh”. Người đọc sách trong thế gian tốn mười năm để thành tựu, tu 

hành trong Phật pháp cũng là mười năm. Mười năm ấy căn sâu, cội chắc, thành tựu Giới, 

Định, Huệ của chính mình. Thưa cùng chư vị, Giới là đức hạnh, Định là tam-muội, Huệ là 

đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Dẫu chưa thể đại triệt đại ngộ, mười năm cũng chắc 

chắn là đại ngộ, chẳng triệt ngộ thì cũng là đại ngộ. Vì thế, đối với những thứ chưa từng học, 

nhưng hễ tiếp xúc bèn thông suốt. Thật sự vâng theo phương pháp này để tu hành, mười năm 

chẳng thể nào không thành tựu. Nếu chẳng có thành tựu, chính quý vị hãy suy xét kỹ, quý vị 

đã dùng sai cái tâm! Trong mười năm. tuy là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, nhưng 

công phu của quý vị nhất định có xen tạp, tâm quý vị chẳng thanh tịnh, tâm quý vị bất bình 

đẳng, nên sự thành tựu của quý vị chẳng thù thắng. Nếu tâm địa thật sự giữ được thanh tịnh, 

bình đẳng, thành tựu ấy là chân thật, thành tựu ấy đáng để người khác tán thán. Hy vọng các 

đồng học thật sự có chí làm thánh, làm hiền, làm Bồ Tát, làm Phật, hãy ghi nhớ: Khéo học 

trong mười năm sẽ thành công! Hiện thời có đĩa CD giúp đỡ quý vị, có chú giải giúp đỡ quý 

vị, chớ nên hành quá nhiều, chỉ có thể hành một môn, phải tin tưởng “một kinh thông, hết 

thảy các kinh đều thông”. Nếu muốn thứ gì cũng đều hiểu, hãy bắt đầu từ một môn, đặt nền 
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tảng vững vàng nơi một môn, chớ nên học quá nhiều. Học quá nhiều sẽ thành học tạp, tư 

tưởng rối bời, quý vị chẳng thể đắc tam-muội, không thể khai trí huệ. Tuân thủ giáo huấn của 

cổ nhân, quý vị sẽ thành công. Nếu quý vị cậy mình thông minh, mười năm sẽ uổng phí, thứ 

gì cũng đều chẳng đạt được!  

 “Thượng văn dĩ viết”, [nghĩa là] trong phần trên đã nói: “Thị chư đại sĩ, tùy thời ngộ 

nhập Hoa Nghiêm tam-muội” (các vị đại sĩ ấy tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam-muội). 

Câu“thị chư đại sĩ” là nói trong phần trước, kinh văn đã liệt kê một vạn hai ngàn người tham 

gia pháp hội giảng kinh Vô Lượng của Thích Ca Mâu Ni Phật lần này, thính chúng đông 

ngần ấy! Những người ấy được gọi là Đại Sĩ, đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chúng 

ta thường gọi họ là Ma Ha Tát, tức là Đại Bồ Tát. Họ tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam-

muội, Hoa Nghiêm tam-muội đã được giới thiệu trong phần trước, cũng là “một ngộ, hết thảy 

đều ngộ”. Tiếp theo đó là lời giải thích đơn giản: “Thử tam-muội cứ quả nhi ngôn, diệc danh 

Hải Ấn tam-muội” (nếu xét theo quả để nói, tam-muội này còn gọi là Hải Ấn tam-muội). 

Chúng ta đọc Hoàn Nguyên Quán, thấy: Hải Ấn là tỷ dụ. Quý vị thấy [cụ Hoàng viết] “danh 

vi Ấn giả” (gọi là Ấn), lấy con dấu trong thế gian làm tỷ dụ. “Ấn thượng văn tự năng đồng 

thời đốn hiện, nhi vô tiền hậu chi sai” (Những chữ và nét khắc trên quả ấn có thể cùng một 

lúc nhanh chóng hiện ra, chẳng có sai biệt trước hay sau). Trên một quả ấn có khắc rất nhiều 

văn tự, trong Phật môn chúng ta thường thấy kinh văn được khắc thành con dấu. Bốn câu kệ 

rất nổi tiếng trong kinh Kim Cang: “Hết thảy pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng; như 

sương, cũng như chớp, hãy nên quán như thế”. Khắc bốn câu kệ gồm hai mươi chữ này 

thành con dấu, đóng dấu một cái, hai mươi chữ ấy đồng thời xuất hiện, chẳng phải là từng 

chữ một, đó là Ấn. Ấn có ý nghĩa là “đồng thời”, tức là “cùng hiện một lúc, chẳng có trước 

sau”. “Cử Thể tề chương, diệc vô hoặc ẩn chi xứ” (toàn bộ Thể đều cùng phô bày, cũng 

chẳng có chỗ nào ẩn tàng), “chương” (彰) có nghĩa là phô bày rõ ràng, rành rành, chẳng sót 

một chữ nào, toàn bộ đều in ra, đồng thời in ra.  

 Phật dùng chữ này nhằm bảo chúng ta: Toàn thể vũ trụ xuất hiện cũng giống như vậy. 

Trong quá khứ, các nhà khoa học đã nói tới thuyết Tiến Hóa Luận trong sự xuất hiện của vũ 

trụ, nhưng nói theo Phật giáo thì Tiến Hóa Luận chẳng thông! Phật pháp bảo vũ trụ chẳng 

phải là tiến hóa, mà là xuất hiện cùng một lúc. Thông thường, khi nói về chuyện này, chúng 

tôi dùng phim ảnh làm tỷ dụ, vì những kiến thức thông thường về phim ảnh chẳng khó hiểu, 

chỉ là các tấm phim được chiếu lên màn bạc. Chúng ta bỏ phim vào máy chiếu phim, nhấn 

nút một cái, tấm phim ấy bèn chiếu ngay lên màn bạc, [các hình ảnh] đồng thời xuất hiện, 

trọn chẳng phải là từng bộ phận một, chẳng có thứ tự trước, sau, mà là đồng thời xuất hiện. 

Điện ảnh sử dụng nguyên tắc chiếu phim, tức là dùng tốc độ rất nhanh để chụp thành phim, 

sau đó, dùng cùng một tốc độ để chiếu, nên chúng ta thấy giống hệt như người thật, động tác 

giống y hệt, đạo lý là như vậy đó. Toàn thể vũ trụ xuất hiện cũng giống như thế, lại còn là y 
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báo và chánh báo đồng thời xuất hiện. Chuyện này rất sâu, đạo lý rất sâu, quý vị phải tham 

cứu dần dần mới có thể chứng đắc. Đức Phật đã chứng đắc, nói rõ chân tướng sự thật này với 

chúng ta. Tuy Ngài đã nói minh bạch, chúng ta cũng hiểu rõ ràng, nhưng chuyện ấy vẫn là 

chuyện của Ngài, chẳng phải là chuyện của chúng ta! Đức Phật yêu cầu chúng ta cũng phải 

chứng đắc thì [cảnh giới ấy] mới là của chúng ta. Vì thế, đức Phật thường nói “chỉ có chứng 

mới biết”, đó là quý vị đã thật sự biết. Quý vị chưa chứng đắc, do thấy nghe mà biết, do đọc 

sách, hoặc do nghe giảng mà biết, đó chẳng phải là thật, vì là sự chứng đắc của người khác, 

chẳng do chính mình chứng đắc; đức Phật yêu cầu: Phải do chính mình đích thân chứng đắc. 

Vì vậy, Phật pháp là khoa học, chẳng phải là huyền học, mà là khoa học, đòi hỏi học trò phải 

đích thân chứng đắc. Quý vị chưa vãng sanh thế giới Cực Lạc, làm sao biết thế giới Cực Lạc? 

Trong bộ kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu thế giới Cực Lạc, đó là Ngài đã đích 

thân chứng đắc. Chúng ta nghe xong, có thể tin, có thể hiểu, thật sự hành, sẽ có thể đến đó, 

cuối cùng chúng ta cũng chứng đắc. Lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói chẳng giả, những gì đã 

nói trong kinh, quý vị đến thế giới Cực Lạc xem, sẽ thấy toàn bộ. Bốn mươi tám nguyện của 

A Di Đà Phật, nguyện nào cũng đều được thực hiện, thật sự gia trì, khiến cho quý vị thật sự 

được thọ dụng. Đây là chỗ khiến cho Phật pháp thù thắng khôn sánh hơn bất cứ học thuật nào 

trong thế gian này!  

 Tiếp đó, [cụ Hoàng] giải thích Hải, Hải là gì? Biển cả, “do như đại hải, đồng thời ảnh 

hiện chủng chủng sai biệt chi tướng. Hình tượng thiên sai, thủy thể vô biệt” (giống như biển 

cả, cùng lúc hiện bóng các tướng sai biệt. Hình tượng muôn ngàn sai khác, nhưng thể chất 

của nước chẳng khác), dùng biển cả làm tỷ dụ. Dù sao thì tỷ dụ vẫn là tỷ dụ, chẳng có cách 

nào tỷ dụ khít khao, chúng ta phải thấu hiểu [điều này]. Bởi lẽ, nước phẳng lặng như gương, 

nên nó mới có thể chiếu thấy. Thông thường, chúng ta dùng hồ [làm tỷ dụ]. Hồ nhỏ, chẳng 

lớn, khi chẳng có gió, hồ chẳng có sóng, không nổi sóng, nước cũng rất sạch, chẳng bị ô 

nhiễm, đúng là giống như một tấm gương, phong cảnh bên bờ đều phản chiếu trong đó. 

Trong biển có sóng, sóng rất lớn, có thể in bóng rõ ràng như vậy hay không? Cũng có, nhưng 

chẳng in bóng rõ ràng như vậy. Khi chúng ta sắp đến bờ biển, cũng có thể thấy [bóng phản 

chiếu của] núi và các kiến trúc bên bờ, đó là kinh nghiệm đích thân từng trải của chúng ta. 

Tuy có, nhưng chẳng rõ ràng như cảnh được hiện trong hồ, [rõ rệt] giống như soi vào gương. 

Phật dùng biển cả làm tỷ dụ. Nếu biển cả gió êm, sóng lặng, chẳng cuộn sóng, khi đó sẽ là 

“ảnh hiện chủng chủng sai biệt chi tướng, hình tượng thiên sai, thủy thể vô biệt” (hiện bóng 

các tướng sai biệt, hình tượng ngàn muôn sai khác, nhưng thể chất của nước chẳng khác), 

nước có thể chiếu là một. “Vạn tướng phồn hưng, nhi thủy trạm nhiên” (muôn tướng khởi 

lên đầy dẫy, nhưng nước vẫn trong lặng). “Vạn tướng” là những hình ảnh thiên sai vạn biệt 

trong ấy, nhưng nước chẳng động. Giống như chúng ta xem TV, [hình ảnh] biểu diễn trong 

TV, màn ảnh chẳng động, màn ảnh bình thản, tĩnh lặng, lại còn chắc chắn chẳng nhiễm trước. 

“Uyển nhiên vạn tướng, uyển nhiên vô tướng” (rành rành vạn tướng, rành rành vô tướng). 
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Vạn tướng hiển hiện nơi màn bạc [của rạp chiếu phim], vạn tướng hiển hiện trên màn hình 

TV, “uyển nhiên vô tướng” là bản thân màn hình, màn hình thật sự vô tướng, chẳng có tơ 

hào nhiễm trước nào! Vạn tướng là những cái được sanh, được hiện, được biến bởi tự tánh 

của chúng ta, còn vô tướng là tự tánh có thể hiện, có thể biến. Tự tánh giống như nước, trong 

ấy chẳng có thứ gì, vạn tướng là huyễn tướng. 

 Vì lẽ đó, tướng chẳng thật, đó mới là chân tướng sự thật. Tướng là Giả Hữu, tánh là 

Chân Không. Chân Không và Giả Hữu là một chuyện, chẳng phải là hai chuyện. Giống như 

chúng ta xem TV, màn hình là Chân Không, khi hình tướng xuất hiện trên băng tần, đó là Giả 

Hữu, Huyễn Hữu. Huyễn Hữu chẳng trở ngại Chân Không, Chân Không chẳng trở ngại 

Huyễn Hữu, chúng có thể đồng thời tồn tại, đó là nói về chân tướng của hoàn cảnh hiện thực. 

Tuy đồng thời tồn tại, chúng ta phải hiểu thật rõ ràng, thật rành rẽ chân và vọng. Chớ nên 

chấp trước vọng, chớ nên phân biệt, nắm vững chân là đúng. Khi huyễn tướng dấy lên tơi 

bời, tâm vẫn định, chẳng động, đó là đúng. Nếu tâm chúng ta động theo cảnh giới bên ngoài, 

sai mất rồi, sẽ sanh phiền não. Trong tâm quý vị có tham ái, còn có sân khuể, sai mất rồi! 

Chư Phật, Bồ Tát ứng hóa trên thế gian, thuở Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế, đã vì chúng ta 

thị hiện tám tướng thành đạo, trụ thế tám mươi năm, chúng ta chẳng thấy, nhưng người minh 

tâm kiến tánh trông thấy, thấy gì vậy? Thấy đức Phật suốt tám mươi năm chẳng khởi tâm 

động niệm, nên gọi là Phật. Chẳng khởi tâm, không động niệm, chư vị nghĩ xem: Ngài còn có 

phân biệt, chấp trước hay chăng? Phân biệt do khởi tâm động niệm mà có, chấp trước do 

phân biệt mà có. Người có chấp trước, chắc chắn khởi tâm động niệm; phân biệt, chấp trước, 

chính là phàm phu, lục đạo phàm phu mê chứ không giác. A La Hán giác ngộ, chẳng chấp 

trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, nhưng còn có phân biệt, còn có khởi tâm 

động niệm. Tuy các Ngài chưa phải là rốt ráo, nhưng đã vượt thoát lục đạo, lục đạo chẳng 

còn nữa. Do điều này, có thể biết lục đạo do chấp trước biến hiện!  

 Chúng ta ở trong lục đạo là do nghiệp lực biến hiện. Thuở ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật ở 

trong lục đạo, nhưng chẳng do nghiệp lực biến hiện, mà là gì? Do chúng sanh có cảm, Phật 

bèn ứng hiện; bởi lẽ, Ngài chẳng có khởi tâm động niệm. Phật biết chân và vọng chẳng trở 

ngại, cảnh giới hư huyễn chẳng trở ngại chân tâm, chân tâm chẳng trở ngại cảnh giới hư 

huyễn xuất hiện, chẳng chướng ngại, không sao cả! Vì tâm của Phật vĩnh viễn thanh tịnh, 

chẳng bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, đó là công phu. Tâm chúng ta chuyển theo cảnh, 

rất đáng thương, vì sao? Cảnh giới là giả, chẳng thật. quý vị bị ngoại cảnh xoay chuyển, bị hư 

vọng lay chuyển, rất khổ! Cái bị chuyển là vọng tâm, lại chẳng phải là chân tâm, quý vị thấy 

có oan uổng hay không? Chân tâm xác thực là như như bất động. Phàm phu và Phật sai biệt 

[ở chỗ] Phật dùng chân tâm, phàm phu dùng vọng tâm, sai biệt ở chỗ này! Vọng tâm là tâm 

sanh diệt, còn chân tâm thì bất sanh, bất diệt. Vọng tâm là ý niệm. Quý vị thấy ý niệm của 

chúng ta, niệm trước diệt, niệm sau liền sanh, từng niệm nối tiếp nhau. Chân tâm chẳng có 
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hiện tượng này, chân tâm chẳng có sanh diệt. Huệ Năng đại sư kiến tánh là thấy chân tâm, 

Ngài bảo chúng ta: Chân tâm là thanh tịnh; chân tâm bất sanh, bất diệt. Chẳng có hiện tượng 

sanh diệt, cũng là trong khoảng một niệm chẳng có hiện tượng sanh diệt. Trong khoảng một 

niệm, động tâm tức là khởi tâm động niệm. Tuy không có hiện tượng trong khoảng một niệm, 

nhưng chẳng trở ngại, chẳng liên can gì đến khoảnh khắc một niệm ấy. Giống như nước, 

nước thanh tịnh, chẳng bị ô nhiễm, nhưng có thể do gió mà dậy sóng. Gió nhỏ, sóng nhỏ; gió 

lớn, sóng to, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. 

 “Thời vô tiên hậu, cố diên xúc đồng thời” (chẳng có thời gian trước sau, nên rút ngắn 

hay kéo dài đồng thời), chẳng có thời gian, mà cũng chẳng có không gian. Vì thế, quý vị nói 

thời gian rất dài hay thời gian rất ngắn, đối với Ngài là như nhau, bình đẳng. Do đó, trong 

kinh Phật, đối với thời gian, chỉ nói hai chữ “nhất thời”. Nhất Thời có ý nghĩa là thời gian 

chẳng có trước hay sau. Chư vị phải hiểu, “thời gian không có trước hay sau” đã cho chúng ta 

biết chuyện gì? Cho chúng ta biết con người chẳng có sanh tử. Sanh tử chẳng phải là trước 

hay sau ư? Có trước sau bèn có sanh tử, không có trước sau, lấy đâu ra sanh tử? Chẳng có 

quá khứ, chẳng có hiện tại, chẳng có vị lai. Kinh Kim Cang nói “tam tâm bất khả đắc” (ba 

tâm chẳng thể được). Đó là cảnh giới gì? Đó là vô lượng thọ trong thế giới Cực Lạc, vô 

lượng thọ là chẳng có sanh tử. Do kéo dài và rút ngắn đồng thời, quý vị có thể trở lại quá 

khứ, mà cũng có thể tiến nhập vị lai, thấy một ngàn năm sau thế giới có tình trạng như thế 

nào, quý vị đều trông thấy. Hai ngàn năm sau, tình hình thế giới sẽ như thế nào? Một ngàn 

năm, hai ngàn năm trong quá khứ, quý vị thấy toàn bộ, người và sự vật vẫn còn tồn tại, siêu 

việt thời gian! Không gian cũng chẳng tồn tại, thời gian và không gian đều chẳng có, nên 

kinh Phật thường nói “tức tại đương hạ” (ngay trong lúc này), nói lời thật với quý vị. Chúng 

ta chẳng hiểu “đương hạ”, dường như hiểu, nhưng trên thực tế chẳng hiểu! “Đương hạ” (當

下) là gì? Ở đây, “đương hạ” là nói tới “nhất niệm khoảnh” (一念頃: trong khoảng một 

niệm), tức là một phần của một ngàn sáu trăm triệu phần trong một giây, bèn gọi là “đương 

hạ”. “Tam thế cổ kim, bất ly ư đương niệm” (ba đời xưa nay chẳng rời một niệm ngay trong 

hiện tại), câu này chỉ ra, “đương niệm” tức là “đương hạ nhất niệm” (một niệm ngay trong 

hiện tại). “Tam thế” là nói đến thời gian, “cổ kim” là nói đến không gian. “Tề hiện thủy 

trung, cố quảng hiệp tự tại” (đều cùng hiện trong nước, nên rộng hẹp tự tại), đấy là tỷ dụ Hải 

Ấn. “Thập phương thế giới bất ly ư đương xứ” (mười phương thế giới chẳng lìa khỏi chỗ 

này), ba đời xưa nay, mười phương thế giới ở ngay tại nơi đây, ở ngay trong một niệm này, 

đó là chân tướng sự thật. Các vị Bồ Tát dự hội chứng đắc chuyện này, mà cũng có nghĩa là 

những người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh cũng đã chứng đắc [chuyện này]. Đạt được 

công phu như vậy, xác thực là chẳng dễ dàng!  

 Trong quá khứ, pháp sư Đàm Hư đã ở Hương Cảng rất nhiều năm, tuổi già, Ngài vãng 

sanh tại Hương Cảng. Tôi chưa từng gặp lão nhân gia, năm 1977, tôi đến Hương Cảng lần 



115 Tập 127 

 

đầu tiên, lúc ấy, Ngài đã vãng sanh mấy năm rồi. Tôi nghe Ngài giảng kinh, thuở ấy là [nghe 

qua] băng thâu âm, nghe băng thâu âm lời Ngài khai thị. Lão nhân gia đã nói: Trong thời ấy, 

đã chẳng có người tham Thiền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài chưa từng thấy 

qua, mà cũng chưa hề nghe qua. Ngài đã thấy người đắc Định, tuy đắc Định, chẳng khai ngộ! 

Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ở Bắc Kinh bảo tôi: “Trong thời đại hiện tiền, ngay cả tham Thiền 

đắc Định cũng chưa nghe nói tới!” Do đó, bản thân cụ vãng sanh, niệm Phật vãng sanh Tịnh 

Độ. Cụ Hoàng đã từng học Thiền, học Mật, vào lúc trọng yếu nhất, cụ đổi lại, đổi thành niệm 

Phật. Cụ bảo tôi, mỗi ngày cụ niệm mười bốn vạn câu Phật hiệu, trong giai đoạn ngã bệnh, 

mỗi ngày là mười bốn vạn câu Phật hiệu, cụ niệm Phật vãng sanh. Khi viết bộ chú giải này, 

cụ đã bị bệnh, thân thể đã chẳng khỏe lắm! Sau khi cụ viết xong bản chú giải này, tôi mới 

quen biết cụ. Khi đó, đã viết xong, còn chưa lưu thông, cụ tặng tôi một quyển in bằng ronéo, 

trước kia in ronéo bằng stencil. Chúng tôi biết, trước kia chúng tôi đã dùng stencil, in bằng 

stencil, đại khái in được hơn một trăm bản, từ một trăm hai mươi cho đến một trăm ba mươi 

bản. Sau khi in tới bản một trăm năm mươi, sẽ chẳng thấy rõ ràng lắm, [chữ in] bị mờ nhòe. 

Có thể thấy rõ là khoảng chừng một trăm hai mươi, một trăm ba mươi bản! Vì thế, số lượng 

bản in bằng ronéo không nhiều lắm, cụ tặng cho tôi một quyển. Khi ấy, tôi trông thấy rất 

hoan hỷ, thỉnh giáo lão nhân gia: “Cụ có giữ bản quyền hay không?” Cụ bảo: “Không có”. 

Tốt quá! Không có bản quyền thì tôi in lại, lưu thông bản ấy. Cụ hết sức hoan hỷ. Tôi nói: 

“Nếu có bản quyền, tôi chẳng dám động đến tác phẩm của cụ”. Do cụ nói “không giữ bản 

quyền”, tôi liền đem bản chú giải của cụ, khi ấy tôi đang ở Mỹ, giao cho các đồng học tại Đài 

Loan in thành một vạn cuốn, tức là một vạn cuốn đóng bìa cứng, cụ thấy vậy rất hoan hỷ.  

Thân thể cụ đã chẳng khỏe lắm! Do đó, trong thời gian ấy, hằng năm tôi tới Bắc Kinh tối 

thiểu hai lần, có lúc sang đó đôi ba lượt, đến làm gì? Đến gặp lão nhân gia. Cụ ra [ngoại 

quốc] chẳng dễ dàng, còn tôi đến thăm cụ dễ dàng, thật sự là chí đồng đạo hợp! Tại hải ngoại, 

chỉ có một mình tôi học và giảng bộ kinh này, trong nước cũng chỉ có mình cụ Hoàng, chẳng 

có ai khác! Bộ kinh này do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giới thiệu cho tôi, chính cụ đã từng giảng 

một lần, có viết lời “mi chú” (眉註), tức là viết chú giải ngay trên bản kinh, viết bằng bút 

lông. Hình như lúc đó lão cư sĩ sáu mươi bảy, sáu mươi tám tuổi, cụ đã giảng một lần! Hết 

sức khó có. Tôi đã giảng bộ kinh này, thuở ấy còn chưa gặp bản chú giải này của cụ Hoàng, 

tôi hoàn toàn dùng chú giải của thầy Lý, dựa theo lời mi chú. Trông thấy bản chú giải này, tôi 

hết sức hoan hỷ, cụ thật sự dụng tâm, không cô phụ lời thầy giáo huấn. Thầy của cụ là lão cư 

sĩ Hạ Liên Cư. Cụ Hạ hội tập đại kinh, tự mình đã giảng bộ kinh này, cụ Hoàng Niệm Tổ 

luôn hết sức dụng tâm nghe giảng. Vì vậy, bộ chú giải này là một sự thành tựu hết sức gian 

nan, vất vả! Lần này chúng tôi đặc biệt chọn giảng, nhằm học tập những điều tâm đắc được 

chia sẻ trong bản chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ, mà cũng nhằm kỷ niệm một phen quen 

biết giữa lão cư sĩ và chúng tôi lúc tuổi già!  
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 Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Nhất thiết tự tại nan tư nghị, Hoa Nghiêm tam-muội thế lực 

cố” (hết thảy tự tại khó nghĩ bàn, là do thế lực của Hoa Nghiêm tam-muội), điều quan trọng 

ở đây là “hết thảy tự tại”. Tự tại là không có chướng ngại; “nan tư nghị” là chẳng thể nghĩ 

bàn, chẳng có cách nào tưởng tượng. Quý vị thấy trong phần trước đã nói: Một thân có thể 

phân thành vô lượng thân, mười phương vô lượng vô biên các cõi Phật, ở trước mặt mỗi vị 

Phật đều có thân của chính mình tham gia pháp hội, đó là đắc đại tự tại! Nếu quý vị hỏi, nói 

theo lý thì chuyện này có thể nói xuôi rót hay không? Nói xuôi rót! Đạo lý gì vậy? [Đạo lý 

ấy] đã có trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm quá to, thiên luận văn Tu Hoa Nghiêm 

Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán của Hiền Thủ quốc sư không dài, nhưng đã giảng đạo 

lý này rất rõ ràng, rất minh bạch. Chẳng phải là giả, mà là có căn cứ lý luận. Lý là tự tánh 

chẳng thể nghĩ bàn, khoa học hiện thời cũng đề xướng “năng lực của ý niệm cũng to lớn 

chẳng thể nghĩ bàn”. Tức là nói ý niệm của chúng ta to đến mức độ nào? Kinh Phật thường 

nói, nhưng chúng ta xem, đọc, đều là sơ ý, vô tâm, chẳng nghiêm túc, xem lướt qua. Thuở 

đức Phật tại thế giảng kinh, thuyết pháp, cũng thường nói Bồ Tát có năng lực như thế này: 

Cầm quả cầu lửa mặt trời trên tay, có thể ném nó tới một góc trời rất xa, rồi lại nhặt về. Đó là 

gì? Niệm lực. Các tinh hệ vận hành trong vũ trụ, ta khiến chúng thay đổi quỹ đạo, chúng nó 

rất nghe lời. Kinh Phật thường nói chuyện này: Bồ Tát thần thông du hý, oai đức chẳng thể 

nghĩ bàn. Đức Phật nói lời thật, chẳng giả, chúng ta có lý do để tin tưởng. Vì sao? Khắp pháp 

giới hư không giới do đâu mà có? Do niệm lực biến hiện. Nếu niệm lực đã có thể biến hiện, 

vì sao nó chẳng thể thay đổi niệm lực? 

 Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, thông hiểu đạo lý này, trên địa cầu hiện thời có lắm 

tai nạn dường ấy, có thể hóa giải hay không? Hóa giải dễ dàng! Hễ ý niệm chánh đáng, tai 

nạn chẳng còn. Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật đã dạy, vì sao có thủy tai? Tham lam. 

Chúng ta sống ở nơi đây, dứt trừ tâm tham, sẽ chẳng còn thủy tai nữa. Hỏa tai do đâu mà có? 

Vì sao nhiệt độ địa cầu tăng cao? Sân hận! Nếu cư dân trên địa cầu buông sân hận xuống, 

nhiệt độ địa cầu sẽ khôi phục bình thường. Cảnh chuyển theo tâm mà! Ngu si cảm ứng phong 

tai, ngạo mạn cảm ứng động đất; trong kinh, đức Phật đã nói trọn hết. Cái gọi là “thiên tai” 

chẳng phải là tự nhiên, mà là phản ứng [của thiên nhiên] đối với tâm tình và ý niệm của con 

người chúng ta, đạo lý là như thế đó! Xã hội hỗn loạn, nhưng lòng người chánh đáng, thì toàn 

bộ đều chánh đáng, vạn vật đều chánh đáng. Do vậy, khi học tập kinh giáo trong những năm 

qua, tôi cũng thường nói: Địa cầu này và Tây Phương Cực Lạc thế giới có khác biệt hay 

không? Chẳng hề khác biệt mảy may, hoàn toàn bình đẳng. Vì sao thế giới của người ta tốt 

đẹp như vậy? Cư dân của người ta tâm tánh thiện lương, đều là thượng thiện, nên hoàn cảnh 

cư trụ chẳng phát sanh khuyết điểm! Hiện thời, cư dân trong thế giới chúng ta hoàn toàn điên 

đảo, chúng ta là thượng ác, tức là ác đến tột bậc, nên hoàn cảnh trên địa cầu này cũng băng 

hoại. Ý niệm trọng yếu lắm, trong kinh đức Phật đã nói điều này quá nhiều! Vô cùng khó có 

là hiện thời Lượng Tử Lực Học cũng nói như thế, nói giống như đức Phật, cũng có nghĩa là 
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những đạo lý và chân tướng sự thật đã giảng trong kinh Phật có thể dùng khoa học hiện thời 

để chứng minh.  

 Xã hội thời cổ tốt đẹp hơn hiện thời, lòng người thuần hậu, đạo lý ở ngay chỗ này. Tư 

tưởng, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, và tạo tác của con người đều tuân theo khuôn mẫu 

luân lý và đạo đức. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta Ngũ Luân, Ngũ Thường, Tứ Duy, Bát 

Đức, thật sự làm được bốn điều mục ấy, sẽ là thời thịnh trị thế giới đại đồng, thế giới này sẽ 

là thế giới Cực Lạc. Hiện thời đã hoàn toàn vi phạm, chẳng có Ngũ Luân; Ngũ Thường cũng 

không có, Tứ Duy và Bát Đức hoàn toàn không có, nên xuất hiện vấn đề, xã hội là một khối 

động loạn, khắp nơi trên địa cầu đều gặp tai nạn là do nguyên nhân này. Trong Phật pháp có 

nói biệt nghiệp và cộng nghiệp, tuy chúng ta sống trên địa cầu này là cộng nghiệp, nhưng 

trong cộng nghiệp còn có bất cộng nghiệp. Chúng ta có thể tuân thủ luân lý đạo đức, Tứ Duy 

và Bát Đức, tuy có tai nạn, chúng ta vẫn có thể tránh khỏi. Khi tai nạn xảy đến, thí dụ như đại 

địa chìm xuống, chúng ta có thể chẳng chết hay không? Chúng ta cũng chết. Vậy thì có khác 

gì đâu? Khác chứ! Sau khi chết, chúng ta về thế giới Cực Lạc, làm sao có thể giống nhau cho 

được? Sẽ đến chỗ khác nhau. Khi tai nạn xảy đến, chúng ta chẳng kinh hoảng chút nào, tâm 

định, vì sao? Liễu giải chân tướng sự thật, chúng ta ra đi tự tại, ra đi an tường, chẳng có một 

tí kinh hoảng nào! Những kẻ bình phàm do bị kinh hãi, đã bị kinh hãi nên chết trong kinh 

hoảng, sẽ đến chỗ chẳng tốt đẹp, chẳng tốt lành, chẳng thoát khỏi lục đạo, vẫn tiếp tục tạo 

quả báo trong tam đồ. Vì thế, làm sao mà có thể giống nhau cho được?  

Tiếp theo đó, “hựu Chân Giải viết: Nhất niệm chi khoảnh, châu biến vô lượng Phật độ 

giả, sở đáo Nhất Thừa thanh tịnh vô lượng thọ thế giới cố, kết quy Niệm Phật tam-muội dã” 

(Sách Chân Giải lại nói: “Trong khoảng một niệm trọn khắp vô lượng cõi Phật, do đã đạt đến 

thế giới Nhất Thừa thanh tịnh vô lượng thọ, bèn kết quy Niệm Phật tam-muội”), câu này nói 

rất hay. Sau đó, cụ Hoàng cũng có giải thích: “Thử thuyết thậm diệu, dĩ niệm Phật cố, đắc 

sanh Cực Lạc, tức khả thừa A Di Đà Như Lai Nhất Thừa nguyện hải trung đệ thập nhất 

nguyện” (thuyết này rất sâu sắc, do niệm Phật, được sanh về cõi Cực Lạc, bèn có thể nương 

vào nguyện thứ mười một trong biển nguyện Nhất Thừa của A Di Đà Như Lai). Nguyện thứ 

mười một là nguyện “cúng khắp chư Phật”, do được nguyện lực ấy gia trì, nên xuất hiện 

thần thông diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn như thế, “ư nhất niệm khoảnh, biến du Phật độ, phi 

Nhị Thừa sở năng trắc” (trong khoảng một niệm, đi trọn khắp các cõi Phật, hàng Nhị Thừa 

chẳng thể suy lường được). Chúng ta phải cùng nhau khéo học tập điều này. Hôm nay đã hết 

thời gian rồi, ngày mai chúng ta lại học tiếp đoạn ngắn này.  
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Tập 128 
 Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

Kinh Giải, trang một trăm bốn mươi bảy, hàng thứ hai, xem từ câu thứ hai:  

“Hựu Chân Giải viết: Nhất niệm chi khoảnh, châu biến vô lượng Phật độ giả, sở đáo 

Nhất Thừa thanh tịnh vô lượng thọ thế giới cố, kết quy Niệm Phật tam-muội dã” (Sách Chân 

Giải lại nói: “Trong khoảng một niệm trọn khắp vô lượng cõi Phật, do đã đạt đến thế giới 

Nhất Thừa thanh tịnh vô lượng thọ, bèn kết quy Niệm Phật tam-muội”). Đây là một đoạn 

trong sách Vô Lượng Thọ Kinh Chân Giải nhằm giải thích câu “ư nhất niệm khoảnh, biến du 

nhất thiết Phật độ” (trong khoảng một niệm, dạo khắp hết thảy các cõi Phật). Nói “trong 

khoảng một niệm” thì thời gian này rất ngắn ngủi, tạm bợ, trong phần trước chúng ta đã học, 

[các vị Bồ Tát tham dự pháp hội Vô Lượng Thọ] có thần thông năng lực như thế này, “dạo 

khắp vô lượng cõi Phật”. Kinh nói “hết thảy các cõi Phật” tức là vô lượng vô biên các cõi 

Phật. “Sở đáo Nhất Thừa thanh tịnh vô lượng thọ thế giới” (đạt đến thế giới Nhất Thừa thanh 

tịnh, vô lượng thọ). Nói theo thực tế, y báo và chánh báo của hết thảy các cõi Phật đều bình 

đẳng, chẳng khác gì Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỗ thù thắng của thế giới Tây Phương 

so với những cõi Phật khác là do nguyện lực của A Di Đà Phật chẳng thể nghĩ bàn. Nguyện 

lực ấy đã phát ra khi Ngài tu nhân, trong phần sau chúng ta sẽ đọc đến. Khi chư Phật hành Bồ 

Tát đạo, đã phát nguyện khác với một đại nguyện chung10[5], [đại nguyện chung ấy] tức là 

Tứ Hoằng Thệ Nguyện thường được nhắc đến trong kinh giáo. Tứ Hoằng Thệ Nguyện là 

tổng cương lãnh, mỗi vị Phật đều có, nhưng tế hạnh sẽ khác nhau. Chúng ta có thể nói là A 

Di Đà Phật đã phát ra các nguyện đạt tới viên mãn rốt ráo, vô cùng vi tế, chẳng tìm thấy 

khiếm khuyết nào! Nguyện to tát, bi tâm khẩn thiết, nguyện dùng phương pháp bình đẳng 

phổ độ hết thảy chúng sanh, đối với các thứ căn tánh bất đồng đều có thể dùng một phương 

pháp xảo diệu để độ, phương pháp ấy là danh hiệu sáu chữ “Nam-mô A Di Đà Phật”,thật sự 

chẳng thể nghĩ bàn! Đó là chỗ đặc biệt thù thắng của Di Đà Tịnh Độ. Nếu không có nguyện 

lực của A Di Đà Phật gia trì, thần thông của các Bồ Tát tuy cũng to lớn, nhưng chẳng viên 

mãn, chắc chắn chẳng viên mãn. “Châu biến” cũng là vô lượng. [Nếu như] trong vô lượng 

mà cũng có số lượng [thì đó là vô lượng hữu hạn], trong vô lượng chẳng có số lượng thì mới 

                                                           

10[5] Đây là nói tới bổn nguyện của mỗi vị Phật, chư Phật và chư Bồ Tát có đại nguyện chung, chính là Tứ 

Hoằng Thệ Nguyện (đó là tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc). Nhằm thực hiện Tứ Hoằng Thệ Nguyện, các 

Ngài phát ra những nguyện riêng biệt, những nguyện ấy được gọi là Bổn Nguyện.  
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là vô lượng thật sự. Trong kinh Đại Thừa, chúng ta thường thấy khu vực giáo hóa của một 

đức Phật [tối thiểu] là một tam thiên đại thiên thế giới, đó là một đại thiên thế giới. [Có vị 

Phật, khu vực giáo hóa là] hai, ba đại thiên thế giới, có vị là mười mấy đại thiên thế giới. Quý 

vị thấy các Ngài làm Phật, duyên giáo hóa chúng sanh khác nhau, đúng là “do gặp duyên 

khác biệt”. Chỉ riêng A Di Đà Phật kết thiện duyên với tất cả chúng sanh trong khắp pháp 

giới hư không giới, thật sự làm được. Vì lẽ đó, quốc độ của Phật Di Đà vô lượng vô biên, 

chẳng có cùng tận, chỗ nào cũng đều là [quốc độ của Ngài]. Cõi nước Cực Lạc ở đâu? Ở 

ngay nơi đây cũng là [Cực Lạc], chẳng có ngoại lệ! Vấn đề là chúng ta chẳng thấy! Chẳng 

thấy là do bản thân chúng ta có nghiệp chướng [ngăn trở]. Nếu chúng ta diệt trừ nghiệp 

chướng, [nơi đây] sẽ lập tức là [Cực Lạc]. Lại còn “một chính là hết thảy, hết thảy chính là 

một”, đây là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế, nói đạt đến Nhất Thừa, Nhất Thừa là nhất 

Phật Thừa, chẳng phải là Bồ Tát Thừa. “Thanh tịnh vô lượng thọ thế giới” là nói đến quả, 

chứng đắc bằng cách nào? Niệm Phật tam-muội. 

 Lão cư sĩ nói “thử thuyết thậm diệu”, [nghĩa là] thuyết này rất hay, “dĩ niệm Phật cố, 

đắc sanh Cực Lạc, tức khả thừa A Di Đà Như Lai Nhất Thừa nguyện hải trung đệ thập nhất 

nguyện chi gia bị lực” (do niệm Phật mà được sanh về Cực Lạc, liền có thể nương vào sức 

gia bị của nguyện thứ mười một trong biển nguyện Nhất Thừa của A Di Đà Như Lai). 

Nguyện thứ mười một là “cúng khắp chư Phật”, do nguyện này, “nhi xuất hiện như thị bất 

khả tư nghị thần thông diệu dụng, ư nhất niệm khoảnh, biến du Phật độ” (bèn xuất hiện thần 

thông diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn như thế, trong khoảng một niệm, dạo khắp các cõi Phật). 

Trong phần trước, chúng tôi đã chỉ ra, một người sống trong thế gian chẳng thể thiếu phước 

báo. Trong kinh, chúng ta thấy chư Phật Như Lai, có những vị Phật giáo hóa quốc độ rất to 

lớn, phước báo to lớn. Cũng có vị quốc độ giáo hóa rất nhỏ, [chỉ là] một đại thiên thế giới, 

phước mỏng! Vì sao phước có dầy, mỏng? Do lúc tu nhân tích lũy công đức khác nhau! 

Giống như nay chúng ta sanh vào nhân gian, sống cùng một thời gian, được làm thân người 

trong khu vực này, sống chung với nhau, “dẫn nghiệp” như nhau, đó là do cái nhân lành 

trong đời quá khứ đã tu Ngũ Giới, Thập Thiện; nhưng “mãn nghiệp” khác nhau! Mãn nghiệp 

là gì? Trong đời quá khứ, mỗi người tu phước huệ khác nhau, có người phú quý, có kẻ nghèo 

hèn, khác nhau, chẳng phải là ông trời thiếu công bằng, mà do chúng ta mỗi người tu khác 

nhau. Do vậy, nói chung, trong khắp pháp giới hư không giới, y báo và chánh báo của tất cả 

hết thảy chúng sanh, không có gì chẳng phải là tự làm, tự chịu! Thật sự lãnh hội sẽ hiểu rõ 

ràng, chẳng còn oán trời hờn người! Đời quá khứ [chính mình] đã thiếu sót, chẳng nghiêm 

túc tu tập, nay đã hiểu rõ, nay nghiêm túc tu thì có còn kịp hay không? Vẫn kịp, vĩnh viễn 

còn kịp! Nay chúng ta mong mỏi của cải, hãy tu, tu nơi cái nhân. Tu Tài Bố Thí, chắc chắn 

có của cải. Chúng ta mong thông minh và trí huệ, phải tu Pháp Bố Thí. Mong khỏe mạnh, 

trường thọ, phải tu Vô Úy Bố Thí, chẳng có gì không đạt được! Sẽ đạt được rất nhanh, chỉ 

cần quý vị thật sự làm. Mọi người đều tu, nhưng đạt được kết quả khác nhau, là do nguyên 
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nhân nào? Tín tâm khác nhau, nguyện lực khác nhau. Có người tu mà bán tín bán nghi: “Có 

đúng hay không? Thử xem!”, nên sẽ đạt được đôi chút. Có người chẳng hoài nghi tí nào, vừa 

tu bèn được đại phú, đại quý. Dụng tâm khác nhau! Tâm ấy là niệm, ý niệm khác nhau trong 

mỗi niệm!   

Do đó, quý vị thấy tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm với nước, ông ta nói với tôi: 

Trong mười năm làm thí nghiệm trăm vạn lần, chẳng thấy có hai kiểu mẫu nước kết tinh 

hoàn toàn giống nhau! Nói lên điều gì? Cho thấy ý niệm của chúng ta trong mỗi niệm chẳng 

giống nhau! Đây là nói tới “niệm khoảnh”. Mỗi “niệm khoảnh” đều khác nhau, nên quả báo 

khác nhau. Nói tóm lại, chẳng thể thiếu phước, chẳng thể thiếu huệ. Vì vậy, bất luận trong 

Đại Thừa, hay Tiểu Thừa, Tông Môn, Giáo Hạ, Hiển Giáo, hay Mật Giáo, đức Phật đều dạy 

chúng ta phải phước huệ song tu. Đức Phật hết sức thương yêu mỗi người chúng ta, nhưng 

chẳng có cách nào ban phước huệ cho chúng ta, Ngài chẳng có khả năng ấy! [Những gì] Ngài 

đã tu vĩnh viễn thuộc về Ngài, dẫu Ngài có tốt với chúng ta đến mấy đi nữa, vẫn chẳng có 

cách nào ban cho, phải hiểu đạo lý này. Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp và lý luận 

tu hành nơi nhân địa, quý vị tu hành đúng lý, đúng pháp, tự nhiên đạt được quả báo. Thế giới 

này là y báo, thân thể chúng ta là chánh báo, cũng biến hóa trong từng sát-na, kinh gọi sát-na 

là một “niệm khoảnh”. Chánh báo là trạng huống thân thể, bất luận là nhục thể hay tinh thần, 

mỗi ngày đều khác nhau. Y báo là hoàn cảnh, hoàn cảnh hiện thời chẳng tốt đẹp, rất tệ, do 

nguyên nhân gì? Nhất định phải hiểu điều này, hoàn cảnh do nghiệp lực cảm vời, cảnh 

chuyển theo tâm. Đa số loài người chúng ta tâm chẳng tốt lành, tự tư tự lợi, khởi tâm động 

niệm đều vì tiếng tăm, lợi dưỡng, đều là ngũ dục, lục trần, ý niệm chẳng tốt lành. Toàn là ý 

niệm tự tư tự lợi, tổn người, lợi mình, các ý niệm ấy tạo thành sự hỗn loạn trong xã hội, tai 

biến nơi y báo, tạo thành tình hình này. Con người trước kia, chẳng cần nói xa xôi, [chỉ nói 

tới] người Trung Quốc sáu mươi năm trước; hoàn cảnh cư trụ của chúng ta trong sáu mươi 

năm trước tốt hơn hiện thời, nhân dân thuần phác, tâm tự tư tự lợi chẳng nghiêm trọng như 

hiện tại, phổ biến là [ai nấy] còn có tâm yêu thương, thấy người khốn khổ đều có thể chìa tay 

giúp đỡ bất cứ lúc nào, thật sự giúp đỡ, con người vẫn còn có chút tình nghĩa. Hiện thời 

chẳng còn nữa, đó là gì? Chẳng tu phước. Con người hiện thời có phước hay không? Thật sự 

có phước, họ đang hưởng phước mỗi ngày, nhưng phá hỏng phước báo, hưởng thụ quá lố! 

Người xưa kia khác hẳn, họ tu phước, cổ nhân tu phước, nên thời gian hưởng phước lâu dài 

trải nhiều thế hệ. Con người hiện thời hưởng phước, chẳng tu phước, hưởng hết sạch phước 

thì sẽ như thế nào? Hiện thời là lúc phước báo sắp hưởng hết, hưởng hết thì tai họa bèn hiện 

tiền. Chẳng có phước nữa, vì đã hưởng hết phước rồi!  

 Tu phước thì tu nơi đâu? Trong kinh giáo đã nói: Chư Phật Như Lai là phước điền bậc 

nhất. Chúng ta phải gieo phước, đến đâu để gieo phước? Cúng dường Phật, cúng dường Phật 

phước báo to lớn. Dùng gì để cúng dường? Dùng tài cúng dường ư? Chẳng phải vậy, Phật 
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chẳng cần tài vật! Chúng ta nghĩ xem, thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ngài sống rất đơn 

giản, giữa trưa ăn một bữa, đêm nghỉ dưới cội cây, tất cả tài sản là ba y một bát, nên chẳng 

cần tài cúng dường! Vậy thì dùng gì để cúng dường? Dùng pháp cúng dường. Pháp cúng 

dường là như thế nào? Vâng theo lời dạy để tu hành là cúng dường. Nếu quý vị vâng theo 

giáo huấn của đức Phật, nghiêm túc tu tập, phước báo của quý vị khá lớn, Phật chẳng gạt 

người! Phước báo ấy có phải do Phật ban cho quý vị hay không? Chẳng phải! Phật chẳng ban 

cho chúng ta gì cả! Chúng ta đạt được phước báo do đâu? Trong tự tánh vốn có đầy đủ! Huệ 

Năng đại sư kiến tánh bèn nói một câu: “Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”,câu ấy đã chứng 

minh lời đức Phật dạy trong kinh: “Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như 

Lai”. Do Pháp Bố Thí, quý vị đạt được trí huệ từ trong tự tánh, nó vốn sẵn có, nhưng chưa 

khai phát. Bố Thí là công cụ, là phương pháp để khai phát; quý vị dùng công cụ ấy, phương 

pháp ấy để khai phát trí huệ và đức năng trong tự tánh. Đức năng là năng lực, nay chúng ta 

gọi nó là tài nghệ; phước báo khai phát. Trong phần sau có nói đến tướng hảo, tướng hảo là 

phước báo, nay chúng ta nói đến phú quý, toàn là vốn sẵn trọn đủ trong tự tánh. Chúng ta mê 

mất tự tánh, khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác đều tùy thuận tập khí phiền não, hỏng mất 

rồi! Tập khí phiền não trái nghịch Tánh Đức. Tánh Đức là thiện, tánh con người vốn thiện, 

tập khí phiền não bất thiện! Bởi lẽ đó, giáo dục trở nên hết sức quan trọng, cổ thánh tiên hiền 

hết sức coi trọng [giáo dục], Phật, Bồ Tát càng coi trọng hơn.  

 Trong tâm mục của Phật, Bồ Tát, chỉ có một ý tưởng, một nguyện vọng: Hy vọng hết 

thảy chúng sanh đều có thể lìa khổ được vui. Phật, Bồ Tát là như vậy, chẳng tự tư tự lợi. Các 

Ngài đã đắc đại tự tại, đã lìa khổ, được vui viên mãn, nên các Ngài đến giúp đỡ chúng ta; 

nhưng khổ hay lạc rốt cuộc là tự làm, tự chịu, quý vị tạo nhân lành sẽ được vui sướng. Đó là 

chánh xác, Phật, Bồ Tát cổ vũ khích lệ quý vị. Quý vị tạo tác hết thảy những sự bất thiện, sẽ 

gặp phải tai nạn, bị Khổ Thọ. Phật, Bồ Tát thương xót quý vị, giúp cho quý vị thoát khổ, 

được vui như thế nào? Chư Phật Như Lai từ bi đến cùng cực, yêu thương hết thảy chúng sanh 

còn hơn cha mẹ, thật đó! Chúng ta phải có tâm cảm ơn, phải nghiêm túc nỗ lực học tập. Hiện 

thời tai nạn hiện tiền, làm thế nào để có thể hóa giải các tai nạn ấy? Người thế gian nói đến 

chuyện làm thế nào trốn tránh tai nạn? Phật pháp không nói đến chuyện trốn tránh, mà nói 

đến chuyện hóa giải. Người thật sự có Định Huệ, có sức hóa giải to tát. Người chẳng đủ 

Định, Huệ, sẽ được Phật, Bồ Tát gia trì, như trong kinh đã nói, chắc chắn là Phật, Bồ Tát gia 

trì. Nhưng đối với sự gia trì của Phật, Bồ Tát, chúng ta phải hiểu, trong quá trình học tập 

nhiều năm như vậy, chúng tôi biết chư Phật, Bồ Tát gia trì chúng ta, bất luận là trí huệ hay 

đức tướng, các Ngài có thể gia trì toàn là tương đối. Cũng có nghĩa là chúng ta có một phần 

tu trì, được Ngài gia trì thêm một phần, cảm ứng là như vậy đó! Chúng ta có mười phần tu 

trì, sẽ được chư Phật Như Lai gia trì mười phần. Chẳng phải là Phật có ý đối xử tốt với kẻ 

này, đối xử kém hơn đối với kẻ kia, chẳng phải vậy! Quý vị hành nhiều, Phật gia trì nhiều; 

hành ít, Ngài gia trì ít. Đối ứng theo tỷ lệ thuận, chuyện là như thế đó! Hành nhiều, chẳng thể 
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gia trì ít; hành ít, cũng chẳng thể gia trì nhiều. Chúng ta liễu giải chân tướng sự thật, sẽ 

nghiêm túc nỗ lực tu tập. Tu là làm, tu là sửa đổi, sửa đổi những sai lầm, đó là Tu! Do đó, 

nhất định phải hiểu rất rõ ràng, hiểu rất rành rẽ hai chữ “tu hành”, nó chẳng phải là mê tín. Tư 

tưởng của chúng ta sai lầm, bèn tu chỉnh tư tưởng. Ngôn ngữ và tạo tác của chúng ta sai lầm, 

hãy nương theo tiêu chuẩn do đức Phật đã nói để tu chỉnh, đó mới là tu hành. Tu hành chẳng 

phải là niệm kinh, chẳng phải là bái sám, mà là thật sự thực hiện, tu ở chỗ nào? Tu nơi khởi 

tâm động niệm, đó là gì? Đó là tu từ căn bản, hiệu quả vô cùng to lớn. 

 Vì lẽ đó, tu hành phải tìm được cội rễ. Không tu từ cội rễ, hiệu quả chẳng lớn, dùng bất 

cứ đường lối nào cũng đều chẳng [có hiệu quả] to lớn. Cội rễ là gì? [Cội rễ của] pháp thế gian 

và xuất thế gian đều là hiếu đạo, hiếu thuận cha mẹ; vì thế, chúng ta là người tu hành chân 

chánh thì phải khởi sự từ chỗ này! Người nếu chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cũng giống như là 

đức hạnh của quý vị thiếu căn bản. Trong hai câu đầu của Tịnh Nghiệp Tam Phước, đức Phật 

dạy chúng ta: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”, vì sao? Chúng ta có được thân 

mạng từ cha mẹ, do cha mẹ ban cho chúng ta. Huệ mạng của chúng ta do thầy mà có, thầy 

giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Quý vị thấy một đằng là hiếu, hiếu thảo với cha mẹ; một 

đằng là kính, kính trọng thầy, tôn sư trọng đạo. Người Hoa rất coi trọng thầy, coi thầy chẳng 

khác gì cha mẹ của chính mình. Quý vị có thể đọc điều này từ sách Nghi Lễ11[6] và Lễ Ký. 

Trong xã hội, nếu ai nấy đều là hiếu tử, mỗi người đều là học trò ngoan, xã hội sẽ an tường, 

hòa bình, nơi ấy chẳng có tai nạn. Đúng là mưa hòa, gió thuận, trúng mùa, nhân dân an lạc, 

nhà nhà hạnh phúc mỹ mãn, thật đấy, chẳng giả đâu nhé! Chỉ cần tu tốt đẹp hai cội rễ ấy! 

Phật, Bồ Tát, thánh hiền đã nêu ra giềng mối ấy, thực hiện lòng hiếu thảo đối với cha mẹ như 

thế nào? Chúng ta có thể thực hiện tốt đẹp Đệ Tử Quy thì không chỉ là có thể hiếu thân, mà 

còn là tôn sư tốt đẹp. Nếu lại có thể thực hiện Cảm Ứng Thiên, cội rễ càng sâu hơn! Cảm 

Ứng Thiên giúp cho cội rễ của quý vị sâu hơn. Thập Thiện Nghiệp có thể giúp cho cội rễ ấy 

trở thành căn bản để thành Phật, căn cội càng sâu hơn. Chúng ta suy nghĩ sẽ thấy [các cội rễ 

đó] trọng yếu dường ấy! Trung Quốc từ xưa tới nay đã mấy ngàn năm đều vun bồi ba cội rễ 

ấy........ Nho, Thích, Đạo là tinh thần lập quốc của Trung Hoa. Nếu chúng ta bỏ mất, tai nạn 

sẽ lập tức hiện tiền. Nếu nói theo chánh báo, tức là thân thể của chúng ta, thì [tai nạn là] bị 

                                                           

11[6] Nghi Lễ là sách ghi chép các thứ nghi lễ tại Trung Hoa thời Tiên Tần (trước khi Tần Thủy Hoàng gồm 

thâu lục quốc, thống nhất Trung Hoa), chủ yếu chép về nghi lễ của hàng sĩ đại phu. Không rõ nguyên thủy 

sách gồm bao nhiêu chương. Bản lưu hành hiện thời do Cao Đường Sanh tìm được và biên tập vào đời Hán 

gồm mười bảy thiên, bao gồm phần Quan Hôn, Triều Sính (giạm hỏi), Tang Tế v.v… Tương truyền sách này 

do Tử Hạ (môn nhân của Khổng Tử) biên soạn. Vào thời Hán, kinh Lễ trong Ngũ Kinh chính là sách Nghi 

Lễ, nhưng từ đời Đường trở đi, hễ nói tới kinh Lễ thì phải hiểu là sách Lễ Ký do Tiểu Đới (Đới Thánh) biên 

tập. Sách Nghi Lễ cùng với Lễ Ký và Châu Lễ hợp thành Tam Lễ trong Thập Tam Kinh của Nho Gia. Sách 

này được các đời chú giải khá nhiều, nhưng chỉ có các bộ Nghi Lễ Chú Sớ (do Trịnh Huyền viết vào thời 

Đông Hán), Nghi Lễ Sớ (do Giả Công Ngạn viết vào đời Đường) và Nghi Lễ Chiết Nghi (do Phương Bao 

soạn vào đời Thanh) là được sử dụng rộng rãi.  
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bệnh tật. Tai nạn của cá nhân chúng ta là đau khổ, tai nạn nơi xã hội là bất an, tai nạn nơi núi, 

sông, đại địa là tai biến. Hôm nay, tôi nghe nói núi lửa ở Tô Môn Đáp Lạp (Sumatra) của Ấn 

Nê (Indonesia) bùng nổ, cũng khá nghiêm trọng. Động đất, sóng thần, hạn hán, lụt lội, ôn 

dịch toàn bộ đều xuất hiện, chúng ta đã vi phạm giáo huấn của thánh hiền! Giáo huấn thánh 

hiền toàn là Tánh Đức trong tự tánh. Vi phạm Tánh Đức, thì tai nạn gì cũng đều xuất hiện.  

 Do đó, chẳng thể không tu phước, chẳng thể không tu huệ. Ba nhà Nho, Thích, Đạo 

đều dạy chúng ta cầu phước, cầu huệ. Cuối cùng, phải cầu sanh Tịnh Độ thì phước huệ của 

quý vị mới có thể viên mãn. Chẳng cầu sanh Tịnh Độ, phước huệ chẳng viên mãn. Được oai 

thần của Phật gia trì, nên mới xuất hiện thần thông diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn như thế, 

đúng là chẳng thể nghĩ bàn, thần thông diệu dụng chân thật. “Ư nhất niệm khoảnh, biến du 

Phật độ” (trong khoảng một niệm, dạo khắp các cõi Phật), dạo khắp các cõi Phật là tu huệ và 

tu phước chân thật. Vì quý vị đến gặp Phật, cúng dường Phật, dùng gì để cúng dường? Tâm 

cung kính, tâm chân thành, dùng những tâm ấy để cúng dường. Quý vị được Phật lực gia trì, 

bèn có phước báo; cung kính nghe Phật giảng kinh, thuyết pháp, y giáo phụng hành, trí huệ 

mở mang, đó là cầu huệ. Vì thế, vô lượng phước huệ, phước huệ lớn nhất tu nơi đâu? Tu 

trong Phật môn. Rời khỏi Phật môn, làm sao quý vị có thể tu phước báo như thế? Làm sao có 

thể thành tựu trí huệ to lớn như thế?  

Phật giáo ở Ấn Độ, thuở ấy, tổ tiên, tức đế vương của quốc gia là Hán Minh Đế, theo lịch 

sử ghi chép, đã phái đặc sứ sang Tây Vực tìm kiếm, nghe ngóng khắp nơi, nơi nào có cao 

tăng, có đại đức, bèn lễ thỉnh họ đến Trung Quốc. Đã tới Trung Quốc, đế vương bèn bái họ 

làm thầy, đế vương làm đệ tử, nên [tăng sĩ] đến Trung Quốc với thân phận quốc sư, giúp đỡ 

đế vương giáo hóa chúng sanh, nên người Hoa mới có phước báo to như thế, chớ nên không 

biết đều này. Đến thế giới Cực Lạc, phước báo ấy viên mãn, vì sao? Người ấy có thể dạo 

khắp các cõi Phật. Trong thế gian này, gặp một vị Phật rất vất vả; đến thế giới Cực Lạc, mỗi 

ngày quý vị đều có thể dạo khắp vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật; quý vị nói xem mỗi 

ngày tu phước báo to cỡ nào! Trong thế gian này, chúng ta tu ngàn vạn năm, đều chẳng bằng 

tu một ngày trong thế giới Cực Lạc. Nếu chúng ta mong tu đại phước, đại huệ chân chánh, 

chớ nên coi thường, bỏ qua thế giới Cực Lạc. Trước kia không biết thì còn có thể dung thứ, 

nay đã biết, đây là thật, chẳng giả! Câu cuối cùng là “phi Nhị Thừa sở năng trắc” (chẳng 

phải là Nhị Thừa có thể suy lường được), Nhị Thừa là A La Hán và Bích Chi Phật, là Tiểu 

Thừa. Đối với các vị Bồ Tát, tức là các vị đại Bồ Tát dự hội, hàng Nhị Thừa chẳng có cách 

nào suy lường trí huệ và phước đức của các Ngài, rốt cuộc to cỡ nào họ chẳng biết. Kinh văn 

đến chỗ này là nói về đức tự lợi của các vị đại sĩ, chúng ta học tới đây.  

 Phần kinh văn tiếp theo là lợi tha. Quý vị thấy đã tự lợi rồi mới có thể lợi tha, chính 

mình chưa đạt được thì làm sao có thể giúp đỡ người khác? Đối với đoạn kinh văn này, đây 
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là một đoạn lớn, trong một đoạn lớn này có rất nhiều đoạn ngắn, khi chúng tôi đọc đều đọc ra 

hết. Đây là phần lợi tha, trong các đức lợi tha có tất cả sáu đoạn, đoạn thứ nhất là “diệu hạnh 

hiển Thật”. Kinh văn như sau: 

  

 Đắc Phật biện tài, trụ Phổ Hiền hạnh, thiện năng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn, 

khai hóa hiển thị chân thật chi tế, siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. 

 得佛辯才。住普賢行。善能分別眾生語言。開化顯示真實之際。超過世間諸所

有法。 

(Đắc biện tài của Phật, trụ trong hạnh Phổ Hiền, khéo có thể phân biệt ngôn ngữ của 

chúng sanh, khai hóa phô bày lẽ chân thật, vượt trội tất cả các pháp thế gian).  

  

 Đến đây là một đoạn, đoạn này là Diệu Hạnh Hiển Thật. Dưới đây là đoạn thứ hai:  

  

 Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, ư nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại, vị chư thứ loại 

tác bất thỉnh chi hữu.  

心常諦住度世之道。於一切萬物隨意自在。為諸庶類作不請之友。 

(Tâm thường trụ chắc nơi đạo trụ thế, đối với hết thảy vạn vật tùy ý tự tại. Vì các loài làm 

bạn chẳng thỉnh).  

  

 Đây là đoạn thứ hai “làm bạn chẳng thỉnh”, đoạn thứ ba tiếp theo là “hộ trì chủng tánh 

của Phật”.  

  

 Thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng, hộ Phật chủng tánh thường sử bất tuyệt. 

受持如來甚深法藏。護佛種性常使不絕。 

(Thọ trì pháp tạng rất sâu của Như Lai, hộ trì chủng tánh của Phật khiến cho thường tồn 

tại, chẳng dứt).  
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 Dưới đây là đoạn thứ tư “bi diễn tế độ”.  

  

 Hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, thọ pháp nhãn. Đỗ ác thú, khai thiện môn. 

Ư chư chúng sanh, thị nhược tự kỷ, chửng tế phụ hà, giai độ bỉ ngạn.  

 興大悲。愍有情。演慈辯。授法眼。杜惡趣。開善門。於諸眾生。視若自己。

拯濟負荷。皆度彼岸。 

(Dấy lòng đại bi, thương xót hữu tình, diễn Từ Biện Tài, trao pháp nhãn, lấp đường ác, 

mở đường lành, coi các chúng sanh giống như chính mình, cứu vớt, gánh vác [khiến các 

chúng sanh] đều lên bờ kia).  

  

 Câu dưới đây là “đức huệ tề Phật” (đức và huệ bằng Phật). Quý vị thấy đức là phước 

đức, trí huệ gần như bằng với Phật. Tề (齊) có nghĩa là bằng nhau.  

  

 Tất hoạch chư Phật vô lượng công đức. Trí huệ thánh minh, bất khả tư nghị. 

 悉獲諸佛無量功德。智慧聖明。不可思議。 

 (Ắt đạt được vô lượng công đức của chư Phật, trí huệ thánh minh chẳng thể nghĩ bàn).  

  

 Câu sau đây là tổng kết.  

  

Như thị đẳng chư đại Bồ Tát, vô lượng vô biên, nhất thời lai tập.  

 如是等諸大菩薩。無量無邊。一時來集。 

 (Các vị đại Bồ Tát như thế, vô lượng vô biên, cùng lúc nhóm đến).  
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 Ở đây đã nói lời chân thật. Các vị Bồ Tát đến tham gia pháp hội không chỉ là một vạn 

hai ngàn! Một vạn hai ngàn là [những vị] nhân gian chúng ta trông thấy. Mắt thịt của chúng 

ta chẳng thấy các vị đại Bồ Tát nhiều vô lượng vô biên, từ mười phương thế giới đến, đều 

tham dự sự kiện này. Sự kiện lớn lần này chính là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta diễn nói 

kinh Vô Lượng Thọ, giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới.  

Tiếp theo đây là lời chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Câu đầu tiên trong kinh văn là 

“đắc Phật biện tài, trụ Phổ Hiền hạnh”: “Biện tài giả, thiện xảo tuyên thuyết pháp nghĩa chi 

tài năng” (Biện tài là tài năng khéo léo tuyên nói pháp nghĩa), giải thích Biện Tài là gì. Nay 

chúng ta nói Thiện là hết sức tốt đẹp, rất xảo diệu, có thể nói nghĩa lý Phật pháp rất rõ ràng, 

nói rất minh bạch, khiến cho mọi người đều có thể nghe hiểu, đều có thể sanh khởi tín tâm, 

đó là Biện Tài, chẳng phải là biện tài tầm thường, mà là biện tài của Phật!  

Chúng ta xem lão cư sĩ trích dẫn kinh luận, “thử tắc Tịnh Ảnh Sớ sở vị: Ngôn năng biện 

liễu, ngữ năng tài xảo” (đây chính là như Tịnh Ảnh Sớ đã nói: “Ngôn thì biện luận rành rẽ, 

ngữ thì khéo léo”). “Ngôn năng biện” tức là biện định, “liễu” (了) là hiểu rõ. [Xét theo] 

ngôn ngữ thì lời lẽ có năng lực phô bày sự tài hoa, hay khéo của người ấy. Đây là tán thán sự 

giảng kinh, giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuy chúng ta chẳng đích thân tham gia pháp 

hội này, nhưng đọc những kinh điển đã được phiên dịch, có thể hiểu đại lược các ý nghĩa ấy. 

Thuở ấy, đức Thế Tôn thuyết pháp, giảng kinh, dạy học suốt bốn mươi chín năm, chư vị nhất 

định phải biết Ngài chẳng có sách giáo khoa, chẳng có kinh bổn, thứ gì cũng chẳng có. Hằng 

ngày đối diện đại chúng, lão nhân gia liền giảng, giảng suốt bốn mươi chín năm chẳng trùng 

lặp. Ngài giảng gì? Chúng ta dùng một câu để nói rõ, Ngài giảng chân tướng của vũ trụ và 

nhân sinh! Vì sao Ngài giảng hay như vậy, giảng có thứ lớp như vậy, ghi chép lại thành văn 

chương hay khéo như vậy? Đó là gì? Những điều Ngài đã chứng đắc. Ngài giới thiệu thế giới 

Cực Lạc với chúng ta. Chẳng biết Ngài đã đến thế giới Cực Lạc bao nhiêu lần, rất quen 

thuộc, Ngài giảng giải có cần dùng bài giảng soạn sẵn hay không? Chẳng cần! Trong pháp 

hội này liền đặc biệt giới thiệu thế giới Cực Lạc. 

 Nguồn gốc của kinh điển là sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, tức là sau khi lão 

nhân gia đã khuất bóng, các học trò đã dựa theo ký ức viết ra, truyền lại cho hậu thế, trở 

thành kinh điển. Những thứ đã giảng trong bốn mươi chín năm rất nhiều, trong các phần 

trước, tôi đã từng giới thiệu, ngài A Nan là nhân vật chủ yếu kết tập kinh điển, vì Ngài đảm 

nhiệm việc trùng tuyên, có trí nhớ tốt, những gì Ngài đã nghe đều có thể ghi nhớ, chẳng quên 

mất. Nói theo cách bây giờ, Ngài cũng là một bậc thiên tài, chẳng phải là người bình phàm. 

Phụ trách chủ trì chuyện này là tôn giả Đại Ca Diếp, là vị chịu trách nhiệm chánh yếu của 

hoạt động này. A Nan là chủ giảng, năm trăm vị A La Hán đều là đồng học, đều là học trò 

đức Phật, các Ngài đến chứng minh, đến nghe mỗi ngày. Nghe lời A Nan nói, nếu không có 
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ai phản đối, bèn ghi lại. Nếu có một vị phản đối, liền gạt bỏ câu ấy, nhằm giữ chữ tín với đời 

sau: Lời A Nan đã nói là thật, chẳng giả. “Như thị ngã văn” (ta nghe như thế này), những 

điều tôi nói đều do tôi đích thân nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói, chẳng dám thêm hay bớt 

chút nào lời Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng có! Hoàn toàn nói đúng như thế. Đức Phật nói như 

thế nào, Ngài liền nói như thế ấy, ghi chép lại, trở thành kinh điển, chúng ta phải hiểu rõ 

chuyện này. Vì thế, [kinh điển của] đức Phật là giáo dục, chẳng giống các tôn giáo khác, kinh 

văn từ trên trời giáng xuống, người hiện thời chẳng tin điều ấy, vì sao? Hiện nay trên trời 

chẳng rớt kinh văn xuống, rất khó tin tưởng! Phật pháp chẳng hề nói như vậy, lời thầy nói 

được kết tập thành kinh tạng. Người học đời sau, từ đời thứ ba trở đi, thứ ba sau này đều là 

chiếu theo kinh điển để học tập, nghe người thuộc thế hệ trước chỉ dạy, đời đời lưu truyền, 

chánh pháp tồn tại lâu dài trong thế gian. Phật pháp hưng vượng dựa vào điều này; chẳng cậy 

vào tạc tượng Phật, xây chùa miếu, chẳng phải vậy, chẳng dính dáng đến những điều ấy. 

Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, một đạo tràng cũng không có, ngay cả một túp lều tranh 

cũng không nghe nói tới, chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này thì học Phật mới có thể 

học được này nọ.  

 “Hựu Gia Tường Pháp Hoa sớ viết” (lại nữa, bộ Pháp Hoa Sớ của ngài Gia Tường có 

nói), tức là trong chú giải kinh Pháp Hoa của Gia Tường đại sư, Ngài đã giải thích Biện Tài 

như sau: “Tốc tật ứng cơ danh Biện, ngôn hàm văn thái viết Tài. Thử tắc dĩ năng tấn tốc ứng 

cơ, phương danh Biện Tài dã” (“Ðáp ứng nhanh chóng từng căn cơ là Biện, lời lẽ bóng bảy 

là Tài”. Như vậy thì có thể nhanh chóng thích ứng với từng căn cơ thì mới được gọi là Biện 

Tài). Nói theo cách này, nay chúng ta gọi điều này là “năng lực ứng biến”, người khác nêu ra 

câu hỏi, bèn chẳng cần suy tư, lập tức giải đáp. Nói rõ người ấy có trí huệ, có học thức phong 

phú, cho nên mới có năng lực như vậy, biện tài mẫn tiệp. “Hội Sớ viết” (sách Hội Sớ nói), 

sách Chú Giải trích dẫn Hội Sớ rất nhiều, “ngôn âm khai Hoặc vi Biện, tùy cơ xảo diệu vi 

Tài, vô bất giai xuất ư thánh trí” (ngôn âm dứt Hoặc (phiền não, mê hoặc) là Biện, tùy cơ 

hay khéo là Tài, không điều gì chẳng phát xuất từ thánh trí), cách giải thích này rất hay. 

“Tam sớ chi trung, thử thuyết vi thượng” (Trong [các thuyết của] ba bộ sớ, thuyết này hay 

nhất). Mỗi câu, mỗi chữ do đức Phật nói ra đều nhằm giúp chúng ta khai trí huệ. “Khai 

Hoặc”: Hoặc (惑) là mê hoặc; “khai Hoặc” là phá mê hoặc, điều này được gọi là Biện (辯), 

khéo léo tùy thuận căn cơ là Tài (才). Căn tánh của chúng sanh khác nhau, trong kinh Phật 

thường dùng từ ngữ “thượng, trung, hạ tam căn”. Thượng căn là lợi căn, người này rất thông 

minh, vừa chỉ điểm liền ngộ, hiểu rõ. Trung hạ căn kém hơn một chút. Vì thế, đức Phật dạy 

học cũng dùng ba loại phương pháp: Chỉ dạy kẻ thượng căn, họ hiểu ngay; đối với kẻ trung 

căn, quý vị chỉ dạy họ chẳng hiểu, ắt phải giảng giải rõ ràng, rành mạch, họ mới hiểu. Người 

hạ căn dẫu giảng nhiều đến mấy, họ chẳng tin tưởng, hạng hạ căn là như vậy. Làm thế nào? 

Đưa ra chứng cứ. Đó gọi là “tam chuyển pháp luân”, tức thị chuyển, khuyến chuyển, tác 

chứng chuyển, [khiến cho] họ tin tưởng. Nếu đã nêu chứng cứ mà họ vẫn không tin, chẳng có 
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cách nào hết, như vậy là kẻ ấy chẳng có duyên với Phật, Phật chẳng có cách nào độ kẻ ấy. Vì 

vậy, đức Phật dùng ba thứ phương pháp ấy để tiếp dẫn ba thứ căn cơ bất đồng, đó là biện tài 

của Như Lai. Bất luận là thị chuyển, khuyến chuyển, hay tác chứng chuyển đều nương cậy trí 

huệ; không có trí huệ sẽ chẳng thể làm được! Từ kinh điển, chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni 

Phật cùng đại chúng đối đáp. Quý vị thấy người ta nêu lên câu hỏi, đức Phật giải đáp như thế. 

Đặc biệt là trong hội Lăng Nghiêm, gần như từ đầu đến cuối đều là biện luận, người nêu câu 

hỏi rất hay, đức Phật trả lời càng khéo léo hơn nữa. Do đó, cổ nhân gọi kinh Lăng Nghiêm là 

“khai trí huệ Lăng Nghiêm” rất có lý. Quý vị nghe các Ngài biện luận bèn khai trí huệ. 

 Cụ Hoàng Niệm Tổ nói đối với ba thứ trên đây, tức là đối với ba cách nói trong ba bộ 

chú giải, cách nói của Hội Sớ hay nhất. Nói cách khác, trọng yếu nhất trong Phật pháp, chúng 

ta phải ghi nhớ, là phá mê khai ngộ. Hội Sớ nói đến chỗ này, phá mê khai ngộ! Không thể 

giúp chúng ta phá mê khai ngộ, sẽ chẳng phải là biện tài giỏi, nhất định phải giúp chúng ta 

phá mê khai ngộ. Mỗi ngày đều có một chút tiểu ngộ, ngày hôm ấy chẳng luống uổng. Cổ 

nhân nói “tích tiểu ngộ thành đại ngộ”, lại tích lũy đại ngộ thành đại triệt đại ngộ. Giáo Hạ 

gọi [đại triệt đại ngộ] là đại khai viên giải. Đại khai viên giải và “đại triệt đại ngộ, minh tâm 

kiến tánh” của Thiền Tông có cùng một cấp bậc. Một đằng là từ tham Thiền mà kiến tánh, 

một đằng là do nghe Giáo mà kiến tánh. Minh tâm kiến tánh do nghe Giáo được gọi là “đại 

khai viên giải”. Niệm Phật hoặc niệm chú cũng có thể đạt đến đại triệt đại ngộ, nên trong 

Tịnh Độ Tông gọi chuyện này là Lý nhất tâm bất loạn, Lý nhất tâm bất loạn là đại triệt đại 

ngộ. Do đó, quý vị thấy Tông, Giáo, Tịnh Độ danh xưng khác nhau, nhưng cảnh giới là cùng 

một chuyện, đều là minh tâm kiến tánh. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự 

thật; trước hết, phải suy xét căn tánh của chính mình là gì. Tham Thiền đòi hỏi căn tánh 

thượng thượng thừa, căn tánh thượng thượng thừa là gì? Đối với hết thảy các pháp thế gian 

và xuất thế gian đều thấy rất đạm bạc, cũng có nghĩa là người ấy chẳng có phân biệt, chấp 

trước gì, người như vậy mới có thể tham Thiền. Người phân biệt, chấp trước, so đo rất nhiều, 

chắc chắn là tham Thiền chẳng thể khế nhập. Học Giáo là phổ biến nhất, tuyệt đại đa số mọi 

người, đó là hạng căn tánh bậc trung; do đó, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, giáo học bốn 

mươi chín năm. Phương pháp giáo học của nhà Thiền chỉ truyền cho ngài Đại Ca Diếp, rất ít 

người đạt được. Đại đa số là học Giáo, căn tánh của chúng ta trong xã hội hiện tại cũng là 

như thế. Còn có những người đối với họ, Giáo quá rắc rối, quá nhiều, nên cổ nhân có tỷ dụ 

“vào biển đếm cát”, quá phiền phức, có thể đơn giản hơn hay không? Đơn giản hơn một chút 

là Tịnh Độ, Mật và Tịnh Độ tương đối đơn giản đôi chút. Mật và Tịnh Độ đều tu nhất tâm bất 

loạn. Chúng ta nói tới Giác, Chánh, Tịnh, thì chỉ có Thiền Tông là giảng về Giác, tức giác 

ngộ, Giáo Hạ giảng về Chánh, tức chánh tri chánh kiến, Tịnh Độ và Mật giảng Tịnh, tu tâm 

thanh tịnh.  
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 Nhưng Tịnh Độ Tông còn thù thắng, còn thuận tiện hơn Mật Tông. Nghi quỹ của Mật 

Tông quá nhiều, học cũng rất phiền phức. Chẳng giống như Tịnh Độ Tông là một câu Nam-

mô A Di Đà Phật, quý vị thấy thuận tiện lắm, lúc nào cũng đều có thể niệm, niệm lớn tiếng, 

niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được, đó là một phương pháp thuận tiện nhất, 

học dễ dàng nhất, thành tựu cao nhất. Niệm thì chư vị phải ghi nhớ, phải dùng một câu A Di 

Đà Phật này để thay thế tất cả hết thảy vọng niệm của chúng ta. Mục tiêu thật sự của niệm 

Phật ở chỗ này. Không niệm Phật liền suy nghĩ loạn xạ. Ta thay thế những ý niệm tạp loạn 

bằng một câu Phật hiệu, đó là niệm Phật. Niệm niệm đều là A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà 

Phật ra, chẳng có vọng niệm khác. Vọng niệm khác mới dấy lên, bất luận là thiện niệm hay 

ác niệm, chẳng sao cả, đều chẳng cần quan tâm đến nó, ngay lập tức đổi thành A Di Đà Phật, 

khéo là khéo ở chỗ này! Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật như thế nào? Niệm Phật thành 

Phật, chính Ngài nói như thế, hoàn toàn tương ứng với đạo lý như trong Giáo Hạ đã nói. 

“Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng”. Tâm ta muốn thấy Phật, bèn thành Phật. Trong tâm 

muốn thành Bồ Tát bèn thành Bồ Tát. Trong tâm mỗi ngày mong phát tài, không tốt! Vì sao? 

Quả báo của [tâm niệm mong] phát tài là ngạ quỷ đạo. Tham tài là tâm tham, tâm tham đọa 

ngạ quỷ, sân khuể đọa địa ngục, ngu si đọa súc sanh. Quý vị thấy đó là chánh báo của chúng 

ta, đó là Tam Độc phiền não. Nếu chúng ta niệm niệm ứng với Tam Độc, tương ứng với 

tham, sân, si, tiền đồ của quý vị là một bầu hắc ám, đi vào trong tam ác đạo. Vì thế, đức Phật 

dạy chúng ta phương pháp này mầu nhiệm lắm, bất luận là tham niệm, sân niệm, hay si niệm, 

hễ niệm vừa dấy lên bèn A Di Đà Phật. Niệm đến mức chẳng dấy niệm vẫn là A Di Đà Phật. 

Trong tâm trừ A Di Đà Phật ra, điều gì cũng đều chẳng có, quý vị bèn thành công, đắc Niệm 

Phật tam-muội. Đắc Niệm Phật tam-muội, há lẽ đâu chẳng vãng sanh!  

 Người bình thường chẳng niệm Phật, hoặc công phu niệm Phật rất kém, kém là sao? 

Xen tạp quá nhiều! Trong Phật hiệu, xen tạp rất nhiều vọng tưởng tạp niệm, cuối cùng gặp 

thiện duyên thù thắng, vẫn có thể vãng sanh. Có những người thấy vậy, [cảm thấy] dường 

như rất thiếu công bằng! Tôi dụng công hơn kẻ ấy, niệm Phật hằng ngày, suốt đời chẳng 

thiếu công khóa sáng tối, vì sao tôi chẳng vãng sanh? Vì sao kẻ ấy có thể vãng sanh? Phải 

hiểu đạo lý này. Phàm phu chúng ta chỉ biết một đời này, chẳng biết đời quá khứ; người vãng 

sanh ấy có thể là đời này chẳng siêng năng như vậy, nhưng đời đời kiếp kiếp trong quá khứ 

đã tích lũy thiện căn sâu dầy, nên lúc lâm chung mới gặp thiện duyên, một niệm cuối cùng 

thanh tịnh. Thật sự có thể vãng sanh hay không là do một niệm cuối cùng. Trong khoảng một 

niệm, niệm cuối cùng khi quý vị tắt hơi là A Di Đà Phật, chắc chắn vãng sanh! Kinh đã giảng 

chuyện này rõ ràng, nguyện thứ mười tám, “lúc lâm chung, một niệm hay mười niệm quyết 

định được vãng sanh”, đó là bổn nguyện của A Di Đà Phật. Vì thế, ai may mắn dường ấy? 

Lúc lâm chung, gặp gỡ thiện duyên ấy? Rất khó! Quá khó khăn, còn khó hơn mua vé số trúng 

giải đặc biệt! Do vậy, trong lúc thường ngày, chúng ta vẫn phải cố gắng, chăm chút vun bồi, 

để đến lúc lâm chung, thật sự nắm chắc. Mấu chốt đều là lúc thường ngày có thể buông 
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xuống, điều này rất quan trọng! Nếu bình thường chẳng thể buông xuống được, đó là chướng 

ngại lớn nhất của chúng ta. Bình thường điều gì cũng đều phải xem nhẹ, thật sự có thể làm 

giống như cổ nhân đã nói: “Chẳng tranh với người, không cầu nơi đời”, đó là tốt đẹp. Suốt 

đời tùy duyên sống qua ngày, chẳng có gì không tốt đẹp, dưỡng thành [thái độ] không có gì 

chẳng hoan hỷ, chúng ta mới nắm chắc vãng sanh! Đối với hết thảy người, sự, vật trong thế 

gian này, chúng ta tôn trọng, lễ kính, quyết định chẳng tham luyến, quyết định chẳng oán 

hận. Tu gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, chứ giác rất khó! Chỉ cần tu hai thứ này, quyết 

định được vãng sanh! Vĩnh viễn giữ gìn sự thanh tịnh và bình đẳng của chính mình, đó là gì? 

Đó là công đức. Phật môn thường nói “trì giới có công”, trì giới tốt đẹp, “tam-muội là 

đức”,quý vị đắc tam-muội, tam-muội là Định. Vì vậy, do Giới đắc Định. Giới đã có công, 

Định phải đạt được. Tu Định rất khá, tu Định là công, trí huệ đã khai, khai huệ là đức, đó là 

công đức. Công đức khác phước đức; phước đức chẳng thể liễu sanh tử, không thể thoát khỏi 

lục đạo luân hồi, nhưng công đức có thể. Vì thế, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đòi 

hỏi công đức, kinh đã giảng rất rõ ràng, chẳng phải là phước đức! Kinh Di Đà đã dạy: 

“Chẳng thể do chút thiện căn, phước đức, nhân duyên, mà được sanh về cõi ấy”, thiện căn 

cộng với phước đức liền biến thành công đức chân thật. Nếu chỉ có phước đức, chẳng có 

thiện căn, sẽ chẳng thể vãng sanh, chẳng thoát ly lục đạo, chúng ta chớ nên không hiểu rõ 

điều này!  

 Chúng ta xem câu tiếp theo: “Hựu Tịnh Ảnh Sớ vị Như Lai đắc Tứ Vô Ngại Trí” (Tịnh 

Ảnh Sớ lại nói Như Lai đắc bốn món vô ngại trí). Bốn món vô ngại trí ấy còn gọi là Tứ Vô 

Ngại Biện Tài. “Như Lai do vô ngại chi trí, hưng vô ngại chi tứ biện” (Như Lai do trí vô ngại 

mà hưng khởi bốn món Vô Ngại Biện Tài). Phật mới có bốn thứ biện tài vô chướng ngại, nên 

bốn thứ biện tài đều xuất phát từ trí. Nếu chúng ta muốn đắc bốn thứ Vô Ngại Biện Tài, phải 

học từ đâu? Từ trí. Trí do đâu mà có? Trí từ Định [mà có]. Định do đâu mà có? Định từ Giới. 

Quý vị liền biết trì giới là căn bản. Do Phật giáo hiện thời suy vi, đúng là suy đến tận đáy; 

nếu chúng ta thật sự phát tâm mong làm đệ tử Phật, chúng ta có nghĩa vụ, có sứ mạng, có 

trách nhiệm hưng khởi Phật giáo. Như thế nào thì mới có thể hưng vượng? Nhất định phải y 

giáo phụng hành, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta làm như thế nào, chúng ta thật thà làm 

theo, thật thà nghe lời, đúng là thật thà, nghe lời, thật sự làm theo thì được, sẽ có thể hưng 

khởi Phật giáo! Khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, tôn giả A Nan hỏi bốn chuyện, trong ấy 

có một chuyện là: “Thuở Phật tại thế, mọi người chúng con đều nương vào Phật làm thầy, 

nay Phật đã khuất bóng, chúng con nên nương vào ai làm thầy?” Điều này có quan hệ rất 

lớn với chúng ta. Đức Phật chẳng chỉ định người nào, chỉ nói hai câu: “Lấy giới làm thầy, lấy 

khổ làm thầy”. Có thể trì giới, có thể chịu khổ, liền giống như ở bên cạnh Thích Ca Mâu Ni 

Phật chẳng khác gì! Trước kia theo Phật, đúng là phải chẳng sợ khổ, phải trì giới. Vì thế, từ 

kinh điển, chúng ta thấy Tăng đoàn của đức Phật gồm một ngàn hai trăm năm mươi lăm 

người, là một đoàn thể khá lớn, có thể sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng, chiếu cố lẫn nhau, 
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quan tâm lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, cậy vào gì? Giới luật! Mỗi cá nhân đều nghiêm túc tuân 

thủ lời răn dạy của đức Phật, chẳng vi phạm, đoàn thể ấy là đoàn thể Lục Hòa Kính. “Kiến 

hòa đồng giải” là mỗi ngày nghe kinh, kiến lập trên điều này, “giới hòa đồng tu”. Hai điều 

này là cơ sở của Lục Hòa Kính; chẳng có hai điều này, sẽ chẳng có cách nào đối xử hòa 

thuận. Mỗi ngày nghe kinh có thể nghe đến tám tiếng đồng hồ hoặc mười tiếng đồng hồ, 

chúng ta có lý do để tin tưởng Tăng đoàn thuở ấy mỗi ngày nghe kinh mười tiếng đồng hồ. 

Đức Thế Tôn suốt bốn mươi chín năm đều như một ngày, chẳng bỏ sót ngày nào! Chính 

Thích Ca Mâu Ni Phật dẫn đầu “giữa trưa ăn một bữa, nghỉ dưới cội cây một đêm”, học trò 

đều giống như thầy, đúng là buông xuống vạn duyên, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, giác. 

Chúng ta hãy nên thường nghĩ đến, mỗi ngày chúng ta cúng dường Phật, nhìn thấy tượng 

Phật, nghĩ tới hành trạng thuở Ngài tại thế đã nêu gương cho chúng ta nhìn vào.  

 Nay chúng ta đang nhằm thời kỳ Mạt Pháp, chẳng có giới luật; người hiện thời chẳng 

thể chịu khổ, có điều gì chẳng nhấn mạnh hưởng thụ? Hơi có một chút chẳng vừa ý, trong 

tâm liền bực bội, quý vị thấy tham, sân, si, mạn đều dấy lên. Có thể thấy là một chút công 

phu học Phật cũng chẳng có, cũng có nghĩa là chẳng có công đức, chẳng có một mảy công 

đức! Những gì đã tu là tu một chút phước đức, hiện thời đức còn chẳng có, tu một chút phước 

báo. Trong nhà Phật có một danh từ là “si phước”, do ngu si [nên là] si phước. Đức là trong 

phước còn có một chút trí huệ. Trong phước báo hiện thời chẳng có trí huệ, toàn là tham, sân, 

si, mạn, nghi, nên nói là “si phước”. Chúng ta muốn thật sự làm, chỉ có cách học từ Đệ Tử 

Quy, chẳng thể không học, không học không được! [Bắt đầu] từ Đệ Tử Quy, trong Đệ Tử 

Quy có một trăm mười ba chuyện. [Sách] nêu ra một trăm mười ba chuyện ấy, nhưng người 

học phải có năng lực “nêu một góc, suy ra ba góc kia”, cổ nhân gọi năng lực ấy là “nghe 

một, biết mười”, cũng là như người hiện thời nói là “học sống động, vận dụng sống động”. 

Quý vị thực hiện những điều đã học trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện 

trong đãi người, tiếp vật, thật sự đạt được thọ dụng, đó là gì? Đó là cơ sở của giới luật. Lại 

học Cảm Ứng Thiên, vun bồi căn cội vững vàng, ổn thỏa. Cảm Ứng Thiên là nhân quả giáo 

dục, sách này cũng chẳng dài, trong đó nói “thiện nhân, thiện quả; ác nhân, ác báo”,nêu 

tổng cộng một trăm chín mươi lăm trường hợp. Chúng ta cũng phải giống như Đệ Tử Quy, 

vận dụng [Cảm Ứng Thiên] trong cuộc sống hằng ngày, học sống động, vận dụng sống động. 

Lại học Thập Thiện Nghiệp Đạo của Phật môn sẽ chẳng khó khăn. Vun bồi vững vàng ba căn 

cội, giới sẽ có cội rễ. Đức Phật dạy chúng ta lấy giới làm thầy, chúng ta có thể làm được, 

Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Giới, tại gia Bồ Tát Giới, xuất gia Tỳ-kheo Giới đều có thể làm 

được, chẳng phải là giả dối. Do Giới đắc định, trì giới thì học kinh sẽ khai trí huệ. Nay chúng 

ta nghiên cứu kinh giáo, vì sao chẳng khai trí huệ? Không có giới làm cơ sở! Có nền tảng là 

giới, tâm sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ, điều này quan trọng lắm! Trí huệ đã khai 

sẽ hữu dụng, chúng ta liền lìa khổ được vui. Khổ do đâu mà có? Khổ do mê hoặc, điên đảo 

mà có. Lạc do đâu mà có? Lạc do giác ngộ mà có, nên trí huệ vừa khai, liền lìa khổ được vui. 
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Đó gọi là tâm khai ý giải, hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, tánh, tướng, Lý, Sự, 

nhân, quả, quý vị đều thông đạt, hiểu rõ, lẽ đâu quý vị chẳng vui sướng? Y báo và chánh báo 

trang nghiêm biến hóa vô cùng, quý vị biết vì sao chúng có thể biến, chúng biến hóa theo 

cách nào, quý vị đều biết toàn bộ. Quý vị biết, hiểu rõ, nên mới có thể nắm giữ, có thể giúp 

đỡ người khác. Họ mê, giúp đỡ họ khai ngộ, giúp họ quay lại. Đầu tiên là dùng thân giáo, nêu 

gương cho họ thấy, khiến cho họ đưa ra câu hỏi, quý vị bèn giải đáp, hiệu quả liền hiện tiền. 

Do Phật có trí huệ, chúng ta biết trí huệ do đâu mà có, căn cội của trí huệ chúng ta đều vốn 

có, nó ở trong tự tánh, vốn sẵn trọn đủ. Đức Phật dạy chúng ta khai phát trí huệ trong tự tánh 

như thế nào, những phương pháp ấy chính là Giới, Định, Huệ.  

 Từ trí huệ liền hưng khởi bốn thứ Vô Ngại Biện Tài, thứ nhất là “Nghĩa Vô Ngại Biện, 

vị liễu tri nhất thiết chư pháp nghĩa lý, thông đạt vô trệ cố” (Nghĩa Vô Ngại Biện là biết rõ 

nghĩa lý của hết thảy các pháp, thông đạt chẳng úng trệ). “Liễu” là hiểu rõ, “Tri” là giác ngộ. 

Lý của hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian được gọi là nghĩa lý, nay người thế gian 

thường gọi lý này là chân lý. Nghĩa lý như cổ nhân đã nói đều là chân lý như trong hiện tại 

thường nói, chân thật, chẳng dối! Hết thảy các pháp do đâu mà có? Hết thảy các pháp do tự 

tánh mà có. Từ chỗ nào của tự tánh mà phát sanh? Từ một niệm bất giác mà phát sanh. Một 

niệm bất giác là một niệm mê, bất tri bất giác nổi lên một niệm. Niệm ấy tuy mê, nhưng nó 

vẫn chưa có phân biệt, chấp trước, dấy động một niệm ấy mà thôi. Giáo pháp Đại Thừa gọi 

niệm ấy là Vô Thỉ Vô Minh, tức là căn bản phiền não, tất cả vô lượng vô biên phiền não đều 

sanh từ nó, tức là sanh từ một niệm bất giác. Nếu quý vị một niệm giác, Vô Thỉ Vô Minh Căn 

Bản Phiền Não đoạn trừ, hết thảy đều giác ngộ, chuyện là như thế đó. Thích Ca Mâu Ni Phật 

biểu diễn cho chúng ta thấy, quý vị thấy chẳng phải là Ngài thông đạt hết thảy các pháp ư? 

Hết thảy các pháp Ngài chưa từng học, không ai dạy Ngài. Ngài tu học mười hai năm, lúc 

mười chín tuổi ra ngoài tham học đến ba mươi tuổi, sở học trong mười hai năm đó chẳng 

phải là những gì Ngài sẽ giảng sau khi thành Phật. Nếu nói theo thuật ngữ hiện thời, sở học 

trong mười hai năm của Ngài là tri thức. Lão nhân gia giảng kinh, thuyết pháp là trí huệ, 

chẳng phải là tri thức, tri thức vô dụng! Làm thế nào để có thể có Vô Ngại Biện Tài? Nó vốn 

sẵn có trong tự tánh. Một niệm giác, trí huệ vốn có trong tự tánh đều lưu lộ toàn bộ. Một 

niệm mê, trí huệ vẫn tồn tại, nhưng nó chẳng khởi tác dụng; hoặc có thể nói nó khởi tác dụng, 

nhưng là khởi tác dụng phản diện, tác dụng phản diện là gì? Là vô lượng vô biên phiền não, 

là tập khí phiền não. Vì thế, nói đến chuyện “chuyển phiền não thành Bồ Đề”, không thể 

chuyển từ phiền não, mà phải chuyển từ đâu? Chuyển từ ý niệm. Một niệm giác liền chuyển, 

một niệm bất giác thì làm thế nào cũng chẳng thể chuyển được! Mấu chốt là một niệm giác, 

chớ nên không biết điều này. Làm thế nào để trở lại một niệm giác? Đây là một vấn đề lớn!  

 Để dạy chúng ta, đức Phật mở ra nhiều pháp môn như thế, bốn mươi chín năm nhọc 

nhằn khổ sở nói kinh giáo nhiều như thế, chỉ có một mục đích: Không gì chẳng nhằm dạy 
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chúng ta tìm ra một phương pháp khiến cho quý vị mau chóng trở lại một niệm giác. Chúng 

sanh căn tánh khác nhau, yêu thích, ham muốn khác nhau, nên đức Phật mở ra rất nhiều pháp 

môn. Quý vị thích pháp môn nào cũng đều được, môn nào cũng đều thành Vô Thượng Đạo. 

Vì lẽ đó, đức Phật đã nói rất tuyệt diệu: “Pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp”, do chính 

quý vị chọn lựa. Chọn lựa như thế nào sẽ thành công? Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, 

bèn thành công. Nếu quý vị đồng thời học rất nhiều pháp môn, hỏng rồi, xen tạp, rối beng! 

Chuyện tối kỵ, đáng sợ nhất trong tu hành là tạp loạn, hễ tạp loạn thì toàn bộ đều coi như 

hỏng hết rồi! Dẫu tâm tốt đẹp cách mấy, dẫu nỗ lực đến thế nào đi nữa, vẫn là tu một chút 

phước báo nhân thiên, chẳng có mảy may tác dụng nào đối với liễu sanh tử, đoạn phiền não! 

Quý vị thấy đó, đáng tiếc quá! Nay trong hết thảy kinh giáo do đức Thế Tôn đã nói trong suốt 

bốn mươi chín năm, chúng ta rốt cuộc tìm được một pháp môn, nay đã hiểu rõ ràng, hiểu 

rành rẽ, pháp môn ấy là gì? Nam-mô A Di Đà Phật. Đối với những kẻ trẻ tuổi, những ai là kẻ 

trẻ tuổi? Những người trẻ tuổi là từ năm mươi tuổi trở xuống, hãy chăm học Giới, Định, Huệ, 

thật thà niệm Phật. Người ngoài năm mươi ở Trung Quốc gọi là “lão nhân”, chẳng còn kịp, 

hãy chuyên niệm A Di Đà Phật. Đệ Tử Quy và Cảm Ứng Thiên đều chẳng cần niệm, có được 

hay không? Được chứ! Có thể dùng một câu A Di Đà Phật, để thay thế tất cả vọng tưởng, tập 

khí, quý vị sẽ thành công, đó là gì? Đó là Đạo Cộng Giới. Trong một câu Phật hiệu, đầy đủ 

Tam Học Giới, Định, Huệ. Quý vị chẳng cần tìm phiền phức, cứ một câu Phật hiệu sẽ thành 

tựu viên mãn Giới, Định, Huệ của quý vị, tuyệt diệu tột bậc! Phật pháp là gì? Nam-mô A Di 

Đà Phật là Phật pháp. Thật sự có thể niệm mười năm, mười năm bèn khai ngộ. Từ năm mươi 

tuổi đến sáu mươi tuổi bèn khai ngộ. Đã khai ngộ, hễ quý vị hãy còn thọ mạng bèn giáo hóa 

chúng sanh, lại phát tâm giảng kinh, thuyết pháp chẳng khó, kinh gì quý vị cũng giảng được. 

Đến khi ấy, trí huệ của quý vị đã mở mang, quý vị bèn đại từ đại bi giảng cho hết thảy chúng 

sanh kinh gì? Khẳng định là quý vị giảng kinh Vô Lượng Thọ. Vì sao? Thời kỳ Mạt Pháp của 

Thích Ca Mâu Ni Phật là chín ngàn năm, chỉ có bộ kinh này có thể độ chúng sanh. Các kinh 

khác đều là dễ nghe, nhưng chẳng làm được. Bộ kinh này có thể làm được. Trong chín ngàn 

năm thời Mạt Pháp, kinh Vô Lượng Thọ là kinh bậc nhất, kinh A Di Đà là kinh bậc nhất!  

 Đối với người đã ngoài năm mươi tuổi, tôi khuyên mọi người học kinh hãy nên học 

một bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác này. Quý 

vị học bộ kinh này, một bộ kinh, một câu Phật hiệu, khiến cho tâm định, quyết định chẳng 

dao động, quyết định chẳng biến đổi, khi nào có thể thành công? Mười năm. Thật sự định thì 

thứ gì cũng đều chẳng nghĩ tới, thật sự có thể làm như vậy, chúng ta đối chiếu với các hiệu 

quả thông thường, nhìn vào hiệu quả tu học thì phải biết là bốn hay năm năm quý vị sẽ đắc 

tam-muội. Tam-muội là như thế nào? Tâm thanh tịnh. Quý vị đạt được sự thanh tịnh như 

kinh Vô Lượng Thọ thường nói, chẳng còn Kiến Tư phiền não. Lại chừng hai ba năm, quý vị 

đắc định, nhất định khai trí huệ. Trí huệ ấy chẳng phải là đại triệt đại ngộ, nhưng là đại ngộ, 

chẳng phải là tiểu ngộ. Là đại ngộ thì quý vị có thể thông hiểu một phần trong hết thảy các 



Tập 128 134 

 

pháp, chẳng phải là thông suốt toàn bộ, quý vị có thể hiểu thấu suốt một phần. Chẳng hạn 

như nói đến Tịnh Độ Tông thì những kinh luận có liên quan đến Tịnh Độ Tông, quý vị đều 

thông suốt toàn bộ. Trong thế gian này, lại tiếp tục nỗ lực, sẽ triệt ngộ. Đại triệt đại ngộ thì sẽ 

thông suốt toàn bộ. Quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh trong cõi Thật Báo 

Trang Nghiêm, kinh nói thân phận và địa vị của quý vị là đại sĩ, Pháp Thân đại sĩ, có thể 

chứng đắc trong một đời hay không? Có thể chứ! Có gương nào hay không. Có một tấm 

gương như Thiện Tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm là một thí dụ, hãy học theo, Ngài nêu 

gương tốt nhất cho chúng ta. Thiện Tài rèn luyện chính mình như thế nào? Quý vị thấy Ngài 

ở nơi thầy, thầy Ngài là Văn Thù Bồ Tát, đã đại triệt đại ngộ trong hội của thầy, tức là đã tốt 

nghiệp, thầy chẳng giữ lại, bảo Ngài đi tham học. Trong hội của thầy, đại triệt đại ngộ là Căn 

Bản Trí, minh tâm kiến tánh, thầy bảo Ngài hãy tham học Hậu Đắc Trí. Năm mươi ba lần 

tham học, pháp môn khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, văn hóa khác biệt, nhóm người khác 

biệt, nghề nghiệp khác biệt, nam, nữ, già, trẻ, các nghề nghiệp, Ngài đều đến xem xét, phỏng 

vấn, nhằm thành tựu Hậu Đắc Trí, không gì chẳng biết, hễ tiếp xúc bèn hiểu rõ.  

 Tuy tham học, nhưng trong suốt quá trình tham học, bất luận là thuận cảnh hay nghịch 

cảnh, thiện duyên hay ác duyên, Ngài đều có thể không khởi tâm, không động niệm, luyện 

công phu ấy. Công phu ấy là gì? Công phu ấy là Định Huệ chân thật, như như bất động là 

Định, hiểu rành mạch, rõ ràng là Huệ, không gì chẳng biết. Định lẫn Huệ học cân bằng thì 

mới thật sự thành Phật, chẳng giả! Ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày, sở học chẳng phải 

là vô dụng, thật sự hữu dụng! Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, đó là Phật pháp chân thật, vận 

dụng nơi thân của chính mình sẽ là thân tâm khỏe mạnh, vui sướng khôn sánh, trong Phật 

pháp nói là “pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ”, chính mình đạt được điều này. 

Giúp đỡ người khác, chúng ta nói là “ảnh hưởng”, ảnh hưởng là gì? Quý vị ở nơi đây bèn có 

thể chuyển cảnh giới nơi này. Người nơi này tạo tội nghiệp, cảnh giới chẳng tốt đẹp, giống 

như hiện thời trên địa cầu có nhiều tai nạn ngần ấy, quý vị ở nơi đây chẳng có tai nạn, [các tai 

nạn] đều bị hóa giải, đó là chúng sanh được phước. Vì sao hóa giải? Vì phước báo của quý 

vị. Quý vị còn dạy họ. Nếu quý vị chẳng dạy họ, trong tương lai, quý vị đến nơi khác, tai nạn 

sẽ hiện tiền, nên quý vị phải dạy họ kỹ càng. Giáo dục là căn bản, trị tận gốc, ta đã giác ngộ, 

mọi người thảy đều giác ngộ; ta đã hiểu, mọi người đều hiểu rõ, thế giới này liền biến thành 

thế giới Cực Lạc. Thật sự hữu dụng, chẳng mê tín tí nào. Do vậy, vô lượng vô biên trí huệ, vô 

lượng vô biên phước báo, học từ đâu? Học trong Phật môn, học trong Tịnh Tông. Những thứ 

tốt đẹp như vậy, chúng ta có thể chẳng cần đến ư? Hôm nay đã hết thời gian rồi, ngày mai 

chúng ta sẽ bắt đầu học từ phần Tứ Vô Ngại Biện Tài.  

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 
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Tập 129 

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

  

 

  

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

KinhGiảitrangmột trăm bốn mươi tám, dòng thứ tư, xem từ câu thứ ba:  

 “Hựu Tịnh Ảnh Sớ vị Như Lai đắc Tứ Vô Ngại Trí. Như Lai do vô ngại chi trí, hưng vô 

ngại chi tứ biện” (Lại nữa, TịnhẢnh Sớ nóiNhư Lai đắc Tứ Vô Ngại Trí. Do trí vô ngại,Như 

Lai hưng khởi bốn món vô ngại biện tài). Trong bản chú giải này, ngài Huệ Viễnđã nói rất 

hay, Ngài nóiNhư Lai đắc bốn thứtrí huệ vô ngại. Từtrí huệ vô ngại,sanh khởi bốn thứ vô 

ngại biện tài.Do điều này có thể biết: Phương tiện trọng yếu nhất trong hạnhlợi tha là vô ngại 

biện tài. Chúng ta cũng đều mong có thể tu thành năng lựcnhư vậy, nhưngvô ngại biện tài là 

trí huệkhởi tác dụng, mỗingười đều vốn sẵn có, chẳng khác gìchưPhậtNhư Lai! Nay vì sao 

chúng ta khác biệtPhậtto lớn dườngấy?ĐứcPhậtdạy: Nguyên nhân là dochúng ta mê 

mấttựtánh, cũng lànhư kinh Hoa Nghiêm đã nói: “Chỉ vì vọng tưởng,chấp trước, nên không 

thể chứng đắc”.Quý vị thấy một câu nói này củađứcPhật đã nói toạccăn bệnh của chúng ta. 

Vì sao chúng ta đánh mấttríhuệvàđức tướng? Do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước.Nói cách 

khác, nếu chúng ta có thể buôngvọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, trí huệvàđức tướng 

vốn sẵn có trong tự tánhliền hiện tiền. Đó là lý luận,buông xuống làđược rồi! Chúng sanh 

vàPhậtsai biệt ngay trong một niệm;thật sự buông xuống một niệm,tríhuệ liền hiện tiền. 

Chúng ta phải ghinhớ,đứcPhật nói“vọng tưởng, phân biệt, chấp trước”;tuy [trong câu kinh 

Hoa Nghiêm vừa dẫn trên đây] Ngàichỉnói“vọng tưởng,chấp trước”,nhưngđó là do Ngàiđã 

tỉnh lược “phân biệt”.Chấp trước làKiến Tư phiền não, phân biệt là Trần Sa phiền não, vọng 

tưởng là Vô Minh phiền não. Trong giáo phápĐại Thừa, chúng ta đã học nhữngđiềunày rất 

nhiều và cũng đềurất quen thuộc. BuôngKiến Tư phiền não xuống, liền chứng quảA La Hán. 

BuôngTrần Sa phiền não xuốnglàBồ Tát. Phá Vô Minh phiền não bènthànhPhật, kinh nói 

[người như vậy] làPháp Thân đại sĩ, đã thành Phật.TrongKim Cang GiảngNghĩa, cư sĩ Giang 

Vị Nông đãgiới thiệu [từ ngữ]“chư Phật Như Lai” [đượcdùng trong kinh Kim Cang] chính là 

bốn mươi mốtđịa vịPháp Thân đại sĩ như kinh Hoa Nghiêm đã nói. Do cóbốn mươi mốt tầng 

cấp khác biệt, nên gọi là“chư”.Pháp Thân đại sĩ làNhư Lai,làPhật. 
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 Nói theo lý luận, phàm phu thành Phậttrong một niệm, kinh nói là“nhất niệm khoảnh”. 

Chúng ta không buông xuống được; vì sao chẳngbuông xuống được?Chẳng có trí huệ, nên 

quý vị chẳngthấy thấu suốt. Trong cuộc sống hằng ngày, dù học tậpPhậtphápĐại Thừa, chúng 

ta luôndùngvọng tâm, chẳngdùngchân tâm. Vọng tâmđược Tướng Tông (Duy Thức học) gọi 

là“tám thức, năm mươi mốt Tâm Sở”.Không riêng gì chúng ta dùngtâm này, màhai mươi tám 

tầng trời, cho đếnThanh Văn,Duyên Giác,Bồ Tát,Phật (Phậttrongmười pháp giới) cũng dùng 

cái tâm này.Nếu chúng ta có thể “chuyển tám thức thành bốn trí” như Tướng Tông đã nói, 

thìđược! Chẳng dùng tám thức, mà dùng bốn trí. Bốn trí là gì? BìnhĐẳngTánhTrí,Diệu Quan 

Sát Trí,Đại Viên Kính Trí, và Thành Sở Tác Trí;đó là bốn trí. Kinhnày nóiNhư Lai do trí vô 

ngại, nên mới có thểphátkhởi bốn thứvô ngại biện tài.Vì vậy,cảnh giới được nóiởđây chẳng 

phải làcảnh giới của phàm nhân. Chuyển tám thức thành bốn trí thìmới có bốn thứ năng 

lựcấy, giáo hóa trọn khắphết thảy chúng sanh trongmười pháp giới. 

 Chúng ta học Phật thì học Phậtchẳng phải làlôikinhđiểnratụng niệm, làmnhư vậy chẳng 

có tác dụng to lớn gì, chỉ có thể nói là tốt hơn không niệm. Vì sao? Khi niệm, bèn gieo chủng 

tử vào trong A Lại Da, chủng tửấy tốtđẹp.Muốn thành tựu,ắt cần phải trọnđủthiện căn, phước 

đức, nhân duyên thì mới có thểthành tựu trong mộtđời này. Nếuthiện căn, phước đức, nhân 

duyên chẳng đủ, lại tu dần dần. Tu chẳng phải làthành tựu ngay trong mộtđời,vẫn phải làđời 

đời kiếp kiếp tích lũythiện căn, phước đức, nhân duyên,chừng nào [những thứấy] chín 

muồithìsẽthành tựu. Vì lẽđó,tríhuệlàtrọng yếu. Trí huệdo đâu mà có?DoThiền Định mà có. 

Trong phần trước, chúng ta đãđọc thấy:Bồ Tát nhằmtự lợi, tu Thiền Định rất sâu,Định có thể 

sanhra Huệ. Làm sao để cóĐịnh?Định do trì giới mà có, lại truy ngược lên trước.Do điều này 

có thể biết,Phật pháp chẳng có gìkhác,Tam HọcGiới, Định, Huệ mà thôi! Giới là phương 

tiện,là phương pháp, Định là mấu chốt,TríHuệlà mụctiêu. Chúng ta dùng phương pháp trì 

giới đểđạt tới tâm thanh tịnh,điều này trọng yếu. Có những kẻtrì giới dường như vô cùng 

nghiêm ngặt,cẩn thận, nhưng chẳngđắcĐịnh.Vì sao?Giới hạnh củachính mình khá lắm,Ngũ 

Giới vàThập Thiện đềutu rất tốt đẹp, nhưngthấyngườikhácchẳng trì giới bèn sanh phiền não, 

khinh mạn người khác! Chư vị nghĩ xem, người thật sự biếttuThiền Định sẽđắc 

gì?Đắctâmthanh tịnh,đắcĐịnh;còn mộtvị tu giới luật,ngườitrì giới,đắc gì? Ngườiấyđắc kiêu 

căng, ngạo mạn, coi thường kẻ khác,đạtđược nhữngđiềuấy,đắc phiền não!Quý vị thấyđó, 

không trì giới thìchẳng có phiền não, trì giới bènđắc phiền não, sai mất rồi! Chẳng trì giới thì 

còncung kính ngườikhác. Hễ trì giới bèn chẳng có chút xíu tâmcung kính nàođối với người 

khác, [luônnghĩ]những kẻđóchẳngbằng ta. Có phải làThích Ca Mâu Ni Phậtđãdạy sai hay 

không?ĐứcPhậtdạy chẳng sai, mà là bản thân chúng ta dụng tâm sai quấy, chẳng biết dụng 

tâm! 

 Vì thế,thật sự trì giới, nhất định phải thực hiện từĐệ Tử Quy, trước hết là tu lễ kính. 

Quý vị thấymười đại nguyện vương củaPhổ Hiền Bồ Tát, trong phần sau, kinh sẽ dạy chúng 
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ta, tức là trong đoạn“trụPhổ Hiền hạnh”,điều thứ nhất Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta là tu lễ 

kính, “lễ kính chư Phật”.Ai nấy đều là Phật, hết thảy vạn vật không gì chẳng làPhật thì mới 

có thể tu viên mãn sự lễ kínhấy. Phải học theo Thiện Tài đồng tử! Trong sự cảm nhận 

củaThiện Tài đồng tử, “tất cả hết thảy chúng sanh đều là chư PhậtNhư Lai, chỉ có mình ta 

làphàm phu”, nên Ngàitu thành công. Nay chúng tatu chẳng thành công là vìlẽ nào?Ý niệm 

sai lầm! Ta tôn kínhPhật; trừPhậtra, tất cảđềulà phàm phu, chẳng khác ta cho mấy, còn córất 

nhiềukẻ chẳng bằng ta! Do tâm tháiđó, tu hành suốtđời vẫn chẳng thành công, thua xa Thiện 

Tài đồng tử. Thiện Tài đồng tử dùng chân tâm, chẳng phân biệt, không chấp trước;nay chúng 

ta tu Giới, Định, Huệ, dùngvọng tâm, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, nên tu kiểu nào 

cũngđều tu chẳng thành công, đạo lý ở chỗ này.Vì sao?Chẳngcung kính kẻ khác,tức là thiếu 

lễ kínhđối với chính mình! Vì sao? Tự và tha không hai.Coi người khác đều nhưPhật, Bồ 

Tát,tức làcung kính chính mình, trong đời này, bản thânchúng ta mớicó thể đạtđược thành 

tựu. Tiểuthành tựu làA La Hán,thành tựu bậc trung làBồ Tát,thành tựu tối thượng thừa,quý vị 

bènthànhPhật.Ấn Quang đại sư nói rất hay:“Một phần thành kính đạt được một phần thành 

tựu, mười phần thành kính đượcmười phần thành tựu”.Tâm chúng ta chỉ có một phầnthành 

kính, chỉ có thểchứng tiểu quả. Tiểu quả khá lắm, rất khó có. Tiểu quả là gì?Tu Đà 

Hoàn,tứcSơ Quả,hoặcđịa vị Sơ Tín trong cácđịa vị thuộc hàng Thập Tín Bồ Tát. Nếu kiêu 

căng, ngạo mạn, xem thường người khác, ngay cảđịa vị này cũng chẳngđạtđược! 

 Trong hai mươi, ba mươi năm gầnđây nhất, khi sốngở Mỹ, tôi thường cùng cácđồng 

học cùng nhau học tập một chỗ, tôi thường nói“hãy buông xuống mười sáu chữ”. Mười sáu 

chữ ấy chính là “tự tư tự lợi, tiếngtăm, lợi dưỡng,ngũ dục, lục trần, tham, sân, si, mạn”, tôi 

nói mười sáu chữấy. Tôi lại còn nói rất rõ ràng: Thật sự làmđược mười sáu chữấy,quý vị thật 

sự buông xuống, tôi nói quý vịđạtđếnđịa vị gì,đạtđến nơi nào? Quý vịđến cửa ngõ củaPhật, 

chưa tiến vào. Tiến vào thì sao? Để tiến vào, phải dùng tiêu chuẩncủaPhật, chứ tiêu chuẩn 

của tôi chưađược. Tiêu chuẩn củatôi chỉ có thể dẫn quý vịđến cửa ngõ chánh yếu. Tiêu chuẩn 

củaPhậtlà phảithật sự buông chấp trước, phân biệt, vọng tưởng xuống. Buông chấp trước 

xuống,quý vị chứng A La Hán làđịa vị cao nhất trong Tiểu Thừa,vượt thoát lục đạo luân hồi, 

chứng đắc Thanh Văn,Duyên Giác. Lại tiến cao hơn,sẽbuông xuốngphân biệt, trở thànhBồ 

Tát,quý vị thành Phật, tức làđịa vịPhậttrong mười pháp giới. Cuối cùng, có thểbuôngvô minh 

phiền não,kinh Hoa Nghiêm gọi [vô minh phiền não] là vọng tưởng, chẳngkhởi tâm, không 

động niệm, quý vị bènthànhPhật. Khi ấy,mười pháp giới chẳngcòn nữa. Vượt thoát mười 

pháp giới, quý vị ở nơi nào?Quý vị trụtrong cõi Thật Báo Trang Nghiêm của chưPhật Như 

Lai. Đều phải dùngchân tâm, không thể dùng vọng tâm. Hãy ghi nhớ, trong chân tâm 

chẳngkhởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước, phải luyện tập trong 

cuộc sống thường ngày.Phật, Bồ Tát trongkinh giáo,tổ sư đại đức trong học tập và chia sẻ, 

các tác phẩm chú giải của các Ngàiđều là học tập, chia sẻ,đềuchân thành bảo ban chúng ta 

như thế này: Tùy duyên,đừng phan duyên,“hằng thuận chúng sanh,tùy hỷ công đức”. Chúng 
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ta phải học kỹcàng, nghiêm túc học tập hai câu ấy,có thể tùy thuận chúng sanh. Thứ gì 

cũngđều tốtđẹp, chớ nên so đo, chỉ cần họ chẳngcótà tri tà kiến thì tốt lắm rồi. Mỗingườicó 

hạnh nghiệp khác nhau, nghiệp nhân, quả báođờiđời kiếp kiếp khác nhau, đứcPhậtbiết 

chuyện này, nên Ngài mở ra tám vạn bốn ngàn pháp môn, mở ra vô lượng pháp môn, 

đólàgì?Hằng thuận chúng sanh. Nếu chẳnghằng thuận chúng sanh,mộtpháp môn làđược 

rồi,đứcPhậtmở ra nhiềunhư vậy để làm gì?ĐứcPhậtmở ra nhiềupháp môn ngầnấy, chẳng có 

gì khác, chính làvìhằng thuận chúng sanh,tùy hỷ công đức, ý nghĩa ở chỗ này. Chúng ta phải 

hiểudụng ý củalão nhân gia thìmới có thể học những thứ này nọ. Do đó,thật sự tu hành là tu 

trong cuộc sốnghằng ngày, trong sinh hoạt, trong công việc, trong đãi người, tiếp vật, hãy 

sửađổi nhữngý tưởng sai lầm, sửađổi cáchnhìn sai lầm, ngôn luận sai lầm, sửađổihành vi sai 

lầm;đó là tu hành. Tu hành bậc cao là Bồ Tát.Bồ Tát chẳng tu hạnhPhổ Hiền,sẽchẳng thể 

viên thành Phậtđạo.Vì thế,quý vị hiểumười đại nguyện vương củaPhổ Hiền Bồ Tát chính là 

cương lãnhtu hành của cácPháp Thân Bồ Tát,chúng ta phải hiểu chỗ này! 

Pháp môn TịnhTôngcó duyên vớiPhổ Hiền Bồ Tát quá sâu, vì sao?Tịnh Tông làpháp môn 

Phổ Hiền. Quý vụ thấy kinh này, vẫn cònđang trong Tự Phần, phần Chứng Tín Tự làĐức 

TuânPhổ Hiền. Quý vị thấyđề mục của phẩm này làĐức TuânPhổ Hiền. Do đó,Tịnh Độ 

chẳng thể rời khỏi Phổ Hiền Bồ Tát.Vàođời nhà Thanh trước kia, cư sĩNgụy Mặc Thâm, là 

một vịđạithiện tri thức trongPhật môn, đãđặc biệt lấy ra quyển cuối cùng của Tứ Thập Hoa 

Nghiêm, tức làPhổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm của kinh Hoa Nghiêm, ghép vào sauTịnh Độ 

Tam Kinh,đặt tên làTịnh Độ Tứ Kinh, có lý lắm!Nói rõ chuyệngì? Nói rõ Tịnh Độ là tu Phổ 

Hiền hạnh, chẳng khác gìHoa Nghiêm. Thuở trước, vào thời Càn Long, cư sĩ Bành Nhị Lâm 

làngười đầu tiênđã nói kinh Vô Lượng Thọ chính là Trung BổnHoa Nghiêm,ông Bành Nhị 

Lâm nói như thế.Ngụy Mặc Thâmđã có hànhđộng như thế này:Đem phẩm Hạnh Nguyện 

“mườiđại nguyện vương dẫn vềCực Lạc”, tức làđemmộtđoạn kinh văn lớnấyghép vào sao 

Tịnh Độ Tam Kinh. Chúng ta tu Phổ Hiền hạnh.Tịnh Tông Học Hội thành lập, chúng tôiđề ra 

các công khóa mà cácđồng học Tịnh Tông bắt buộc phải tu gồm năm môn, không nhiều 

lắm.Nhiều quá, sẽ thành quá rắc rối, phiền phức, hạnh môn càngđơn giản càng hay! Trong 

năm khoa ấy, thứ nhất làTịnhNghiệp Tam Phước xuất phát từ QuánVô Lượng Thọ PhậtKinh 

(Thập Lục Quán Kinh). Đoạnkinh văn này là nguyên tắc chỉđạo cao nhất trong Tịnh 

Tông,quý vị chớ nên không biết! Phương hướng và mục tiêu của Tịnh Tông ở ngay trong 

mộtđoạnkinh văn ấy. Trong ba điều của Tam Phước,điềuđầu tiên là“hiếu dưỡng phụ mẫu, 

phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tuThập Thiện Nghiệp”.Chúng ta có làm được hay 

không?Vãng sanh Tịnh Độ mà nếu chẳng làmđượcđiều này, sẽ chẳng thểvãng sanh;chẳng có 

tâm hiếu thuậnđối với cha mẹ là khôngđược rồi! 

 Kẻ suốtđời làmác,lúc lâm chung gặp thiện tri thức khuyên dạy kẻấyniệmPhậtcầu sanh 

Tịnh Độ,kẻấythật sự nghe lời. Thật sự nghe lời làsám hối chân thậttrọng yếu nhất. Nghiệp 
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chướng từ vô thỉ và trong đời này,do sựsám hối ấyliền tiêu trừ. Tâm hiếu thuậnthật sự dấy 

lên.Tuy kẻấyđã mạng chung, ngay lập tức vãng sanh, là do cái tâm hiếu thuận cha mẹ, tâm 

tôn sư trọngđạothật sự dấy lên. Nếu cái tâmấy chẳng dấy lên,kẻđósẽ chẳng thểvãng 

sanh,chúng ta phải hiểu đạo lý này. Do đó,lâm chung gặp gỡbạn lành, [nói]kẻấy cóthiện căn 

hay không, chính là nói kẻấy cóthật sự sám hối hay không. Thật sự sám hối,A Di Đà Phậttiếp 

nhận, sẽ tiếp dẫn kẻấyvãng sanh. Do sựsám hối ấy,sẽđoạnhết thảy ác, tu hết thảy thiện, có thể 

thành tựuhết thảy điều thiện trong một niệm. Chẳng phải làchuyệnmay mắn! Trong khi ấy 

màcó thểthật sự sám hối, chắc chắnlàđời đời kiếp kiếp trongquá khứ người ấyđãtu hành khá 

lắm, nhưngđời nàymê hoặc, chẳnggặp bạn lành, nênhọctheonhữngđiều xấu! Khi lâm chung, 

cóngườicảnh tỉnh,thiện căn túc thế bènphát hiện, sức mạnhsám hối ấy rất lớn, [kẻấy]thật sự 

quay đầu. Cổ nhân nói“lãng tử hồi đầu, kim bất hoán” (lãng tử quay đầu, vàng chẳng đổi). 

Kẻấythật sự quay đầu, thật sự là người tốt;dođiều kiện này,nên mới có thể vãng sanh. Vì 

lẽđó, kinh Di Đà dạy:“Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên đắc sanh bỉ quốc” 

(Chẳng thể do chút thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi ấy),đó làthiện căn. 

Suốtđờilàmác, thiện căn có thể hiện tiền, liền gặp được thiện hữu. Duyên này rấtquan trọng, 

gặp được thiện hữu chỉ dạy,người ấy hoát nhiên minh bạch. Trong Phậtpháp, chắc chắnchẳng 

có chuyệnmay mắn; toàn bộđều làcông đức chân thật,vìchúng ta thấy loạingườinhư vậyvãng 

sanh rất nhiều. Khi xưa, chúng tôi không hiểu rõ giáo lý cho lắm, nên có nghi hoặc. Dođược 

huân tu nhiều năm ngầnấy, cuối cùng chúng tôi vỡ lẽ: Khi ấy là do thiện cănchẳng thể nghĩ 

bàn trongđờitrướcphát hiện. 

 Đối với phước thứ nhất trong ba phước, nay chúng tôiđề xướng học tậpĐệ Tử Quy. Vì 

sao họcĐệ Tử Quy?Đệ Tử Quy là “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”được nói cặn 

kẽ.Chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu và phụng sự sư trưởng như thế nào? Làmđược một ngàn lẻ 

tám mươi chữ củaĐệ TửQuy,quý vị liền làmđược“hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư 

trưởng”.Do điều này có thể biết,Đệ Tử Quylàthực hiện“hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư 

trưởng”,quý vị có thể chẳng làmư? Nếu quý vị chẳngthểlàmđược, tức là chỉ niệm suông hai 

câuấy!“Từ tâm chẳng giết”, chúng ta thực hiện câu này bằng Thái Thượng Cảm Ứng 

Thiên.Cảm Ứng Thiên giảngvềthiệnác nhân quả tổng cộng một trăm chín mươi lăm điều. 

Chớ nên không hiểugiáo dục nhân quả! Chớ nói [chỉ có] ngôn ngữ, tạo tácthìmới cóquả báo, 

[phải biết,ngay cả]khởi tâm động niệm cũng có quả báo, nói rất vi tế. Câu cuối cùng 

là“tuThập Thiện Nghiệp”;đó là cội rễ trong Phật môn. Dođó, tôi nói: Câu nàyđã giảng về ba 

cội rễ. Cội rễ của Nho làĐệ Tử Quy, cội rễ củaĐạo làCảm Ứng Thiên, cội rễ củaPhậtlàThập 

Thiện Nghiệp. Vừa mởđầu, phảiđặt vững ba cội rễ này thìquý vị sẽ có phước thứ nhất trong 

Tịnh Nghiệp Tam Phước. 

 Conngườihiện tại thiếuphước,tuythiếu phước nhưng thoạt nhìn lại dường như là hưởng 

thụ khá lắm?Đúng vậy, họhưởngphước,phước của họ do đâu mà có?Đã tu trong đời quá 
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khứ,đời nàyđược làmthânngười,hưởngphước báo. Họ hưởng phước báo, do chẳng có ai dạy, 

nên họ chẳngbiết tu phước.Chẳnggiốngnhư trong quá khứ! Trong xã hội cũ thờiquá khứ, quả 

thật là bất luậnquý vị có phước hay vô phước,ngườigiàđều biếttuphước; cũng có thể nói là 

nhữngngườibình phàm trong xã hộiđềubiết phải học tập ba căn bảnấy. Trung Quốc cổđại gọi 

ba căn bản ấy làvun bồi cội rễ giáo dục, học vào lúc nào? Trẻ thơ từ lúc vừa sanh ra cho 

đếnba tuổi làmột ngàn ngày. Cách học như thế nào?Cha mẹ nêu gương cho con thấy.Quý vị 

thấy trẻ thơ chưa biết nói,nhưng nó biết nhìn, biết nghe, đãbiếtbắt chước. Do đó, một ngàn 

ngàyấy là thâm căn, cốđế;ở trong nhà, cha mẹ phải thực hiện cho con thấy ba căn bản ấy. Gia 

đình thời cổ là đại gia đình, ngườihiện thời không có cách nào tưởng tượng loại gia 

đìnhkiểuấy. Trong thờiquá khứ là nămđời cùng sống trong một nhà; nhìn lên,quý vị có cha, 

cóông, có cụ cố, cụ sơ, nămđời. Nhìn xuống, bèn có con, cháu, chắt, chút, nên nói là 

“chínđời”. Thời cổ, quý vị nóiđến gia đình là nóiđến chínđời, chínđời cùng sống trong một 

nhà, gia đình to như thếđó! Thông thường, một nhà có bao nhiêungười?Nói chung, thường 

cókhoảng ba trăm người. Chínđời sống cùng một nhà,nếutrong nhà chẳng có quy củ thìchẳng 

phải làrối loạn tít mùư?Đáng sợ lắm! Do đó, hễ tề gia bèn có thể trị quốc, trị gia và trị quốc 

chẳng khác gì nhau! Có khả năng vàtrí huệ đểtrị gia, sẽcó thể trị quốc. Đó là xã hội trước kia, 

quý vị thấy: Rất coi trọng giáo dục, coi trọngvun bồi cội rễ. 

 Vun bồi cội rễ là trì giới.Phật môn nóiđến chuyện trì giới, có cơ sởnhư vậy thì mới có 

thểnhậpPhật môn. Dođó, phước thứ nhất trong baphướclàphướcthế gian,chẳng phải là xuất 

thế gian. [Thực hiện trọn vẹn phước thứ nhất] thìđối với “thiện nam tử, thiện nữ nhân” như 

trong kinh Phật đã nói,quý vị mớiđạt tư cáchấy,quý vị là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện 

nam tử, thiện nữ nhân mới có thể nhập Phật môn, tônThích Ca Mâu Ni 

Phậtlàmthầy,theoPhậthọc kinh giáo, nâng cao đức hạnh vàđịnh huệ củachính mình. Vì 

lẽđó,đối với điều thứ hai trong ba phước,quý vị thấy“thọtrìTam Quy,trọn đủ các giới, chẳng 

phạm oai nghi”,đó là pháp xuất thế.Thọ trì Tam Quy,thật sự bái sư, bái Thích Ca Mâu Ni 

Phậtlàmthầy,tiếpnhận giáo huấn củaThích Ca Mâu Ni Phật.Thích Ca Mâu Ni Phậtdạy những 

gì? DạyTam Quy,Phậtdạyquý vị điều này,Tam Quy là nguyên tắc chỉđạo cao nhất trong 

việchọcPhật. Quý vị làm thế nào mớicó thể thành Phật? Phương pháp thànhPhậtvô lượng,vô 

biên, nên [đứcPhậtnói]vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn xétđến cuối cùng, đến khithật 

sự thànhPhật, quy nạp lại thì chỉ có ba môn, bất luận theomộtmôn nào trong ba môn này,quý 

vị chỉ cầnđạtđược một môn sẽthànhPhật. Vô lượng pháp môn ví như vô lượngđường lối,bất 

luận quý vị từđâuđến, hễđếnđạiđiện củaPhật,đạiđiệnấy chỉ có ba cửa,theo bất cứ cửa nàođể 

bước vào! Hễ vàođược một môn, môn nàoquý vị cũngđạtđến, các pháp môn bình đẳng!Các 

pháp môn chính là ba môn Giác, Chánh, Tịnhđược dạy bởiTam Quy.Quy y Phật,Phậtđại diện 

cho Giácmôn, có thể thành Phật,giácchứkhông mê. Mônthứ hai là Pháp, Pháp làChánh môn, 

chánh tri, chánh kiến. Môn thứ ba là Tịnh môn, tâm địa thanh tịnh, tịnh mà bất nhiễm. Ba 

mônấy là“thànhPhật chi môn”. 
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 Theo môn nàođểvào?Căn tánh của mỗingườikhácnhau. Nói thông thường, Giác môn 

khó nhất. Người thượng thượng căn và Thiền Tôngđi theo môn này, TánhTôngđi theo 

mônnày, thượng trung hạ tam cănđềuchẳng có phần! Vậy thì làm sao? Ba căn thượng, trung, 

hạ thường theo Chánh môn, tức làquy y Pháp,Pháp là chánh chứ không tà. Môn này giống 

như cách tổ chức trong nhà trường,cóTiểuHọc, có TrungHọc, có ĐạiHọc, có nghiên cứu sinh. 

Quý vị có thể tiến dần dần, học tập dần dần.Giác môn chẳng có [chuyện này]; Giác môn là 

một bước lên trời, chẳng có tầng cấp, có thể tiến lên bènthànhPhật. Chẳng thểđi lên thì bất 

cứđiềugì cũngđều chẳng thể thành.Giống như lên cầu thang, thuở chúng tôi còn trẻ, họcPhật, 

thầy bảo chúng tôi, Giác môn làgì?Giác môn giống như đi thang máy, sau khi bước vào, 

thang máy chạyđến tận tầng cao nhất mới mở cửa cho quý vị bước ra. Nếuquý vị chẳng có 

năng lực ấy,chẳng có năng lực ấytứclàba cănthượng, trung, hạ, sẽ nhưthế nào? Trèo cầu 

thang! Pháp môn theo Chánh môn là trèo cầu thang;quý vị có thểtrèo lên từng tầng một,cũng 

có thể tiếnđến đỉnh. Pháp môn thứ ba tương đối đặc thù, tức là Tịnh môn chuyên tu tâmthanh 

tịnh,tâm địa thanh tịnh cũng có thể lên tớiđỉnh. Hai tông phái thuộc Tịnh môn:Tịnh Độ 

Tôngđi theo hạnh môn này, MậtTôngcũng theo hạnh môn này, MậtTông là tu tâmthanh tịnh. 

Đều là tu tâmthanh tịnh, nhưngphương pháp tu hành khác nhau.Tịnh Tông nhưthế nào? Xa 

lìa nhiễm ô, nên tuTịnh Độ tương đối dễ dàng. Mật chẳng lìanhiễm ô, nên Mậtđạtđượcthanh 

tịnh chắc chắn là phải cao hơn Tịnh,vì sao?Tuthanh tịnh trong nhiễmô,đó là chân thanh tịnh. 

Chuyện này kẻ bình phàm cũng chẳng thể làmđược, nên hiện thời,ngườitu Mật pháp thành 

tựuítỏi. Lão cư sĩHoàngNiệmTổcho tôi biết cụ học Mật, thầy Lý cũng học Mật, họđều bảo tôi 

“quá ư là khó!”  

 Tôi học Phật,thân cận [vịthiện tri thức] đầu tiên làChương Gia đại sư, Ngài là 

bậcđạiđức trong Mật Tông. Vị này làngườitốt, làthiện tri thức thật sự, vì sao?Ngài chẳng dạy 

tôihọcMật,mà dạy tôi họcHiển Giáo, học Giáo.Vì sao không cho tôihọcMật?Ngài nói rấtrõ 

ràng.Ngài nóiđối với Mật,lấy trường họcđể tỷ dụ thìMật thuộcgiai đoạn nào? Là lớp tiến sĩ, là 

lớp tiến sĩ thuộc viện nghiên cứu.Giáo là gì? Giáo là ĐạiHọc,TrungHọc, và TiểuHọc. Quý vị 

phải học bắtđầu từ Tiểu Học, tiến lên dần dần. Học xong Tiểu Học bèn học Trung Học. Học 

xong Trung Học bèn học Đại Học, học Đại Học xong bèn học nghiêncứu sinh, học xong 

nghiên cứu sinh rồi cuối cùng mới học lớp Tiến Sĩ. Do đó, lão nhân gia bảo tôi: “Ngườithật 

sự học Mật là ai? TừSơ Địa trở lên. Chưa chứngđắcSơ Địa,quý vị chẳng đủ tư cách để học 

Mật!” Giống như các lớp nghiên cứu sinh và tiến sĩ, phải thỏađiều kiện gìthìmới có thể theo 

học lớp Tiến Sĩ. Tôi mới hiểu rõ, Tịnh [trong Mật Tông] là thanh tịnhthật sự, chẳng giống 

như trong Tịnh Độ Tông.Tịnh Độ Tông là xa lìa nhiễm ô, xa lìa tiếng tăm, lợi dưỡng,tài, sắc, 

danh vọng,ăn uống, ngủ nghỉ, đểđạtđượcthanh tịnh. Mật chẳng giốngnhưvậy, chẳng cần xa 

lìa! 
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 Hiểu nhữngđạo lý này, chúng ta là căn tánh gì, phải nênđi theo con đường nào, bản 

thân chúng ta chẳng nhận biết. Thầy là bậc cao nhân, nếuchúng ta chẳng nghe lời thầy, 

chẳngtôn trọng thầy,chẳng y giáo phụnghành, vậy thì quý vị phải tự gánh lấy trách nhiệm, tự 

gánh lấy nhân quả trong sự tu học. Chúng ta y giáo phụng hành, hoàn toàn vâng theo thầy, 

trong tương lai tahọc chẳng thành tựu, trách nhiệmấy thầy phải gánh chịu. Thầy bảo ta làm 

như thế nào, ta liền làm như thếấy, ta noi theo đường lối của thầy, chẳng sai! Vì thế, 

nếuchính mình cóý kiến, chẳng nghe lời thầy, thì cổ ngạn ngữ có câu:“Chẳng nghe lời người 

già, chịu thua thiệt trước mắt”,thật sự thua thiệt, thua thiệt to lớn! Khi nào mới biết? Khi bị 

thua thiệt, bị lừa gạt rồi mới biết, hối chẳng kịp!Tôi nghe lời thầy, thưa cùng chư vị, tôi 

luônhết sức tiếc nuối, tôinghe lời thầy mấy phần? Khoảng chừng bảy phần, còn ba phần là 

gì?Hoài nghi, nênđời này tôi thành tựu rấthữu hạn. Nếu tôi nghe lời thầy mộttrăm phần trăm, 

sẽ chẳng phải là tình trạng như hiện thời, tối thiểu là có thể sánh bằng tổ sư,đạiđức, có 

thểđạtđến [cảnh giới] giống nhưẤn Quang đại sư,Liên Trì đại sư, có thể đạt đếncảnh giới của 

các Ngài.Tôi học Phậtsáu mươi năm, rấtđáng tiếc, tôi chẳng hoàn toàn nghe lời, chỉ nghe bảy 

phần. Tôi dạyngườikhác,[họ]cóthểhoàn toàn nghe theo, bènvượt trỗi tôi, tôihoan hỷ, chẳng 

ganh tỵ,đúng là phải nên như thế! Cổ nhân nói:“Thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam” (màu 

xanh phát xuất từ màu chàm, nhưng trỗi vượt màu chàm).Đó là sự thành tựu trong giáo 

học.Hy vọng duy nhất trong giáo học là hy vọng học trò vượt trỗichính mình, thế giới này 

mớiđược cứu. Từnay trởđi, mỗi thếhệ sau mạnh mẽ hơn thế hệ trước. Nếu thế hệ sau chẳng 

bằng thế hệ trước,đáng thương quá! Chúngsanhphải chịu tội, phải gặp nạn! Mỗi thế hệ sau 

phải vượt trỗi thế hệ trước,đó làchánh xác. Trong quá khứ, chúng ta học tậpđãphạm phải 

những lỗi lầm nào, mong thế hệ kế tiếp chẳng phạm cùng một lầm lỗi, họ phải vượt trỗi 

chúng ta.  

 Nguyên tắc chỉđạo rành rẽ, minh bạch là trước hết, phải vun bồi giới luật vững vàng,đó 

làđức hạnh. Khổng Tử giáo học, điều thứ nhất là dạyđức hạnh, thứ hai là ngôn ngữ, thứ ba 

mới làchánh sự12[1] và văn học. Chẳng cóđức hạnh thì làm sao được? Mà cốt lõi, cội nguồn 

củađức hạnh là“hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy”.Xã hội hiệntại khuyết thiếu điều này, bất 

hiếu với cha mẹ, chẳngcóý niệmtôn sư trọng đạo, làm sao có thể học thành công cho được? 

Học trò chẳng biếttôn sư trọng đạo,chẳng biết hiếu thuận với cha mẹ,Phật, Bồ Tát đến dạy 

kẻấycũngvô dụng, chẳng dạyđược! Kẻấy chẳng thể tiếpnhận.Căn bảnấynhất định phảiđược 

vun bồi từ bé. Từ nhỏ, chúng ta đã sơ sót, chẳng vun bồi căn bản này; nay đã hiểu rõ, sau khi 

đã hiểu rõ bèn phát phẫn, nỗ lực, học tập bổ sung khóa trìnhtrọng yếu này thìđược! Chẳng 

phải làkhông được, hãy bổ sung thật nhiều, bổ sung bằng Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên 

                                                           

12[1] Hiểu theo nghĩa thông thường, “chánh sự” là những việc liên quan đến việc cai trị, nhưng chánh sự ở 

đây được dùng theo nghĩa là những kỹ năng và kiến thức cần thiết mà Nho sĩ phải học để có thể làm quan 

hoặc ứng phó trong cuộc sống.  
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vàThập Thiện Nghiệp. Nhất định phải biết: Chẳng có nhữngcăn bản ấy, dẫu quý vị tiếp tục 

nỗ lực cho đến ba trăm năm, coi như quý vị sống trường thọ,có thể sống tới năm trăm năm, 

thì năm trăm nămcũngchẳng thể thành tựu! Vì sao?Thiếucăn bản! Thậtđấy, chẳng 

giảđâu!Chúng ta thấy nhữngngườicó thành tựu, có thành tựukhác thường, nhữngngười ấy là 

ai? Làngườithật sự hiếu thuận vớicha mẹ, tôn kính sư trưởng,chẳng có chútphân biệt 

nào,chẳng có chút hoài nghi nào! Một trăm phần trămdễ bảo, người ấy thành tựu rất nhanh 

chóng. Ngườiấy trìgiới tốtđẹp, do giới màđắcĐịnh, đắc tam-muội, nói thôngthườnglà bao 

nhiêu năm?Ba năm! Sẽ chẳng nhiều hơnnăm năm, người ấyđãđắcĐịnh. Sau khi đắcĐịnh hai, 

ba năm, trí huệ liền mở mang. Khi trí huệ đã mở mang, người ấy học tậptất cả hết thảy các 

pháp môn dễ dàng, đó là“một môn thông, hết thảy cácmôn đều thông”. 

 Nhưng trong quá trìnhhọc tập,chỉ có thể học một môn, không thể học hai môn. Thầy 

cũng dạy chúng tôinhư vậy, nhưng như thế nào? Chúng tôi chẳng tuân phụcý thầy, nên thầy 

mớibất đắc dĩ nói một câu như thế này:“Học kỹ càng một môn rồi mới học môn thứ hai”. 

Thầybất đắc dĩ nói như thế, chúng tôingỡ là thật. Học kỹ càng một môn xong bèn học môn 

thứ hai. Tôi tin tưởngthầy bảy phần, tôi học gì cũngđều là học một môn, mônấychẳng phải là 

học một lần, mà là họcmườilần rồi tôi mới học môn thứ hai. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta 

“suốt đời học một môn”, chúng ta chẳng cam tâm, chẳng muốn vậy, luôn mong học nhiều 

một chút, sai bét rồi!Phải biết là cả đời học một môn thì từ mônấy có thể đại triệt đại ngộ, 

minh tâm kiến tánh.Suốt mộtđờiquý vị chẳngthay đổi, chắc chắn sẽ minh tâm kiến tánh, trong 

Giáo Hạ gọiđó là“đại khai viên giải”. Đại khai viên giải làkinh điển chưa từng học, nhưng 

quý vị vừa giở ra, chẳng có câu nào không hiểu rõ,thông suốt toàn bộ, đã khai huệ mà!Chúng 

tôidùng giáo huấn củacổ thánh tiên hiền để khuyênngườikhác, cóngười thật sự làm,thật sự 

thâm nhập một môn,suốtđời chẳng thay đổi,người ấy cóthành tựu cao hơn tôi. Ngườiấy rất 

khiêm hư,đó làđạo lý nhất định. Cổ nhân Trung Quốc nói: “Khi học vấn sâu xa, ý khí bình 

lặng”.Đức hạnh vàhọc vấn càng cao, càngkhiêm hư, càngcung kính, chẳngcó chúttập khí 

ngạo mạn nào, học vấn chân thật mà!Chúng ta trông thấy bènhoan hỷ, cóngườiduy trì chánh 

pháp, chánh phápsẽtồn tại dài lâu trong cõiđời. Chỉ cần sau này cóngười,đó là mộtđại sự 

khiến cho chúng ta vô cùng an ủi, vô cùnghoan hỷ.Ai có thể thành công? Ai nấyđều có thể 

thành công, vấn đề làquý vị có chịu làm hay không? Quảnhiên thật thà nghe lời,thật sự làm, 

chẳng có ai khôngthành tựu. Ai nấyđều có thể thành tựu, ai nấyđều làngười kếthừaThích Ca 

Mâu Ni Phật, nối tiếp huệ mạng củaPhật, phổđộ chúng sanh, đều là [nhữngngười như vậy], 

chúng ta có chịu làmhay không? Vì thế,đầu tiên làquyết định chớ nên coi thường giới luật, nó 

là căn bản của mọicăn bản. 

 Đối vớivấn đề này, lúc tôi còn trẻ, vì tôi do học Triết Học mà tiến nhậpPhậthọc, nên 

chẳng tin tưởnggiới luật. Tôi theo Chương Gia đại sư ba năm, lão nhân gia đúng làphương 

tiện thiện xảo, nay tôimới biếtlão nhân gia từ bi, chỉ dạy tôi,dụng tâm nhọc nhằn. Ngài biết 
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chúng tôi là kẻ trẻ tuổi trong thời hiệnđại, chẳng tin tưởnggiới luật, lầmtưởnggiới luật là 

khuôn phép sinh hoạt củangười ẤnĐộ trong ba ngàn năm trước, chúng ta có nên họctheohay 

không? Chúng ta họcPhậtcó phải là trở lại ba ngàn năm trước hay không? Thời đại vĩnh viễn 

tiếnlên phía trước, sao chúng ta lại thụt lùi? Cớ sao thụt lùi về ba ngàn năm trước?Chúng ta là 

ngườiHoa, vì sao phải học theo người ẤnĐộ? Tuy chúng tôi không nói ra quan niệmsai 

lầmấy, nhưngthầy có trí huệ, thấy rất rõ ràng. Thầy chẳng quở trách tôi, mà cũng chẳng phê 

bình. Vì sao? Nếu thầy quở trách, phê bình, tôi sẽ không theo thầy học nữa, sẽ rời xa thầy! 

Thầy vô cùng thương yêu và quan tâm tôi. Tôi chỉ có một hai lần chẳngđến gặp thầy, thầy 

liền gọiđiện thoại,hoặcsaingườihầu gọiđiện thoại cho tôi, hỏi tôi sức khỏe ra sao, vì sao 

khôngđến?Đúng là yêu thương giống như cha mẹđối với con cái, tôi bị thầy làm cho 

cảmđộng.Đối vớichuyện giới luật, thầy rất xảo diệu.Mỗi tuần chúng tôi gặp mặt một buổi, 

thưa trình cùng thầy nhữngđiềuđã học trong một tuần, lại cònđem cácvấn đề thỉnh giáo thầy. 

Mỗi lần học xong, khi tôi rờiđi, thầyđều tiễnđến tận cửa, nhẹ nhàng bảo một câu:“Giới luật 

rất trọng yếu”. Nói một câunhư vậy, tôi nghe ước chừng mấy chục lượt, mỗi lần thầyđều 

nhắc tôi câuấy! 

 Tôi theo thầy ba năm, lão nhân gia viên tịch.Ở chỗ hỏa táng, cóđặc biệt tạo dựng một 

cái tháp nhỏ, dành riêng cho thầy. Lúcđó, có Cam Châu Hoạt Phật và mấy người nữa dựng 

lều bên cạnh, canh giữ tòa tiểu tháp hỏa táng.Họởđóước chừng từ một tuần cho đến mười 

ngày, tôiở trong lềuấyba ngày. Trong ba ngày, tôihết sức nghiêm túcphản tỉnh: Tôi theo lão 

nhân gia ba năm, thầy dạy tôi nhữnggì? Tôi học được những gì? Tôi nghiêm túc phản 

tỉnh.Vừa phản tỉnh, [bèn nhận thấy],điềuđầu tiên làgiới luật rất trọng yếu. Vì sao thầy bảo tôi 

câuấy nhiều lượtnhư vậy, nhưng chẳng nói tỉ mỉ, mà cứ dùng một câunhư vậy? Tôi 

liềnnghiêm túc suynghĩvấn đề ấy. Suy nghĩ suốthaituần bèn vỡ lẽ, tôiđã sai mất rồi!Vì chúng 

ta họcPhật,đã họcPhậtthì phải dùng tiêu chuẩn củaPhật, chẳng thể dùng tiêu chuẩncủa con 

người. Trước kia, trong quá khứ, chúng tôi có học Lễ, tức là Lễ nói theo văn hóa truyền 

thống của Nho gia Trung Quốc. Lễ của Tam Đại (Hạ, Thương, Châu) khác nhau. Ba triềuđại 

Hạ, Thương, Châu có lúc hưng thịnh, có lúc suy vi; vìthế, Lễ có chỗ phải tu chỉnh, có chỗ 

phải thay đổi,giống như hiến pháp và pháp luật của quốc gia,cứtrải qua một khoảng thời gian 

lạicần phải tu chỉnh. Nay chúng ta họcPhật, họcPhậtmong thànhPhật,nhưnghiến chương và 

pháp luật thànhPhậtchẳng thể sửađổi. Hễ sửađổi, sẽ chẳng thể thànhPhật. Tôiđã nghĩ 

thôngđạo lý như vậy, mới biếtTam Quy,Ngũ Giới và những thứ trong Luật Tạng làđạo 

thànhPhật,chẳng phải là pháp luật thế gian, nênchẳng thể sửađổi. Tôi nghĩ thông suốtđạo lý 

ấy, quan niệm sai lầm về giới luật mớiđược sửađổiđúngđắn. 

 Chương Gia đại sư dùng [thời gian] ba năm, lại còn thị hiện viên tịch, khiến cho tôi 

nghiêm túc phản tỉnh, hiểu rõ. Nếu thầy chẳng viên tịch, tôi sẽ chẳng thể phản tỉnhđạo lý ấy, 

vĩnh viễn giữ mãi quan niệm sai lầm vềgiới luật. Người hiện thời phạm lỗi lầm như tôi quáư 
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lànhiều, chẳng kiếmđượcngườinào không phạm! Lại còn có kẻ có quan niệm sai lầmnghiêm 

trọng hơn tôi; tôi có thể phản tỉnh, họ chẳng thể phản tỉnh. Tôi phản tỉnh là do Chương Gia 

đại sư thị hiện.Thầy không thị hiệnnhư vậy, tôi sẽ chẳng phản tỉnh, mới biết do Giới đắc 

Định, nhân Định khai Huệ. Đầu tiên,quý vị chẳng coi trọng Giới, làm sao đắcĐịnh cho được? 

Làm sao có thể khai trí huệ chođược?Quý vị học suốtđời, dẫu học tốtđẹp cách mấy, chỉcó thể 

làm một nhàPhật học, hiện thời có thể giành được mảnh bằng tiến sĩPhậthọc,họcđượcgì?Kiến 

thức vềPhật pháp,chẳng phải làtríhuệ.Vì Huệdo Giới vàĐịnh mà có. Quý vị chẳngcó 

GiớivàĐịnh, sẽ chẳng cótrí huệ. Những gì quý vị học là thường thức, tri thức. Tri thức có thể 

giải quyếtvấn đề hay không?Không thể giải quyết vấn đề. Quý vị có tri thức ấy, xác thực là 

có thể giànhđược học vị Tiến Sĩ,có thể làm một vị giáo sư, phương Tây gọi quý vị là một nhà 

Hán học, hoặc nhàPhậthọc,quý vị có thểđạtđược nhữngđiềuấy,nhưng chẳng có mảy may liên 

quan gìđến việc sanh tử, khai trí huệ và chứng quả củachính mình. Quý vị thấy những thứấy 

rất trọng yếu. Nói chung, chúng ta phải nhận thức rõ rệt giữa pháp thế gian và xuất thế gian. 

Do đó, nếu chúng ta họcPhật,quý vị chẳng thể không coi trọng giới luật.Nếu quý vị coi 

trọnggiới luật, chẳng thể không thực hiện từ ba cănbảnlàĐệ Tử Quy, CảmỨng Thiên và Thập 

Thiện Nghiệp. Nếuquý vị chẳng thực hiện từ ba căn bảnấy, chẳng thểđạt thành tựu, thậtđấy, 

chẳng giảđâu! 

 Tôi cảđời này chẳng cóphước báo, dotrongđờiquá khứ chẳngtuphước, nênsuốtcuộcđời 

lênhđênh, chẳngở chỗ nào cốđịnh,chẳng có một hoàn cảnhanđịnhđể học tập, từđầuđến 

cuốichẳng có duyên phận ấy.Thường muốnở cốđịnh, nhưngquý vị thấy tôi đến nay đã tám 

mươi bốn tuổi, vẫn chưaổnđịnhđược. Chuyện này khiến cho tôi thường cảm thấy tiếc nuối. 

Bôn ba khắp nơi, nói cho dễ nghe là“rộng kết pháp duyên”, nhưng đối với sự vun bồi cơ sở 

Định Huệ củachính mình, xác thực là cóchướng ngại rất lớn. Vì lẽ,ngườihiện thời phải 

tuphước, loạiphước báo nàolớn nhất? Giúpđỡ, tạo cho ngườihọc một hoàn cảnh an định, 

khiến cho người ấythật sự học tập mười năm hoặc hai mươi năm trong hoàn cảnhấy,người ấy 

sẽ thành tựu. Giúp một người thành Phật,phước báo to lắm! Còn to hơn cả trời nữa. Tôi tin 

tưởngngườicó khả năngấy rất nhiều, cũng cóngườicó cái tâmấy! Nhưng họ hỏi tôi: “Pháp sư 

Tịnh Không! Thầy hãy thay tôi tìm mộtngười”. Tôi bảo họ: “Tôi tìm chẳng ra, chưa từng 

thấy”. Người nào có thể hạ quyết tâm, trụ tại một nơi trong mười năm hoặc hai mươi năm 

chẳng ra khỏi cửa, hòng thành tựu Tam Học Giới,Định, Huệ củachính mình? Hiện thời, 

chẳng tìm thấy mộtngười như vậy! Quý vị thấyđó, khó lắm! Ngườithật sự mong tu phước, 

tìm mộtngườicó phướcnhư vậy chẳng ra! Muốn tìm mộtngười thật sự tu hành, tìm hoàn cảnh 

tu hànhấy cũng chẳng ra, duyênkhác nhau!Đó là gặp duyên khác nhau! Chúng tôi nói những 

lời này,đều nhằm nói: Biện tài do trí huệ mà có,trí huệ do Giới vàĐịnhmà có. Chẳng có 

GiớivàĐịnh, sẽ chẳng cótríhuệ. Chẳng có trí huệ, bènchẳng có biện tài. Chẳng có biện tài, sẽ 

chẳng thể giáo hóa chúng sanh. Chớ nên không biếtđiềunày! 
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 Nay chúng ta thấy trong kinh nói bốn thứVô Ngại Biện Tài. Loại thứ nhất là“nghĩa vô 

ngại biện”.“Nghĩa” là nghĩa lý,tức làđạo lý, nguyên lý, và nguyên tắcđược nói trong ấyđều 

thuộc vềloại Nghĩa Vô Ngại Biện. “Vị liễu tri nhất thiết chư pháp nghĩa lý, thông đạt vô trệ 

cố” (ý nóibiết nghĩa lý của hết thảy các pháp, thôngđạt chẳng trệ ngại).“Liễu” (了) làhiểu 

rõ,“tri” (知)là biết, quý vị thấy nghĩa lý của hết thảy các pháp. Vấnđề nàyđangđược các triết 

gia trong thế gian nghiên cứu, các nhà khoa học cũngđang nghiên cứuvấn đề này, còn có các 

nhà tôn giáo [cũng thế]. Trọng yếu nhất,thâmáonhất trong các nghĩalýlàgì? Vũ trụ do đâu mà 

có? Vạn sự, vạn vật do đâu mà có? Ta do đâu màcó? Quý vị do đâu mà có? Người khác do 

đâu mà có? Vì sao có những chuyệnấy phátsanh? Sau khi phát sanh, những chuyệnấy diễn 

biến như thế nào, cuối cùng lại có kết quả như thế nào? Nhữngđiềuấyđều là các câu hỏi 

lớn,đều là nghĩa lý. Ai biết? Nay chúng ta có thể nói,đứcPhậtbiết chuyện này! NgườiHoabình 

phàm thường nói “trời biết”. Câu nói “trời biết” hàmý “chẳngai biết”, cóý nghĩaấy. Sau khi 

chúng ta học Phật, [liền hiểu] trờicũng không biết! Trờilà phàm phu! Dục Giới Thiên không 

biết, Sắc Giới Thiên,Vô Sắc Giới Thiên cũng không biết. Không chỉ bọn họkhông biết, 

ngoàihai mươi tám tầng trời ra, Thanh Văn,Duyên Giác,Tiểu Thừa cũng không biết. Lại lên 

cao hơn, Quyền GiáoBồ Tát,Phậttrongmười pháp giới, các Ngài có biết hay không? Không 

biết! Nếu các Ngài biết, sẽ chẳng mê! Nhưng trong Phậtpháp, họcđiều gì? Chính là họcý 

nghĩa này,hiểu rõ ràng, rành mạchhết thảy vạn sự vạn vật trong toàn thể vũ trụ, kể cả bản 

thân chúng ta, tánh, tướng, Lý, Sự, nhân, quả.ĐólàPhật. 

 Phật cũng có tầng cấp. Các Ngài tuy đều biết, nhưng trong ấy cũng có cạn, sâu sai 

khác, chẳng giống nhau. Kinh Hoa Nghiêm nóibốn mươi hai tầngcấp. Nhữngngườithuộc 

bốnmươi hai tầng cấpấy, tức làThập Trụ,Thập Hạnh,Thập Hồi Hướng,Thập Địa,Đẳng 

Giác,Diệu Giác có biết nhữngđiềuấy hay không?Đều biết cả! Tuy đềubiết, nhưng có sâu hay 

cạn sai khác bấtđồng. Thí dụ như Thập Trụ tuybiết,nhưngThập Trụ phải kém hơnThập Hạnh 

một bậc. Tuy đều biết,Thập Hạnh sẽ giảng giải rõ ràng hơnThập Trụ.Thập Hồi Hướng lại 

hiểu rõ hơnThập Hạnh, coi nhưđạtđến Thập Địa mới có thể nói là hiểu rõrốt ráo. Vì sao?Các 

Ngàiđích thân thấy, sáu căn trông thấy, thấy nguyên khởi củavũ trụ,hết thảy chúng sanhkể 

cảchính mình phát sanh như thế nào, các Ngài cũng trông thấy, nhưng chẳngthấy rõ ràng cho 

lắm!Nếuchẳng thể hoàn toàn thôngđạt, hiểu rõ những nghĩa lýấy, làm sao các Ngài có thể 

nóiđược?Thích Ca Mâu Ni Phậttrông thấy, nói rõ ràng, minh bạch chuyện này. Ngài nói 

chuyện nàytrongĐại Phương Quảng PhậtHoa Nghiêm Kinh.Kinh Hoa Nghiêm nói gì?Những 

vấnđềđangđược khoa học và triết học thảo luận trong hiện thời như vũ trụ vĩ mô, to vô hạn, 

thế giới vĩ mô,Lượng Tử Lực Học, “nhỏ nhưng chẳngở trong”, vĩ mô là “lớn mà chẳng ra 

ngoài”.Quý vị thấy hai câu thành ngữấy, từ hai ngànnăm trămnămtrước,nhằm thờiđại Khổng 

Tử,đã có câu nói:“Lớn mà chẳng ra ngoài, nhỏ mà chẳng vào trong”.[Câu nóiấy] chẳng do 

ngườihiện thờinói,mà do cổ nhân nói. Hai câuấy nóiđến chuyện gì? Nói thật ra, đó chính là 

kinh Hoa Nghiêm. 
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 Lúc đó,Phật pháp chưa truyềnđến Trung Quốc, vì sao ngườiTrung Quốc có thể 

nóiđược?Có thể nói cổ thánh tiên hiềnchẳng phải làPhật, Bồ Tát tái lai ư? Tôikhông tin. 

Kinhđã dạy rất rõ ràng, nên dùng thân gìđểđộđược, bèn hiện thânấy. Người Hoa tin tưởng 

thánh hiền, nên Phật, Bồ Tát đến Trung Quốc bèn thị hiện thân thánh hiền. Nên dùng 

thânthánh nhân để hóađộ, các Ngài bèn hiện làmthánh nhân. Nên dùngthânhiền nhân để 

hóađộ, các Ngài bèn hiện làmhiền nhân. Thuở trước, khi học kinh giáo với thầy Lý, tôiđã có 

cách nhìn này, tôi thỉnh giáo thầy Lý. Tôi nói: “Cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc như 

Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn Vương, Võ Vương, Châu Công,những vị như Khổng Tử, 

MạnhTử, nhữngngườinhư Lão, Trang, có phải làchưPhậtNhư Lai ứng hóaởphương Đông, 

hiện ra cácthânấy hay không?” Thầy cười, bảo tôi:“Nói theo Lý thì suông, nhưng xét theo Sự, 

chưa có chứng cứ”. Về mặt Sự, các vịấy chẳng nói họ làBồ Tát nàotái lai. Họ chưa từng 

nóiđến, chưa từng nêu ra, nên chẳng có chứng cứ; nhưng xét theo Lý, chắc chắn là thông 

suốt. Sau này, tôi qua lại cùngrất nhiều tôn giáo, tôi cũng thườngđọc các kinh điển của những 

tôn giáoấy, tôi cũng có mộtcách nghĩ như thế này: Những vịthần thánh, tiên tri, sứ giả trong 

tất cả các tôn giáo cũngđều là hóa thân củaPhật, Bồ Tát, chẳng thể nào giảđược! Nóiđến mức 

tuyệt diệu nhất vẫn là tám chữ“lớn mà chẳng ra ngoài, nhỏ nhưng chẳng vào trong”. Hai câu 

này tuyệt diệu, bao gồm trọn hết tất cả khoa học và triết học hiện tại.ĐứcPhậtnói hay 

quá!Theo báo cáo mới nhất của khoa học hiện tại, họ nói nhân loại hiện thời có thể quan sát, 

tức là dùng những dụng cụ tinh vi để quan sát vũ trụ, toàn thể không gian, chỉ có thể 

thấyđược mười phần trăm,cònchín mươi phần trăm chẳngthấy! Họ thấy hiện tượng vũ trụ là 

hiện tượng bành trướng13[2],chín mươi phần trăm chẳngthấy!Đối với lờiấy, chúng ta làngười 

đã đọc kinh Hoa Nghiêm, thật sự khế nhập Hoa Nghiêmđôi chút, nghe câuấy bèn hiểu rõ: 

Họthật sự chẳng thấy!Đếnđâuđể thấy, họ chẳng biết, nhưngchúng ta biết, đến nơi đâu để 

thấychín mươi phần trăm? Trở về tự tánh. Trở về tự tánh,quý vị chẳng tìm thấy. Trở về 

Thường Tịch Quang,quý vị đến nơiđâuđểtìm? Đúng là như thếđó! Vì thế, các nhà khoa học 

có thể nói ra câu này chẳngđơn giản! 

 TrongPhậtpháp, chúng ta tu hành, tiến cao hơn từng cấp một.Đoạn Kiến Tư phiền 

não,lục đạo chẳng còn, quý vị tiến cao hơn. Trong lục đạo chẳng thấy quý vị. Tiến cao hơn,ở 

nơiđâu? Trong bốn thánh pháp giới. Vô minh đã phá,bốn thánh pháp giới chẳng còn nữa,tìm 

chẳng thấy mườipháp giới, đến nơiđâu?ĐếnNhất Chân pháp giới, là cõiThật Báo của 

chưPhật.Đoạn sạchtập khí căn bảnvô minh,cõi Thật Báo chẳng còn.Cõi Thật Báo cũng chẳng 

thật. Phàm những gì có hình tướngđều là hư vọng.ĐứcPhậtchẳngnóicõi Thật Báo 

                                                           

13[2] Đây là một hiện tượng thường được gọi là Cosmic Inflation, hoặc Cosmological Inflation. Theo đó, 

các nhà khoa học nói vũ trụ tiếp tục phình to sau vụ nổ nguyên thủy (Big Bang) hình thành vũ trụ. Cho đến 

giai đoạn này, vũ trụ giãn nở gấp 10 lũy thừa 78 lần khối lượng ban đầu. Khái niệm này do nhà khoa học 

Alan Harvey Guth đề xướng vào năm 1980.  
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củachưPhậtNhư Lai làngoại lệ. Chẳng hề nói, vì thế,cõi Thật Báo vẫn làhư vọng. Đoạn sạch 

vô thỉ vô minh,bao lâu sẽđoạn sạch?Trong kinh giáo,đứcPhậtbảo là ba đạiA-tăng-kỳ kiếp. 

Chư vị phải biết: Ba đạiA-tăng-kỳ kiếp chẳng phải là nói về thời gian chúng ta tu hành. Thời 

gian chúng ta tu hành thànhPhậtlàvô lượng kiếp. Tính từ ngàyđại triệt đại ngộ, minh tâm kiến 

tánh,quý vị phá vô minh, nhưngtập khí vô minh chưađoạn. Tập khívô minh rất khóđoạn. 

Chẳng cần quan tâmđếntập khí vô minh, dần dần tự nó sẽ chẳng còn, thời gian dài bao lâu? 

Ba đạiA-tăng-kỳ kiếp. Đến khi đó,tập khí hoàn toàn chẳng có,cõi Thật Báo cũng chẳng có,đó 

chính là“phần vũ trụ chẳng thấy được” như các nhà khoa họcđã nói, trở về TịchQuang, trở 

về tự tánh. Trở về tự tánh, có khởitác dụng hay không? Khởitác dụng. Trong tựtánh, tuy thứ 

gì cũngđềuchẳng có, hiện tượng tinh thần chẳng có,hiện tượng vật chất chẳng có, nhưng nó 

có thể hiện. Vì sao nó có thể hiện?Chúngsanh có cảm, nó bènhiện, nó có thể cảm ứng đạo 

giao cùngtất cả hết thảy chúng sanh trongmười pháp giới. Khoa học chẳng có cách nào lý giải 

sự cảmứngđạo giao ấy,vì sao? Nó tươngứng vớiThường Tịch Quang,tương ứng với tự tánh, 

chẳngtương ứng vớimười pháp giới; nó cũng chẳngtương ứng với cõiThật Báo.Vì lẽđó, phát 

hiện của các nhàkhoa học rất có lý,dùngPhật pháp để giải thích sẽgiải thích thông suốt.Điều 

họ cònđang nghi vấn,chúng ta đã hiểu rất rõ rệt. 

 Ở chỗ nào có thể nhìn ra chân tướng sự thật này? Tự tánhvốn định. KhiHuệ Năng đại 

sư khai ngộ đã nói:“Nào ngờ tựtánh,vốn chẳng dao động”,câu này nói “tự tánh 

vốnđịnh”.Tựtánhvốn định ắtphảilà sáu cănở trong cảnh giới sáu trần mà chẳngkhởi tâm, 

khôngđộng niệm, tự tánhvốnđịnh bèn lộ ra, quý vị mới có thể thấychân tướng sự thật. Quý vị 

thấythế giới vi mô càng thấu triệt hơnLượng Tử Lực Học hiện thời. Phát hiện củaLượng Tử 

Lực Học còn kém nhữngđiềuđược nói trong kinh Phậtrất lớn. Trong thế giới vĩ mô, họ nói 

chín mươi phần trăm chẳngthấy, thì như chúng tôi vừa mới báo cáo cùng chư vị,trở về tự 

tánh. Hết thảy cácpháplưu lộ từtựtánh, cuối cùng vẫn trở vềtựtánh.Các hiện tượngấy là tự 

nhiên, trong kinh Phậtcómộtthuật ngữ là“pháp nhĩ như thị”, [có thể hiểu là]quy luậttự nhiên 

vốn là như vậy. Đó là một sựđại tuần hoàn, trở về tự tánh mớithật sự làđại viên mãn. Do đó, 

sanh vềcõi Thật Báo Trang Nghiêm chưa phải làthật sự viên mãn; trở về Thường Tịch Quang 

mới là thật sự viên mãn. Chúng ta thấy bốn loạivô ngại biện tài này, hàngPháp Thân đại sĩ 

mới có, kẻ bình phàm há có năng lựcấy? Nay chúng ta liễu giải các hiện tượng này do dựa 

vào kinh Hoa Nghiêm.Đọc kinh Hoa Nghiêm mới biết, lý luận lànhư vậy đó! 

 Loại thứ hai, “Pháp Vô Ngại Biện. Vị đạt nhất thiết chư pháp danh tự, phân biệt vô trệ 

cố” (Pháp Vô Ngại Biện, nghĩa là thôngđạt danh tự củahết thảy các pháp,phân biệt chẳng trệ 

ngại).Loại thứ hai và loại thứ ba nóiđếnphương pháp. Đầu tiên nói về pháp,“pháp” là hết 

thảy các pháp,[ởđây là]nói theo pháp tướng, phần trên là nói theo Lý, tức Lý củahết thảy các 

pháp.Ởđây là tướng củahết thảy các pháp, hiện tướng,quý vị có thể biết danh tự củahết thảy 

các pháp. Danh tự do đâu mà có?Danh tự do con người đặtra.Bất luận làai,bất luận 
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làngườinước nào,hiệnnay nói làngườithuộc bất luận tinh cầu nào,bất luận là chúng sanh thuộc 

không gian bấtđồng nào,đềuđặt tên cho các pháp. Quý vịđều biết, chẳng cần học mà biết toàn 

bộ. Có thật hay không?Thậtđấy. Có chứng cớ! Quý vị thấy tiến sĩGiang Bổn Thắng của Nhật 

Bản làm thí nghiệm với nước. Nước có năng lực như thếđó, nó chưa hề học, nhưng chúng ta 

viết chữ Hán, nónhậnbiết. Quý vị viết tiếng Anh, nó cũng nhận biết. TiếngTây Ban Nha nó 

cũng nhận biết. Có rất nhiều văn tự của thổ dânđối với nóđềuchẳng có chướng ngại, chúng ta 

biếtđó là năng lực sẵn có trong tự tánh.Trong các chiều không gian khác nhau ngoàikhông 

gian, họđặt tên cho vạn sự vạn vật, người minh tâm kiến tánhđều biết toàn bộ,đều nhận biết. 

Vì vậy,nước có thể thấy, nghe những ngôn ngữ,âm thanh ấy chẳngchướng ngại; lại còn hiểuý 

nghĩ của con người. Chẳng cần nói chuyện, quý vị khởi tâm động niệm, nó liền biết toàn 

bộ.Ý niệm củaquý vị thiện, quý vị thấy nó sẽđáptrả bằng kết tinh vô cùngđẹpđẽ, quý vị thấy 

ngay!Ý niệm củaquý vị bất thiện,nókết tinh rấtxấu xí, rấtkhó coi. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng 

thí nghiệm mười mấy năm, mỗi ngàyđều làm thí nghiệm cả ngàn lần. Họ có một nhóm nhỏ, 

tôiđến thăm phòng thí nghiệm củaông ta hai lần, là thật, chẳng giả,khoa học gia thừa 

nhận.Dođó, Tánh Đức chẳng thể nghĩ bàn. 

 Thứ ba, “Từ Vô Ngại Biện. Ư chư pháp danh tự nghĩa lý, tùy thuận nhất thiết chúng 

sanh thù phương dị ngữ, vị kỳ diễn thuyết, năng linh các các đắc giải cố” (Từ Vô Ngại 

Biện:Đối với danh từ, nghĩa lý của các pháp, thuận theo ngôn ngữ khác biệt của hết thảy 

chúng sanh ở các nơi khác nhau mà vì họ diễn nói, khiến cho ai nấy đều được hiểu). Từ(辭)là 

ngôn ngữ. Quý vị có năng lực hằng thuận chúng sanh. Bấtluận ngôn ngữ hoặc văn tự nào, 

quý vị chẳng cần học mà thông hiểutoànbộ.Hễ tiếp xúc liền thông hiểu,vì sao?Hết thảy các 

pháp chẳng lìa tự tánh.Trong kinh Đại Thừa,đứcPhậtthường dạychúng ta: Những phápấy do 

đâu mà có?Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tự tánhlàchân tâm,ngoàitâmchẳng có pháp, 

ngoài phápchẳng có tâm. Chỉ cần chân tâm trông thấy, chân tâm hiện ra vạn pháp. Toàn thể 

vũ trụ,Phậtpháp nói là “khắp pháp giới hư không giới”,quý vị hiểu rõ toàn bộ,chướng ngại gì 

cũngđềuchẳng có. Chẳng có gì không biết, chẳng có gì không nóiđược, vô ngại biện tài mà! 

 Thứ tư,“Nhạo Thuyết Vô Ngại Biện,vị tùy thuận nhất thiết chúng sanh căn tánh sở 

nhạo văn pháp nhi vị thuyết chi, viên dung vô trệ cố” (Nhạo Thuyết Vô Ngại Biện, nghĩa là 

thuận theo căn tánh và pháp muốn được nghe của hết thảy chúng sanh mà vì họ diễn thuyết 

viên dung chẳng trệ ngại). Loại thứ bốn này là đại đức trong tứ biện tài. Đức lớn ấy là hoan 

hỷ nói, chẳng cần quý vị phải thỉnh giáo, rất nhiệt tâm, hễ gặp quý vị liền bảo ban. Đức Phật 

có thể quán cơ, [tức là] xét căn tánh củahết thảy chúng sanh, nóipháptương ứng với căntánh 

của quý vị, nên quý vị có thể nghe, hiểu, có thể lý giải. Những thứ quý vị nghe chẳng hiểu, 

Ngài sẽ không nói. Những thứquý vị chẳng cần biết, Ngài chẳng nói.Ứngcơ thuyết pháp, 

hoan hỷ thuyết pháp.Đó là“nhạo thuyết”. Nhạo (樂) là vui vẻ.Ởđây, chữ này khôngđọc là 

Lạc, Lạclàvui sướng, phảiđọc là Nhạo.“Nhạo” làưa thích, mến chuộng, yêu thích, mang ý 
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nghĩaấy, [nên nói là]“nhạo thuyết”. Vì thế,điềunàylà đức. Nếungười ấy chẳngưa nói, tuy có 

những biện tài trướcđó,chúng sanh chẳngđạtđược lợiích. Chúng sanh được lợiích là do người 

ấyđại từ đại bi, ưa thích nói, chủđộng nói vớichúng ta. Thuở tại thế,Thích Ca Mâu Ni Phậtưa 

thích nói, hễ gặp kẻ khác bèn nói.Có người, Phật nhất định chờ kẻấy lên tiếng hỏi, nêulên câu 

hỏi rồi Phật mới nói. Có nhữngngườichẳng hỏi han gì, đức Phậtvẫn nói với họ. Bộ kinh này 

do A Nan hỏi,đứcPhậtmới nói. Kinh Di Đà chẳng ai hỏi, do chínhđứcPhậttự nói. Ai có thể 

hỏi,ai chẳng thểhỏi,đứcPhật đều biết, chẳng có gì không biết. Do đó, nên dùng thân 

gìđểđắcđộ, Ngài bèn hiện thânấy. Phải nên thuyết pháp nào, lúc này, chỗ này,quý vị hiệnđang 

thuộc vào giai đoạn nào,quý vị cần biết pháp gì, đức Phật đều có thể nói,đều có thểgiúpđỡ, 

giảiquyết hết thảy những nghi nan tạp chứng hiện tiền, lòng từ bi đấy! 

 Trongấy,quan trọng nhất là giúpquý vị phá mê khai ngộ. Đấy mới làý nghĩa chân thật 

trong vôlượngbiện tài củađứcPhật, dụngý chân chánh là giúpquý vị phá mê khai ngộ.Rốt 

cuộclà mục tiêu như thế này: Giúpquý vị đại triệt đại ngộ,giúpquý vị minh tâm kiến 

tánh,giúpquý vị viên thành Phậtđạo,đó là Phật giáo. Chỉ cóngười thật sự đạtđược lợiích chân 

thật do sựgiáo hóa củađứcPhậtthìmới biết cảm ơn. Chưađạtđược lợiíchchân thật, tâm 

cảmơnấyđềuchẳngphải là chân thật. Nóiânđức củaPhậttonhư thếnào, kẻấy chẳng biết. 

Kẻấymê hoặc,điên đảo,làm sao biếtđược? Ngày nào kẻấygiác ngộ thì mới hiểu, mới sám hối. 

Đức Phật đời đời kiếp kiếp quan tâm, nhưng [chúng sanh] chẳngbiết cảm ơn. Tuy họ 

chẳngbiết cảm ơn, đức Phậtvẫn quan tâm, chăm sóc, trọn chẳng nói “các ngươi chẳngcảm ơn, 

ta sẽ không bận tâmđếncác ngươinữa”. Thậm chí quý vị khinh lờn, nhục mạPhật,Bồ Tát, hủy 

diệt Phật, Bồ Tát;Phật, Bồ Tát vẫn quan tâm, chăm sóc. Quý vị thấy các Ngài từ bi đến 

mứcấy, chẳng phải là tri kiếnphàm phu!Vì sao?Vìcác Ngàibiếthết thảy vạn pháp trong khắp 

pháp giới hư không giới và các Ngài làmộtThể, do cùng một tự tánh hiện ra, do cùng một tự 

tánh sanh ra, là “cùng một tự tánh, cùng một Thể”. SáchHoàn Nguyên Quán gọi cái Thểấy 

là“tựtánh thanh tịnh viên minh thể”. Chư PhậtNhư Lai sanh từ tự tánhấy, mà lũchúng sanh 

đôngđảochúng ta cũng sanh từđó. Súcsanh,ngạ quỷ, địa ngục, cây cối, hoa, cỏ, núi, sông, đại 

địa đều sanh từ nó, cùng một Thể.Quý vị làmchuyện sai trái, làm chuyện xấu xa, lầm lỗi gì, 

các Ngài chẳng bận lòng. Trong tâmquý vị có thứ này thứ nọ, chứ tâm các Ngài sạch 

làu,hoàn toàn chẳng có [vướng mắc gì].Đó chính là chân tâm, tự tánh của quý vị, nhưng 

chínhquý vị đã mê mất. Nay quý vị đang sửdụngvọng tâm, sử dụngvọng niệm. Vì lẽđó,Phật 

có thể viên dung vô ngại, vì hết thảy chúng sanhthị hiện, thuyết pháp. 

 “Thượng biểu chư ĐạiSĩ khế ư thánh trí, đắc vô ngại chi biện tài, thiện ứng căn cơ, 

quảng tuyên diệu biện, cố viết:ĐắcPhậtbiện tài” (Các thuyết trên đây cho rằng các bậc Ðại 

Sĩ khế hợp thánh trí, đắc vô ngại biện tài, khéo thích ứng căn cơ, giảng giải rộng rãi, bàn luận 

khéo léo, nên bảo là “đắc Phật biện tài”).Dođó,chúng ta học Phật, hiểu đạo lý này, biết 

docông phu Giới, Định, Huệ cao hay thấp thì mới có thểkhôi phục vô ngại biện tài nơi tự tánh 
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củachính mình. Nếu không từGiới, Định, Huệ,mà nương vào học rộng nghe nhiều kinh giáo, 

thì dường như cũng cóbiện tài vô ngại, nhưngđó có phải là biện tài như kinh đã nói hay 

không? Chẳngphải! Vìquý vị chẳng có trí huệ,quý vị vẫn bịtập khí phiền não nắm quyền làm 

chủ, lấyđâu ra biện tài? Biện tài kiểuđó gặp người ta đưa ra câu hỏi,quý vị vẫn chẳng cócách 

nào giải đáp. Sau khi trí huệ đã khai, chẳng thể nào có hiện tượngấy, [bất cứ câu hỏi nào 

cũng]đều có thể giải đáp.  

Đoạn cuối cùng:“ChânGiảiphục tấn nhất giải viết” (Sách Chân Giải lại còn giải thích 

rộng thêm như sau). Vịđạiđức Nhật Bản này rất giỏi, những câu nóiấyđều xuất phát từ kinh 

Phật.“Nhược y Căn Bản Giáo, đản thuyết nhất tự, diệc vi đắc Phật biện tài, truyền Như Lai 

như thật ngôn cố. Bất đản thử BồTát nhĩ, phàm phu thuyết diệc đồng chư Phật biện tài. Tán 

dương Phật huệ công đức, khai hóa thập phương hữu duyên nhi dĩ” (Nếunương theo 

CănBảnGiáo, chỉ nói một chữ cũng là đắc Phật biện tài vì truyền lời chân thật của Như Lai 

vậy. Không chỉ những Bồ Tát này được như thế, mà lời của phàm phu nói cũng giống như 

biện tài của chư Phật. Tán dương công đức Phật huệ chỉ nhằm để khai hóa kẻ hữu duyên 

trong mười phương mà thôi). Lời này nói rất hay, sách Chân Giảiđúng là nói rất hay, “nương 

vào Căn Bản Giáo”. CănBảnGiáo là gì? Không khởi tâm, không động niệm là CănBảnGiáo; 

khởi tâm động niệm chẳng phải làCănBảnGiáo. Không khởi tâm, không động niệm, chỉ nói 

một chữ mà có thể hiển thị biện tài trong tự tánh, chữ nào vậy? Nói thông thường thì là chữ 

Phật. Chỉ nói một chữPhậtnày làđược rồi, toàn bộđềuđược biểu thị. Nếu nói theo ý nghĩa 

càng sâu hơn, bất cứ chữ nào, không nhấtđịnh phải là chữPhật, bất cứ chữ nào [cũngđược], vì 

sao? Mộtchính làhết thảy, hết thảy chính làmột, nó lưu lộ từ tự tánh. Bất cứ chữ nào cũngđều 

từ tự tánh lưu lộ,đều trở vềtựtánh.Ý nghĩa này quá sâu, quá mầu nhiệm! Quý vị hiểu đạo lý 

này,quý vị mới biết trong Thiền Tông có một loạiứngđối gọi là“Thiền cơ”. Họ nói chuyện, 

chúng ta ở bên cạnh, nghe không hiểu, chẳng biết nghĩa là gì. Nhữngđiềuđóđều thuộc 

loại“nương vào Căn Bản Giáo”, nói một chữ, nói hai chữ, nói một câu, nói hai câuđềuchẳng 

sao cả.Đóthật sự là biện tài củaPhật. Thật sự hiểu, ngườiấy cũng nhập cảnh giới. Nếungười 

ấy chẳngnhậpcảnh giới này, sẽ không hiểu. Cũng có nghĩa là nếungười ấychưađắcCăn Bản 

Trí,người ấy cũngkhông hiểu. NgườiđắcCăn Bản Trí thìđôi bên có thể thônghiểu lẫn nhau, có 

thể thấuhiểu. ChưađắcCăn Bản Trí mà dùngphương pháp này thì sai mất rồi, vẫn 

phảilàdùngphương pháp thế gian thìngười thế gian mới hiểu.Đó là thuyết pháp thíchứng 

căncơ,đối với loạingườinào nên dùngphương pháp nào.Hôm nay đã hếtthời gian rồi, chúng ta 

học tập tới chỗ này.  
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Tập 130 
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

KinhGiải, trang một trăm bốn mươi tám, dòng thứ sáuđếm từ dưới lên, xem từ câu thứ hai:  

 “ChânGiảiphục tấnnhấtgiải viết:Nhược y Căn Bản Giáo, đản thuyết nhất tự, diệc vi 

đắc Phật biện tài, truyền Như Lai như thật ngôn cố. Bất đản thử BồTát nhĩ, phàm phu thuyết 

diệc đồng chư Phật biện tài. Tán dương Phật huệ công đức, khai hóa thập phương hữu duyên 

nhi dĩ” (Sách Chân Giải lại còn giải thích rộng thêm như sau: “Nếu nương theo Căn Bản 

Giáo, chỉ nói một chữ cũng là đắc Phật biện tài vì truyền lời chân thật của Như Lai vậy. 

Không chỉ những Bồ Tát này được như thế, mà lời của phàm phu nói cũng giống như biện tài 

của chư Phật. Tán dương công đức Phật huệ chỉ nhằm để khai hóa kẻ hữu duyên trong mười 

phương mà thôi”). Ngày hôm qua chúng ta học đến câu này. Trong ấy cóý nghĩarất sâu, 

rấtđáng cho chúng ta học tập. Nương vào CănBảnGiáo: Căn bản là tự tánh,hết thảy các pháp 

thế gian và xuất thế gian đều lưu lộ từ tự tánh,cuối cùng vẫn làtrở về tự tánh.Đó làphápcăn 

bản, giống như Hiền Thủ quốc sưđã nói trong VọngTậnHoàn Nguyên Quán.“Đản thuyết 

nhất tự” (chỉ nói một chữ): Chúng ta nêu ra một chữ, nêu ra một chữPhật; trên thực 

tế,mộtchính là hết thảy, hết thảy chính làmột. Bất cứ chữ nào cũngđềuđược, bất cứ 

phápgìcũngđềuđược,vì sao? Nó chẳng lìa tự tánh. Chúng ta là phàm phu,chưađạtđến tầng cấp 

này, chẳngđạtđếncảnh giới cao như thế. Dùng tỷ dụđể nói, chúng ta sẽ dễ tiếp nhận hơn.Phật 

có nghĩa là gì? Kinh điển đã dạy: [Phậtcó]ý nghĩa giácngộ.Dựa vàođâuđểgiác ngộ? Trí 

huệ.Cóý nghĩa hoàn toàn giống nhưGiới, Định, Huệ đã nói trong các phần trước. Huệ sẵn có 

trong tựtánh,Định thì sao? Giới luật thì sao? Đều là sẵn có trong tự tánh. Lìa khỏi tự tánh thì 

tìmđâu ra Giới, Định, Huệ?Dođó, chúng ta phải biết:Giới, Định, Huệ là Tánh Đức, tự 

tánhvốn sẵn cótríhuệ vàđức tướng, trong kinh Hoa Nghiêm, đứcPhật đã nói rấtnhiều. 

 Tronghết thảy các pháp chân, vọng, tà,chánh,Lý, Sự, nhân, quả,đều có thể giác liễu 

minh đạt,đều giác ngộ, đều hiểu rõ, đều thông đạt, chẳng bịchướng ngại. Dođó, trong 

Phậtmôncó một câu:“Pháp nào chẳng phải là Phật pháp?” Đức Phật dạy: “Hết thảy chúng 

sanh vốn là Phật”,ý nghĩa bao hàm trong từ ngữ“hết thảy chúng sanh” rất rộng. Người bình 

phàm chúng ta có thể biếtđến toàn làngười,[nên thường nghĩ]dường nhưhết thảy chúng sanh 

đều là người. Hết thảy mọingườivốn là Phật, súc sanh có phải làPhậthay không? Ngạquỷ có 

phải làPhậthay không? Quỷ thần có phải làPhật hay không? Hoa, cỏ, cây cối có phải 

làPhậthay không? Núi, sông, đại địa có phải làPhậthay không? Gió, mây, mưa, tuyết, các 

hiện tượng tự nhiên có phải làPhật hay không? Tất cảđều là!Vì sao?Chúng do các duyênhòa 
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hợpmàsanh ra, nênđược gọi là“chúng sanh”. Vì thế,“chúng sanh” không chỉ là nói về nhân 

loại chúng ta. Nói theo khoa học hiện thời, theo cách phân loại củakhoa học, hết thảy vạn sự 

vạn vật được chia thành ba loại lớn:động vật, thực vật, khoáng vật.Phật pháp phân chia càng 

tỉ mỉ hơn,y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Chánh báo là chính mình, y 

báo là hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh có hoàn cảnh nhân sự, cóhoàn cảnh giữachúng ta vàhết 

thảy động vật,hoàncảnhcùng hết thảy thực vật, hoàn cảnhcùng hết thảy khoáng vật, núi, sông, 

đại địa, cho đến với các hiện tượngtự nhiên. Tiến hơn bước nữa, các nhà khoa học cho 

biết,hết thảy sanh vật trong các chiều không gian khác biệtđều là hoàn cảnh củachúng 

ta.ĐứcPhậtphân loại [cặn kẽ] hơn các nhà khoa học rất nhiều, phân loại khá tỉ mỉ. 

 Trong “hết thảy [các thứấy]”, hết thảy vốnlàPhật,chẳng có gì không phải làPhật. 

Mộtđóahoa, mộtchiếclá vốn làPhật, một hạt bụi, một hạt cát vốn làPhật. Kinh Hoa Nghiêm 

nói:“Tình và vô tình, cùng viên thành Chủng Trí”. Quý vị thấy một chữPhậtbiểu thị [toàn bộ 

nhữngđiềuấy]. Phải làngườinào? Phải làngườithôngđạt; người chẳng thôngđạt sẽkhông được. 

Người thôngđạt tùy tiện lấy bất cứ pháp nàođềuđắc biện tài củaPhật.Điều này là thật, chẳng 

giả tí nào! Nếuphàm phu chúng ta mê mấttựtánh,không chỉ chẳng biết chính mình vốn là 

Phật,mà cònquyết định chẳng thể nào nhận biếthết thảy vạn sự vạn vật vốn là Phật. Chắc 

chắn họ sẽ không thể tin tưởng, mộtđóa hoa, mộtchiếc lá, làm sao có thể làPhậtchođược? Họ 

chẳng hiểu rõ. Trong mắtPhật, [vạn sự vạn vật]đềulàPhật.Trong tầm mắt của phàm phu, 

nhàPhậtlại có một câu: “Có pháp nào làPhậtpháp?” Quý vị thấyđối với người giác ngộ, có 

pháp nàochẳng phải làPhật pháp? Nói theo bọnphàm phu chúng ta, có pháp nàolàPhật 

pháp?Đại Phương Quảng PhậtHoa Nghiêm Kinhcũng không phải làPhật pháp; kinh Đại Thừa 

Vô Lượng Thọ chúng ta đang họcởđây cũng không phải là Phật pháp.Vì sao? Mê chứ chẳng 

giác!Phậtcó nghĩa là “giác”. Đã giác thìhết thảy đều là [Phậtpháp], chẳnggiácthì hết 

thảyđềuchẳng phải [làPhật pháp].Phậtpháp nói rất tuyệt diệu! Chúng ta phải biếtđạo lý và 

chântướng sự thật này, cũng như“đắcPhậtbiện tài”đangđược nóiởđâyđều là thật, chẳng giả! 

 “TruyềnNhư Lai như thật ngôn cố” (vì truyền lời chân thật của Như Lai vậy). Kinh 

giáo là lời“như thật” (đúng với sự thật) củaNhư Lai.“Thật”(實 )làchân thật. Thuở tại 

thế,Thích Ca Mâu Ni Phậtgiảng kinh, giáo hóa suốt bốn mươi chín năm, những lời Ngài 

nóiđều là lờichân thật. Không chỉ hàngBồ Tát là như thế, tức là một vạn hai ngàn vịBồ Tát 

tham gia pháp hội này là như thế, mà những gì phàm phu nói cũng giống như biện tài của 

chưPhật.Đó là nói theo Lý, chẳng phải là nói theo Sự. Người chứng đắc nghĩa lýbiếtđiều này. 

Người chưa chứngđắc, nhưngđọc kỹ kinh Đại Thừa cũngbiết. Họ nghe Phậtnói, nghe các 

vịBồ Tát nói, nghe quá nhiều,đã quen tai, cũng có thể chấpnhận,nhưngchínhngười ấy chẳng 

phải làtự mìnhchứng đắc. Ngườiấycó thể khẳng định, có thể tiếpnhận,đó gọi là“giải ngộ”; 

cònchính mình thật sự chứngđắc thì là “chứng ngộ”,cảnh giới sai biệt rất lớn. Giải ngộ mà 

nếu không tu hành, sẽ chẳng thểthành tựu, chỉ có thể ở trongthế gian này,đúng nhưngườihiện 
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tạiđã nói: Người nàođó lànhàPhật học, người ấy có thểđược gọi là một nhàPhật học. Học 

rộng nghe nhiều kinh giáo, nhưngtập khí phiền não chưađoạn,một phẩmKiến Tư Hoặc vẫn 

chưaphá, tuy là một nhàPhật học, chẳngcómảy may liên quan đến liễu sanh tử xuất tam giới, 

phải biết điều này! Trong Phậthọc,người ấychẳng có Giới, Định, Huệ; Phật học là phápthế 

gian, không phải là phápxuất thế gian. Thật sự cóGiới, Định, Huệ, nhưngchẳng có Phật pháp, 

giống như kẻ không biết chữ, chưa từng học hành,cũngchưa hề nghe kinh ngày nào,người ấy 

như thế nào?Ngườiấythật sự cóPhật pháp,kháchẳn!Vì vậy, công phu chân thật chẳng lìaGiới, 

Định, Huệ. Có Giới, Định, Huệ là thật, chẳng có Giới, Định, Huệ là giả. Dođó, tôi khuyên 

cácđồng học chớ nên coi nhẹ Giới, Định, Huệ. NiệmPhậtvãng sanh màchẳng có Giới, Định, 

Huệ thì cũng chẳng thểvãng sanh. Bất quá Tây Phương Cực Lạc thế giới rất đặc thù,hễcó 

chút phầnGiới, Định, Huệ bèncó thể vãng sanh,chẳng giống cácpháp môn khác.Trong tám 

vạnbốn ngàn pháp môn,Giới, Định, Huệ nhất định phải vẹn toàn,thật sự đạttiêu chuẩn thìmới 

có thể thành tựu. Có chút phần, sẽ thất bại, sẽ chẳng thể thành tựu. 

 Chúng ta biết, trong kinh giáo,đứcThế Tôn thường giới thiệu sáu tầng trờiDục Giới. 

Chỉ cậy vào tu phước, ThượngPhẩmThập Thiện chỉ có thể sanh đến Đao Lợi Thiên.Phía 

trênĐao Lợi Thiên là Dạ Ma Thiên, chỉ cậy vào ThậpThiệnsẽ chẳngđếnđược, còn phải tu 

gì?Cònphải tu Định, có một chút công phu định lực thì mới có thể sanh vào tầng trời thứ ba 

trong Dục Giới là Dạ Ma Thiên. Tầng trời thứ tư,Định sâu hơn chút nữa, tầng thứ năm, tầng 

thứ sáu, Định càng sâu hơn. Nhưng các thứ Định sâu hơn ấy đều chẳng gọi “chưa đắc Định”, 

chưa đạt mức! Ví như học hành trong nhà trường, sáu mươiđiểm làđạttiêu chuẩn. Trường học 

hiện thời [ấnđịnhđiểm số như thế nào] tôi không biết, hồi tôiđi học thìsáu mươi điểm làđạt 

tiêu chuẩn. Xét theo công phu định lực của họ,đối với công phu định lực của trời Dạ Ma, đại 

khái là hai mươiđiểm có thể sanh vào Dạ Ma Thiên, ba mươiđiểm liềnsanhtrongĐâu Suất 

Thiên,bốn mươi điểm bèn sanh trong Hóa Lạc Thiên,năm mươi điểm bèn sanh trong Tha 

Hóa Tự Tại Thiên. Sáu mươi điểm bèn đạt tiêu chuẩn, khôngở trong Dục Giới, màđạtđến Sơ 

Thiền. TrongTứ Thiền Thiên,đạtđếnSơ Thiền,đạt tiêu chuẩn, mới gọi là “thật sự đắc 

ThiềnĐịnh”; còn mức ThiềnĐịnh trong bốn tầng trờiấy của Dục Giớiđược gọi là “Định 

chưađến nơiđến chốn”. Nói theo cách hiện thời, sẽ là “chẳngđạt mức”, mọingườisẽ dễ 

hiểu,người ấy chưađạtđến công phu đó. Vì thế,quý vị đắc Sơ Thiền,bèn sanh trong Sơ Thiền 

Thiên,thuộc vào SắcGiới,chẳng phải làDục Giới.Công phu Thiền Định sâu hay cạn khác 

nhau, chia thành bốnđẳng cấp:Sơ Thiền,Nhị Thiền,Tam Thiền,Tứ Thiền. Lại lên cao hơn nữa 

làđắc TứKhông Định,càng cao hơnTứ Thiền Định, cũng chia thành bốnđẳngcấp,nên gọi 

chung là Bát Định.TrongPhậthọc thường nói là Tứ Thiền BátĐịnh, nhưng trên thựctế làBát 

Định,tức là TứThiền Định cộng thêm TứKhông Định,chẳng thuộc trong Dục Giới. Chẳng 

cócông phu ấy sẽ khôngđược, phảiđạtcông phu thật sự.  
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 Định là gì? Trong cuộc sốnghằng ngày, công việc,xử sự,đãi người, tiếp vật, có thể giữ 

gìn tâm thanh tịnhbình đẳng của chính mình, chẳng bị hoàn cảnhbên ngoài quấy nhiễu. Trong 

kinh, đứcPhậtthường nói“tùy duyên bất biến”,hằngthuận chúng sanh,tâmthanh tịnh bình 

đẳng chẳngbịquấy nhiễu. Bất luận thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đều dùng 

tâmbình đẳng đểđốiđãi,đó làĐịnh.Vì sao?Vìngười ấy biếthết thảy chúng sanh,y báo và chánh 

báo trang nghiêm trongmười pháp giới vàchính mình có cùng một tự tánh, cùng mộtthanh 

tịnh viên minh thể, do là một Thể,tâmngười ấy liềnđịnh. Không hiểu rõđạo lý này, hoặc liễu 

giảiđạo lý này chưađủ sâu, liễu giải chẳng thấu triệt, hễcảnh giới hiện tiền,tâm luôn bịcảnh 

giới bên ngoàiảnhhưởng. Nay chúng ta còn bịảnh hưởngnhư vậy thì phải nâng cao tánh cảnh 

giác củachính mình. Vì sao? Công phu quá kém! Cảnh giới bên ngoài tốt hay xấu? Tốt! 

Luônluônlà cảnh giới tốt. Giống như thầyđến khảo hạch, trò hỏng thi, còn có sai biệt khá lớn 

thì phải nỗ lực, phải tinh tấn. Phàm phu cũng có thể có biện tài giống như chưPhật;điều này 

thuộc về giải ngộ, chưa phải là chứng ngộ. Cũng như vậy, có thể tán dương côngđức 

củaPhậthuệ, cũng có thể khai hóachúng sanh hữu duyên trong mười phương. Trong cácchúng 

sanh hữu duyên,có rất nhiều kẻ hồđồnhất thời,mê hoặc nhất thời,mêrất nghiêm trọng,nhưng 

phải hiểu, trong đờiquá khứ, người ấyđã tu tập, tích lũythiện căn rất sâu dầy,cókhiđược chúng 

ta dẫn phát, sẽ phát hiện điều gì? Phát hiện người ấy cao hơn ta rất nhiều, chúng ta hãy hoan 

hỷ,cung kính, chớ nên ghen tỵ,chướng ngại. Hễchướng ngại, ghen tỵ,quý vị đã sai mất rồi! 

Phảihoan hỷ, cung kính. 

 Tới sau màở trước, cổ nhân nói:“Màu xanh phát xuất từ màu chàm, nhưng vượt trỗi 

màu chàm”. Học tròđược thầy chỉ dạy; sau này, trò vượt trỗi thầy, tâm thầy hoan hỷ. Vì sao? 

Thế hệ sau khá hơn thế hệ trước,đó làcảnh giới tốtđẹp. Nếu thầy dạy học trò mà trong tương 

lai thành tựu của họđềuthuakém thầy, thầyđau buồn; nói theo phương diện dạy học, 

thầychẳng cóthành tựu.[Trò thành tựu] giống như thầy thì vẫn chưa kể là thành tựu,nhất định 

phảicao hơn quý vị.Dụng tâm của cổ nhân chẳng giống ngườihiện thời! Cổ nhânthật sự hy 

vọng thế hệ kế thừa tốtđẹp hơn thế hệ củachính mình. Người làm cha mẹhy vọngcon cái vượt 

trỗichính mình. Bất luận đức hạnh,tríhuệ,hayphước báo, đều mong cho con cái vượt trỗichính 

mình,xứngđáng vớitổ tông, xứngđáng với gia tộc,trong gia đình mới xuất hiện nhântài.Tâm 

tình của thầy chẳng khác gìtâm tình củacha mẹđối với con cái, thầy mong mỏihọctrò 

vượttrỗichính mình.Trongxã hội,bất luận cơ cấu của chánh phủ hoặc cơ cấu của tư 

nhân,ngườilãnhđạohy vọng những kẻđược lãnhđạo sẽ vượt trỗichính mình. Vì sao?Sự 

nghiệpấycóngười thừa kế, mỗi thế hệ sau giỏi hơnthế hệ trước. Nếu chẳng cóngườikế tục,quý 

vị mấtđi,hết thảy đều tiêu tan. Trên phiếu thành tích, chỉ chấmđiểm zero, quý vị chẳng có 

mảy may thành tựu gì! Nếu chư vị hiểuđạo lý này,liễu giải chân tướng sự thật này,quý vị có 

thể thấu hiểu cổ nhân yêu thương thế hệ kế tiếp như thế nào,thật sự dụng tâm bồi dưỡng thế 

hệ kế tiếp,đó là mộtđại sự bậc nhất trong sự nghiệp của cảđời họ. Vì thế, trong xã hội 

củangườixưa,ngườitiến cử hiền tàiđược cấp trên ban thưởng. Quý vị có thể thay quốc gia 
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tuyển lựa,đề bạtnhân tài, nhân tài ấytrong tương lai thật sự vượt trỗichính mình, quốc gia bèn 

ban thưởng cao nhất. Do vậy,cổ nhân dụng tâm, niệm niệm thường nghĩ vìngười khác, 

chẳngnghĩ đến chính mình. 

 “Lợi ích tha đức” (đức hạnh lợiíchngườikhác), câuđầu tiên là nóiđến biện tài. Biệntài 

là trí huệ, là phương tiện thiện xảo, thuộc loạinăng lực, sauđó phảicócông phu tu hành chân 

thật. Chẳng cócông phu tu hành chân thật,sẽlà giả.Thứ giả dốinhất định bị kẻ khác vạch trần. 

Khi bị vạch trần, sẽ chẳngđáng mộtđồng! Do đó, tiếp theo chữ Chân là gì?“TrụPhổ Hiền 

hạnh”. Hãy chú trọng chữ Trụ. “Trụ”(住)làan trụ, vĩnh viễn chẳngrời khỏi.“Thượng văn dĩ 

ngôn chư đại sĩ hàm cộng tuân tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức, kim văn vân trụ Phổ Hiền hạnh, 

biểu chư đại sĩ hàm an trụ ư Phổ Hiền đại sĩ chi đại hạnh, các các dĩ thập đại nguyện vương 

đạo quy Cực Lạc” (trong phần trước, kinh nói các Ðại Sĩ “đều cùng tuân tu đức của Phổ 

Hiền Ðại Sĩ”. Ở đây, kinh chép “trụ Phổ Hiền Hạnh”, ý nói các Ðại Sĩ đều an trụ đại hạnh 

của Phổ Hiền Ðại Sĩ. Mỗi vị đều dùng mười đại nguyện vương dẫn dắt quy về Cực Lạc). Đây 

là thật sự hành,“trụPhổ Hiền hạnh” làthật sự hành. Phía trước chỉ nói mọingười đều tuân tu 

đức củaPhổ Hiền đại sĩ, còn trong câu này làthật sự hành.Bồ Tát không tu Phổ Hiền hạnh, 

sẽchẳng thể thành Phật. Cùng mộtđạo lý giốngnhư vậy, ngườihọcTịnh Độ chúng ta không tu 

Phổ Hiền hạnh, sẽchẳng thể vãng sanh.Tuy chưa tu Phổ Hiền hạnh, nhưngđã phát cái tâmấy, 

tâmấy là gì? Là tâmBồ Đề. Thật sựphátBồ Đề tâm, nhưng ta còn chưa thể làmđược, vẫn có 

thể vãng sanh.Pháp mônTây Phương Cực Lạc thế giới quá to, chỉ cầnkhi nào cóđược vàiđiểm 

[trong Phổ Hiền hạnh],đều có thểvãng sanh. [Tức là] nếuđiểm sốPhổ Hiền hạnh càng cao, 

quý vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ không ở trong cõi Đồng Cư. Thật sựđạt 

tiêu chuẩn,đạt tiêu chuẩn nơiPhổ Hiền hạnh,quý vị sanh vào cõiThật Báo Trang Nghiêm 

trong Tây Phương Cực Lạc thế giới.Công phu kém hơn một chút, chưađạt tới mứcđộấy, sẽ 

sanh trong cõi Phương Tiện Hữu Dư.Đã phát tâm, phải nghiêm túc thực hiện,đương nhiên sẽ 

có phần sanh về cõiĐồng Cư. 

 Chúng ta phảiđọcPhổ Hiền hạnh mỗi ngày, tổ sưđã xếp hạnhấy vào khóa tụng sáng 

tối.Tịnh Tông Học Hộithành lập, chúng tôiđề ra năm khoa hạnh mônđể tu hành. Năm khoa 

mục ấy, mỗi ngàychúng ta phải nghiêm túc thực hiện.Năm khoa mục không nhiều lắm, dễ 

nhớ!Quá nhiều, nhớ không nổi,quý vị tu bằng cách nào? Trong năm khoa mục ấy, khoa mục 

thứ nhất là Tịnh NghiệpTam Phước.Đây là tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc chỉđạo sự tu 

hành trong Phật pháp,bất luận tu tông phái nào, tu pháp môn nàođều phải tuân theo nguyên 

tắc chỉđạo này.ĐứcPhậtnói rất hay, TịnhNghiệpTam Phước là“chánh nhân tịnh nghiệp của 

tam thế chư Phật”. “Tam thế Phật” là quá khứ Phật,hiện tại Phật,vị lai Phật, toàn bộ chánh 

nhân tịnh nghiệp là ba câuấy. Quý vị nói xem cóquan trọng lắm hay không?Câu đầu tiên 

gồmmười sáu chữ,“hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tuThập 

Thiện Nghiệp”, chúng ta thực hiện nơi ba căn bản củaNho, Thích, Đạo. Nếuchẳng có ba căn 
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bảnấy,hết thảy đều thất bại, thứgìcũngđềuchẳng có. Quý vị suốtđờinghiêm túc nỗ lựcnghiên 

cứu kinh giáo, cũng chỉ trở thành một nhàPhậthọc, thành một vị học giả trong Phật môn.[Nói 

tới] nhân vật tiêu biểu,khi tôi mới họcPhật, chưa xuất gia, theo thầy Lý học kinh giáo; khi đó, 

còn chưa xuất gia, thầy Lý nêu ra hai nhân vật tiêu biểu, cổ nhânlàTô Đông Pha, người thời 

nay là LươngKhải Siêu,họđều là danh nhân, là nhàPhật học,đọc kinh điển rất nhiều,có tài 

hoa, có thể diễn thuyết, có thể viết lách, nhưng chẳng liên can gìđến chuyệnsanh tử. Vì thế, 

thầycảnh cáo tôi:“Cổ nhân đừng học theo Tô Đông Pha, người thời nay chớ 

họcLươngKhảiSiêu”. Thầy Lý cảnh cáo tôiđừngđi theo đường lối của họ, họ làPhậthọc, 

chẳng phải làhọcPhật! 

 HọcPhậtvàPhật học hoàn toàn khác nhau. HọcPhật có Giới, Định, Huệ; trong Phật học 

chẳng có Giới, Định, Huệ,phải biết điều này.Chẳng có Giới, Định, Huệ, làPhậthọc,quý vị ở 

trong thế gian nàycũng có thể thành danh, [trở thành] bậcđại gia vềPhậthọc, làPhật học đại 

sư, ngườita sẽ gọiquý vị bằng danh hiệuấy. Quý vị cũng có thểđạtđược học vị Tiến Sĩ,giảng 

đến nỗi hoa trời rơi tán loạn,trước tác rộng khắp, nhưng vẫn phảiluân hồi tronglục đạo y như 

cũ, theo nghiệp chịu báo, chớ nên không biết điều này.Dođó, ba căn bản củaNho, Thích, Đạo 

vô cùngtrọng yếu. Khi quý vị vứt bỏ các căn bản ấy,quý vị sẽ suốtđời làm chuyệnthuộc 

vềPhật học, chớ nên không biết! Có ba căn bảnấy thì mớithật sự có thểhọcPhật, làm đệ tử tại 

gia củaPhật, tứcƯu-bà-tắc hayƯu-bà-di, mà cũng có thể xuất gia. Phước thứ nhất trong 

TịnhNghiệpTam Phước là cơ sở, đạtđượcđiều kiện họcPhậtcơ bản, coi nhưquý vị 

nhậpPhậtmôn. 

Phước thứ hai là“thọ trì Tam Quy,trọn đủ chúng giới, chẳng phạmoai nghi”.Đó là điều 

thứ hai. Điều thứ hai là phước Tiểu Thừa,điềuthứ nhất làphước báo nhân thiên. Do đó, gọi là 

Tam Phước. 

Điều thứ ba, tức câu thứ ba là“phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, 

khuyến tấn hành giả”.Khuyến tấn hành giảlàlợi ích người khác, tức lợi tha. Nhữngđiều 

trướcđóđều là tự lợi. Sau khi tự lợi mớicó thể lợi tha, chúng ta nói là“hoằng pháp, lợi sanh”, 

điều này trọng yếu lắm! 

 Xuất gia nhất định phải học Sa Di Luật Nghi. Trong mườiđiềucủaSa Di Giới, phần 

trước giảng vềNgũ Giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, 

không uống rượu. Trong “không vọng ngữ”,đặc biệt chú thích rõ ràng, [không vọng ngữ] bao 

gồm không nóiđôi chiều, không nói thêu dệt,không ác khẩu. Nămđiềuấyđược gọi là Căn 

BảnĐại Giới. Có lúc kinh luậnđặc biệt giảng Căn BảnĐạiGiới chỉ có bốn điều, tức làkhông 

tính điều “chẳng uống rượu”. Bốnđiều trướcđó là “giết, trộm,dâm, dối” là 

CănBảnGiới.Không chỉ là CănBảnGiới trong Phậtpháp, mà gần nhưđối với tất cả các tôn 

giáođều là Căn Bản Giới. Chúng ta đọc kinh Cổ Lan (Koran)[của Hồi giáo],xem Tân 
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CựuƯớc của CơĐốc Giáo; mấy năm nay, chúng tôi biên soạn một quyển sách nhỏ, trích 

lụckinh điển của mười tôn giáo tươngđối lớn trênthế giới, có những giáođiều liên quan luân 

lý, đạo đức, nhân quả, giới luật, chúng tôiđều trích lục, thấy [tôn giáo nào] cũngđều có]: Mỗi 

tôn giáođều giảng “giết, trộm,dâm, dối”, chẳng thể không vâng giữ! 

 Phần sau củaSa Di Luật Nghi còn có năm điều.Điều thứ nhất là không ngồi 

giườngtocao rộng. Nămđiều sau, nói thật ra, đều thuộc loại“lấy khổ làm thầy”, năm điều 

trướclàNgũ Giới,[tức là]“lấy giới làm thầy”. Lấy khổ làm thầy thìThích Ca Mâu Ni 

Phậtsuốtđờiđã nêu gương cho chúng ta. Do đó,giường ngủ củangườixuất gia rất hẹp, rất thấp. 

Theo kinh điển, [giường của tăng sĩ] không vượt quá sáu tấc, giườngấy nhỏ lắm.Vì sao? 

Không thể ngủ rất thoải mái; hễ quá thoải mái,quý vị liền tham ngủ. Thời thờikhắc khắc cảnh 

giác, giường rất hẹp,quý vị trở người liền ngã xuống đất. Khi ngủ, phải ngủđúng quy củ. 

Năm xưa, tôigiảng kinh ở Ôn Ca Hoa (Vancouver), lúcấy, mỗi nămđều sang Ôn Ca Hoa 

giảngkinh, giảngmộttháng.ỞÔn Ca Hoa, ngẫu nhiên thấy một cái giường nhỏ như thế, tôi liền 

mua ngay. Rất nhiều người hỏi tôi: “Cớ sao giường hẹp như thế?” Giường chỉ có hai thước 

rưỡi14[3],thông thường,giườngđơnlớnhơn ba thước rưỡi một chút. Cái giườngấy là hai thước 

rưỡi,đại khái to hơn cái bàn nàyđôi chút. [Giường rộng] hai thước rưỡi, cái bàn này khoảng 

chừng hai thước. Vì thế,đứcPhậtnói rất cóý nghĩa. 

Điều thứ bảy làquyết định khôngđược phépđeo vòng hoa, đồ trang sức,chẳngđược phép 

dùng những thứ giống như đồ hương trong hiện tại.“Đồ hương” giống như nước hoa, kem 

bảo vệ da v.v... Không thể, chẳng thể dùng những thứấy.Đó là mộtđiều. 

Điều thứ tám là khôngđược phép ca hát,khiêu vũ. Những nơi vui chơi cũng chẳngđược 

phépđến, ngay cảxem,nghe cũng chẳng cho phép, kể cả TV trong hiện thời: Nếu TV chiếu 

[các tiết mục]ca múa, tuồng hát,đềuchẳng thể nghe, chớ nên xem nghe. 

Điều thứ chínlà trên tay và thân chẳngđược giữ tiền bạc, hoặc có tài vật.Điều này cũng vô 

cùng nghiêm ngặt,nhằmdưỡng thành [thói quen] không tham tài. 

Điều cuối cùng,đức Thế Tôn thuở tại thế ngàyăn một bữa, Sa Di quyết định phải tuân thủ 

“không ăn phi thời”. Tức là trước Ngọ, có thểăn này nọ, sau giữa trưa trởđi, chỉ có thể uống 

nước. Hễ trong nước có những thứtrầmlắng giống như sữa bò hoặc sữađậu nành thì chẳng 

thểăn vì chúng có chất trầm lắng. Có thểăn mật ong, vì mật ong không trầm lắng.Đó là mười 

                                                           

14[3] Thước ở đây là dịch chữ Xích (尺). Một Xích nhỏ hơn một thước Tây (một mét) rất nhiều. Một Xích 

tính theo đơn vị ở Trung Hoa là 0,33 mét. Ở Hương Cảng, sử dụng một đơn vị khác cũng gọi là Xích, nhưng 

viết là “呎” (tức là một foot), chỉ có 0,03048 mét. Như vậy, nếu tính theo Xích của Trung Hoa Đại Lục, cái 

giường hai thước rưỡi rộng khoảng 0,825 mét, rất hẹp! 
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giới củaSa Di.Hai mươi bốn môn oai nghi,rất nhiều oai nghi đã có trong Đệ Tử Quy, nênĐệ 

Tử Quy là giới luậtcơ bản. Khi chúng ta học Phật,thật sự muốn học Phật,thật sự muốn tu 

thành tựu, tốt nhất là ngay cả mười giới của Sa Di đềunên tuân thủ, phù hợp lời răn dạycuối 

cùngcủađứcThế Tôn.ĐứcPhậtchẳng còn tại thế,chúng ta dựa vào ai 

đểlàmthầy?ĐứcPhậtbảo:“Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy”. Quý vị thấy mười giới Sa Di, 

nămđiều trước làgiới luật, Ngũ Giới,nămđiều sau là khổ hạnh. Chúng ta có cơ sởấy thì mới 

có thể họcPhổ Hiền hạnh. 

 Điều thứ nhất trong Phổ Hiền hạnh là học giữ lòngcung kính đối với hết thảy 

chúngsanh.“Lễ kính chư Phật”, quyết định chẳngphân biệt.Cung kính thiện nhân, màđối với 

ác nhân cũngcung kính. Ta cung kínhân nhân, màđối với kẻ tổn hại ta, ta vẫncung kính họ.Vì 

sao?Họvốn là Phật,bản tánh vốn lành. Họ làm những chuyện không tốt là do mê 

mấttựtánh,suốtđời này chẳng gặpđược bạn lành, học theo thói xấu.Đó là tập tánh,chẳng phải 

là bổn tánh,nhất định phải biếtđiều này.ĐứcPhật dạy chúng ta nhìn vào bổn tánh củahết thảy 

chúngsanh,đừng nhìn vàotậptánh, tâmcung kính của chúng ta có thể sanh khởi. Nhìn vào 

tậptánh củachúng sanh, tâmcung kính chẳng sanh khởiđược! Mười nguyện trong hạnh Phổ 

Hạnh, nếu nguyện thứ nhất chẳng làmđược, toàn bộ những nguyện sau đều chẳng có. Nó và 

SáuBa La Mật giống nhau ở chỗ mỗiđiều sau đều sâu hơnđiều trước.Giống như caoốc mười 

tầng,lễ kính là tầngthứ nhất. Chẳng có tầngthứ nhất, há có tầng thứ hai? Phần trên bao gồm 

phần dưới, nhưng phần dưới chẳng bao gồm phần trên. Nhấtđịnh phải biếtđiều này. Do đó, lễ 

kính rất trọng yếu.Lễ kính là gì? Nhằm khai phát Tánh Đức của chúng ta. Điều thứ nhất là 

tâm yêu thương. Quý vị thấy trong Ngũ Luân, câuđầu tiên cổ nhân nói:“Phụ tử hữuthân”.Đó 

là sự thânái trong tự tánh. Bìnhđẳng đối với hết thảy chúng sanh, đối với kẻ hủy báng, lăng 

nhục, làm thương tổn ta, vẫn có tâm yêu thương như nhau, tâm yêu thươngchân thành.Đó là 

gì?Đó làPhật tâm, là chân tâm củaquý vị. Nếu quý vị cóphân biệt, cóý kiếnđối với họ, sai mất 

rồi! Họ làmác ngầnấy thì phải như thế nào? Phải dung thứ kẻđó. 

 Quý vị thấy làm chuyện xấu,chúng ta hãy nghĩ khi Thích Ca Mâu Ni Phật tu 

NhẫnNhụcBa La Mật, đó làkhi NgàituBồ Tátđạo trước khi thànhPhật, bị vua Ca Lợi cắt chặt 

thân thể, tổn thương rất nghiêm trọng. Nhà vua lăng trì xử tử NhẫnNhục tiên nhân, [tiên 

nhân] gặp nạntongầnấy. Vua Ca Lợi cũng rất tức tối, rất cáu kỉnh![Nhà vua hỏi tiên nhân]: 

“Ngươi tu gì?” “Tôi tu Nhẫn Nhục”. Được rồi, ta xem ngươi có thể nhẫn hay không, từngđao 

một cắt xẻongươi. Khi cắtđến gần chết, hỏi tiên nhân: “Ngươi có tâm sân khuể hay không?” 

“Không có!” Lại xẻo, xẻođến cuối cùng,[tiên nhân]vẫnchẳng có [tâm sân khuể].Tối hậu, khi 

lâm chung, [tiên nhân] bảo vua Ca Lợi: “Ta thànhPhật, ngườiđượcđộđầu tiên sẽ làông”. Quý 

vị thấy Ngài tu NhẫnNhụcBa La Mật viên mãn. Vua Ca Lợi tạo tội nghiệprất nặng;dothành 

tựu viên mãn NhẫnNhụcBa La Mật choThích Ca Mâu Ni Phật,nênvuađãtạocông đức! Trong 

thế gian, chẳng có gì tuyệtđốiđúng hay sai, tùy thuộcquý vị làngườinhư thế nào. Quý vị thấy 
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[vua Ca Lợi]đốiđãi với một ngườitu hành bằng lòngsân hậnnhư thế màlạilà chuyện tốtđẹp, 

[bởi lẽ, vua đã] khiến cho ngườitu hành viên mãn Nhẫn Nhục Ba La Mật.Tuy bản thânnhà 

vua bịđọađịa ngục, vẫn hưởng phước trong địa ngục. Vì sao?Vuađã thành tựu một 

ngườilàmPhật,nên vua hưởngphước trong địa ngục. ĐứcPhậtnói: Sự hưởng thụ củangười ấy 

trong địa ngục và sự hưởng thụ trong Đao Lợi Thiên chẳng khác nhau cho mấy.Điều này rất 

có lý.Vìquý vị làm chuyệnác, nên quý vịđọađịa ngục. Quý vị thành tựu một người,[tức là 

giúp] một vịBồ Tát thành Phật; phước báoấy to lớn tuyệt diệu, nên mớihưởng phước trong 

địa ngục.  

 Hưởng hết phước xong, tội báo trong địa ngục cũng mãn, thoát ra, lại sanh trong nhân 

gian,lại xuất gia. Xuất gia bèn gặpThích Ca Mâu Ni Phật,Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự 

độông ta đầu tiên. Tiền thân của tôn giả Kiều Trần Như là vua Ca Lợi.ĐứcPhậtnói sao bèn 

làm vậy, ngài Kiều Trần Như chứng quả A La Hánđầu tiên. Hai vị biểu diễn cho chúng ta 

xem, chỉ dạy chúng ta tu Nhẫn NhụcBa La Mật phải biết tu như thế nào, thực hiệnđiều 

nguyện“lễ kính chư Phật” ra sao? Đốivớihết thảy chúng sanh,chúng sanh làm tổn thương ta 

nghiêm trọng, tâmđềuchẳng có oán hận mảy may. Phải họcđiềunày. Vào lúc then chốt, bèn 

thấy TánhĐức củaquý vị có thể biểu lộ ra ngoàihay không?Quý vị lưu lộphiền não, nghiệp 

chướng, hay lưu lộ trí huệ vàđức tướng trong tựtánh,đều thuộc trong một niệm. Vì lẽđó,một 

niệm giác, phàm phu thành Phật; một niệm mê, lại vào trong lục đạo. Vì thế, chúng ta chớ 

nên không biết chuyện này.Kẻ này tổn thương ta, ta cần gì phảicung kính hắn? [Nghĩnhư 

vậy] là sai mất rồi. Dẫu kẻấy có lầm lỗi to tát cách mấy, chớ nên trách móc. Kẻấy rấtđáng 

thương, vì sao? Nhân quả của mỗingườiphải do chính kẻấy gánh chịu, chẳng có cách gì hết! 

 Conngườibất luận làm chuyện sai quấy gì,điềuđầu tiên làbất hiếu với cha mẹ. Quý vị 

thấy có cha mẹ nào hy vọngđứa con mình làm hạingười khác, trái nghịch lương tâm, vi phạm 

đạo đức? Chẳng có cha mẹ nàođối với con cái lại [trông mong] như vậy! Bởi lẽ, hiếu thảo với 

cha mẹ, tôn trọng thầy làđức hạnhcăn bản, thầy chẳng mong mỏi học trò củachính mình 

phạm lỗi.Bất luận làm chuyện sai trái nào,đứngđầu là bất hiếu với cha mẹ, bất kínhsư 

trưởng,khiến cho cha mẹ,sư trưởng hổ thẹn, cớ sao dạy ra mộtđứa học trò như vậy? Cớ sao 

nuôi thành mộtđứa con như vậy? Người trong xã hội chỉ trích cha mẹcủaquý vị, khiển trách 

thầy củaquý vị. Chỉ riêng tội nàyđã là tộiđịa ngục,tuy chưa phải là A Tỳđịa ngục.Địa ngục có 

rất nhiều chủng loại, kinh điểnđã nói hơn bảy mươi loại. Làm chuyện tốtđẹp cỡ nào cũngđều 

chẳng có cáchnàobùđắp [tội bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng]. Chúng ta chớnên không 

biếtđiều này.Không chỉ là chuyện bất thiện chớ nên làm, màý niệm bất thiện cũng chớ nên 

dấy lên! Khởiý niệm bất thiện là tâm tạo, thân chưa tạo, nhưng tâmđã tạo, vẫnkết tội, 

nhưngkết tội nhẹ hơn một chút. Nếu ba nghiệp thân, miệng,ýđều tạo, tộiấy sẽ nặng nề. Vì thế, 

lễ kính trọng yếu lắm! Pháp thế gian cũngchẳng phải làngoại lệ. TạiTrung Quốc, câuđầu tiên 

trong sách Lễ Ký là“Khúc Lễ viết: Vô bất kính” (Khúc Lễnói: “Không gì chẳng kính”). “Vô 
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bất kính” làgì?Chẳng có gì không lễ kính,vạn sự vạn vật đều phải dùng cái tâmcung kính để 

đốiđãi,đó là lễ kính chưPhậttrong Phổ Hiền hạnh.Tutập,tích lũycông đức chân thật phải thực 

hiện từ chỗ này, phải học từđây, học tôn trọng người khác. 

 Điều thứ hai, “xưng tán Như Lai”. Kẻkhác và ta chẳng thuận thảo, làoan gia đối đầu, 

nhưngkẻấy làm một chuyện tốt, có phải ca ngợi hay không? Phải! Chuyệnấy có lợiích, cóđiều 

tốtđối với xã hội vàđại chúng thì phải biết khen ngợi.Quyết định chớ nên xen tạp oán hận cá 

nhân. [Nếu xen tạp] là sai mất rồi! Khi đáng khen ngợithì phải khen ngợi.Kẻấy làm chuyện vì 

tự tư tựlợi,chẳng có gì tốtđẹp cho xã hội vàđại chúng, bèn không khen ngợi, không phê bình, 

trưởngdưỡng đức hạnh củachính mình. Vì thế, khen ngợi vàlễ kính khác nhau. Lễ kính là 

bình đẳng, khen ngợi bèn có chừngmực.Vì sao? Nó có ảnh hưởng. Kẻấychẳng phải là thiện 

nhânthật sự, là giả thiện nhân. Nếu quý vị khen ngợi hắn, sẽcó nhiều người bị lừa, chúng ta 

phải chịu trách nhiệm nhân quả. Ngườiấy là thiện nhânthật sự, ngay cả khi người ấy là oán 

gia đốiđầu của ta, ta cũng phải ca ngợingười ấy. Vì sao?Có lợi ích cho xã hội vàđại chúng. 

Chúng ta niệm niệm phải nghĩ tớiquảng đại quần chúng, đặc biệt là trong hiện tại,phảinghĩ 

tới chúngsanh khổ nạn trên toànthế giới, trọn chẳng thểđặt sự lợi hại củachính mình vàođó. 

[Nếu xen lẫn vàođó], sai mất rồi!Đối vớingười,đối với sự, phảiđại công vô tư, đó làđúng. Vì 

thế, gọilà“khen ngợi Như Lai”. 

 “Quảng tu cúng dường” cũng là bình đẳng.Người ta cần giúpđỡ, chúng ta có một phần 

sức lực bèn tận hết một phần sức lực,tận tâm tận lực giúpđỡngười ấy, giúpngười ấygiải trừ 

các khó khăn trong cuộc sống trước mắt, hoặc trong công việc, hoặc là những chuyện khác, 

chúng ta phải giúpđỡngười ấy.Người họcPhậtchớ nên quên,quan trọng nhất là giúp cho người 

ấygiác ngộ, giúpngười ấy quay đầu là bờ,đó làđiềuquan trọng. Thích Ca Mâu Ni Phật, chư 

Phật, Bồ Tát xuất hiện trên thế gian,chẳng có chuyện gì khác, mà vì chuyện này: Giúp 

mọingườichúng ta quay đầu là bờ,giúp chúng ta phá mê khai ngộ, tự nhiên tai tiêu, phước 

tới.Mêđãphá, tai ương liền tiêu. Thật sựgiác ngộ, phước liền đưađến. Phước báothật sự 

dogiác ngộ mà có, chớ nên không biếtđiều này.Sauđấy,quý vị mới biết vì sao nóiphước báo 

trongPhậtmônto lớn. Thế gian và xuấtthế gian muốn vun bồi phước, gieo phước trong 

Phậtmôn sẽ là to lớn bậc nhất.Phật là vô thượng đại phước điền, cúng dường Tam Bảo; 

nhưngquý vị phải nhớ, cúng dường Tam Bảo chẳng phải bằng tài vật. Dùngtài vật để tu cúng 

dường,phước báo không lớn. Quý vị thấy kinh Đại Thừa hay nói: Quý vị dùng bảy báu trong 

đại thiên thế giới để cúngPhật, ai có thể làmđược? Thiên vương trong mộtđạithiênthế giới là 

Ma Hê Thủ La (Maheśvara) thiên vương 15 [4],đại khái chỉ có ông ta là có thể 
                                                           

15[4] Vị thiên vương này đứng đầu cõi Sắc Giới, và có nhiều danh hiệu như Mạc Ha Ca La, Ma Hê Thấp 

Phạt Niết, Y Tà Na Thiên, Thương Yết La Thiên, Y Xá Na Thiên, Ấn Độ giáo thường gọi ông ta là Thấp Bà 

(Śiva, Shiva), Vị đại hộ pháp Đại Hắc Thiên (Mahākāla) rất được Mật giáo Tây Tạng tôn trọng chính là một 

hóa thân của Ma Hê Thủ La Thiên. Đại Thừa Phật giáo nói Ma Hê Thủ La Thiên thường là Thập Địa Bồ Tát 

hóa thân, Mật Tông lại nói vị thiên vương này là hóa thân của Đại Nhật Như Lai.  
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làmđược,ngườikhác háphước báo to ngầnấy!ĐứcPhậtnói [phước báo ấy] vẫn thuaphước báo 

nói cho chúng sanh bốn câu kệ.Đây chính làđứcPhậtnhấn mạnh tầmquan trọng của Pháp Bố 

Thí.Vì sao?Do vô lượng trân bảo, quý vị có thể làm cho họ giàu có, thoát khỏi nghèo khổ, trở 

thành phú quý, giàu lên, nhưng họ thiếu tríhuệ. Giàu mà thiếutrí huệ chẳng phải là chuyện 

tốtđẹp. Kẻấy mỗi ngàyđều làmác,đâm ra khiến cho kẻấyđọađịa ngục. Đấychẳng phải làthật sự 

giúpđỡ kẻấy, mà là làm hại. Thật sự giúpđỡ là dạy kẻấy, giúp kẻấygiác ngộ, giúpkẻấyquay 

đầu, giúpkẻấy hiểu rõlý,liễu giải chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Đó làthật sự cúng 

dường.Vì vậy, trong kinh, đứcPhậtnhiều lượt dạy chúng ta:“Trong hết thảy các loại bố thí, 

pháp bố thí là bậcnhất”.Hàngđầu trong Pháp bố thí làtu hành, dùng tu hành đểcúng dường. 

Cúng dường chân thật chẳng phải là dùngtiền tài, mà dùng tu hành,tu hành đúng như lời dạy, 

dùngđiều nàyđểcúng dường Tam Bảo,cúng dường Phật, Bồ Tát.Trongkinh điển, Phật, Bồ Tát 

dạychúng ta, chúng ta thật sự thi hành, biếnđạo lý trong kinh điển thànhtư tưởng của chúng 

ta, biến giáo huấn trong kinh điển thành hành vi trong cuộc sống của chúng ta.Đó làcúng 

dường chân thật, chư Phật tán thán, vô lượng vô biên phước báo. Phật lực gia trìquý 

vị,khiquý vị thật sự tu hành,phước báo trong tự tánh bèn hiện tiền,phước báo nơi tự tánh 

vàphước báo củachưPhậtNhư Lai chẳng hai, chẳng khác. Do đó, quý vị phải hiểu: Cúng 

dườngphải bắtđầu bằng thay đổi tâm thái củachính mình.  

 Điều thứ tư là“sám hối nghiệp chướng”.Từ vô lượng kiếp đến nay phải luân hồi trong 

lục đạo,nghiệp chướng sâu nặng.Đây là lời thật, chẳng giả! Nghiệp chướng chẳng tiêu trừ, 

chẳng thoát lìaluân hồi! Nghiệp chướng chẳng tiêu trừ, không thể vãng sanh.Tịnh Độ tuy 

làđới nghiệp, nhưng cho phépquý vị mang theo nghiệp cũ,chẳng thể mang theo nghiệp mới. 

Nghiệp mới là gì? Nay chúng ta vẫn làm (tạo nghiệp), khôngđược rồi, chẳng thể mang theo 

nghiệpấy! Trong quá khứ, trước khi họcPhật đã tạo nghiệp, hoặc là học Phật,trước khi khai 

ngộ, ta đã tạo nghiệp, [những nghiệpấy]đều có thể mang theo. Sau khi giác ngộ, chẳngđược 

phéptạo nghiệp; hễ còn tạo nghiệp, nghiệpấy sẽchướng ngại quý vị vãng sanh, thậm chí 

chướng ngại chúng ta khai ngộ. Chúng ta nghe kinh không hiểu, hoặc hiểu sai ý nghĩa trong 

kinh, do nguyên nhân nào?Nghiệp chướng! Quý vị biết chuyện này phiền lắm! Vì 

thế,đứcPhậtdạychúng ta phải phát lộ sám hối, [tức là]tuyên bố trướcđại chúng những nghiệp 

do chính mình đã tạo,chân thành sám hối, sau này chẳng còn tạo nữa. Nghiệp chướngấy 

bèntiêu trừ. [Hôm nay] đã sám hối, ngày mai vẫn làm y hệt,đó làlừa mình, dối người, lừa gạt 

Phật, Bồ Tát,nghiệpấy càngnặng hơn. Thật sự sám hối làthật sự chẳngtạo nữa. Phải phát tâm 

giống nhưPhật, Bồ Tát, dùng thân thể của ta để biểu thị pháp, nêu gương tốt cho đại chúng 

trong xã hội xem, công đức ấy cũng rất to. Dùng thân làm gương,đệ tửPhậtlànhư vậy, 

mọingười nhìn vào, dấy lòng tôn trọngquý vị, dấy tâmtôn trọng Phật giáo. Trong hành vi của 

chúng ta, trong cuộc sốnghằng ngày, có thể khiến cho đại chúng tôn trọng Phật giáo, tôn 

trọng Phật, Bồ Tát, công đức ấy to lắm.Nếu chúng ta chẳng làm tốt, [khiến cho]ngườita phê 

bìnhPhật giáo, nói quý vị làm chuyện mêtín,tức làchúng ta đã phá hoạihình tượng Phậtgiáo, 
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tộinàycũng rất nặng. Tiêu chuẩn là gì? Tiêu chuẩn làbốn cănbản như chúng tôiđã nói,Đệ Tử 

Quy,Cảm Ứng Thiên,Thập Thiện Nghiệp,Sa Di Luật Nghi, bốncăn bản ấy.Đồng tu tại gia 

đều có thể học bốncăn bản ấy,hết sức tốtđẹp!Quý vị thật sự muốn học, càng học càng vui 

vẻ,quý vị mới có thể thật sự nếmpháp vị. Cổ nhân nói rất hay: “Vị thế gian há nồng đậm như 

pháp vị”. Quývịchưa nếm pháp vị, tâmhoan hỷ chẳng sanh khởi. Khi thật sự nếm trải pháp 

vị, sanh khởi tâmhoan hỷ, không thời khắc nào chẳng hoan hỷ, xử sự,đãi người, tiếp vật là 

một bầu chân thành từ bi.  

 Thứ năm là“tùy hỷ công đức”; nhằm pháđiềugì? Phá ganh tỵ,chướng ngại. Vì ganh 

tỵ,chướng ngại là bệnh chung củahết thảy phàm phu, ai nấyđều có, lại còn vô cùngnghiêm 

trọng! Nếu là kẻ ganh tỵ bậc hiền năng, sẽchướng ngại, phá hoạingườita, tộiấy khá nặng! 

Người tốtấy có thểlàm rất nhiều chuyện tốt trong xã hội,lợi ích xã hội, lợi ích quầnchúng,lợi 

ích quốc gia. Quý vịchướng ngại người ấy,đối với người ấy là chuyện nhỏ,người ấy chẳngoán 

hận quý vị, đối vớingười ấychẳng có chuyện gì, nhưng tội kếtở chỗ nào? Khá 

nhiềungườikhông thểđượcngười ấy tạo lợiích,xã hội không thể đạtđượclợi ích, quốc gia 

không thể đạtđược lợiích, kết tội từ chỗ này! Chớ nên không hiểuđạo lý này,đạo lý này rất 

sâu. Tổn hại mộtngười, phá hoạimộtngười, chuyện nàyrất nhỏ, chẳng có gì ghê gớm, 

nhưngquý vị phải biết: Sứcảnh hưởng củangười ấy to cỡ nào, tội lỗi củaquý vị lớn cỡđó! 

Sứcảnh hưởng củangười ấy sâu cỡ nào,ảnhhưởngrộng ngần nào,đó là nhữngđiều kiện để kết 

tội quý vị. Thời gian ảnh hưởng lâu dài, trong tương lai, thời gian quý vị đọa trongđịa ngục sẽ 

dài.Ảnh hưởng rất rộng,quý vị sẽ chịu tội trong địa ngục càngnhiều.Đạo lý lànhư vậy 

đó,chúng ta chớ nên không biếtđiều này. Vì vậy,đứcPhậtdạychúng ta tùy hỷ công đức. Thấy 

người khác tốtđẹp, bèntoàn tâm toàn lực giúpđỡ,thành tựu người ấy,quyết định chẳng thể 

gâychướng ngại. Chẳng có sứcđể giúpđỡ, bèn khen ngợi, hy vọngngườicó sức nghe 

chúngtakhen ngợi bènphát tâm giúpđỡ, thành tựungười ấy,đó là chúng ta tutùy hỷ công đức. 

Tức là nói trong tương lai, người ấy có côngđức lớn cỡ nào,ngườitùy hỷ cócông đức to bằng 

cỡđó. Ngườiấy có thể làm chuyệnlợi ích quốc gia, dân tộc, chuyện lợiíchhết thảy chúng sanh, 

ngườiấy làmnhiềuchuyện,cóảnh hưởng lớn cỡ nào,ảnh hưởng lâu cỡ nào, ngườitùy hỷ 

bènđược một phần côngđức giống hệt nhưngười ấy. Ngườiấy còn phải sốt sắng tu 

tập,ngườitùy hỷ chẳng cần tu, chỉ là phát tâm,quý vị liền thấyđãđạtđược côngđức. Trái lại, 

ganh tỵ,chướng ngại, quý vị liền tạo tội nghiệp to lớn.Quý vị tùy hỷ, khi cóýniệm tùy hỷ, 

toàn bộcông đức củangười ấy biếnthành của quý vị. Do đó,đứcPhậtđã xếp chuyện này,quý vị 

thấyđiều nàyđược xếp vào trong mười nguyệnPhổ Hiền cóý nghĩa rất sâu, công đức ấyvô 

lượng vô biên. 

 Có thể tùy hỷ thìmới có thể “thỉnh chuyển pháp luân”.Thưa cùng quý vị,làmcông đức 

thìcông đức bậc nhất là gì? Thỉnh thiện tri thức giảng kinh. Giảng kinh thính chúng rất đông, 

trong sốđó, có một, hai người giác ngộ, hiểu rõ, quay đầu,đoạn ác, tu thiện,công đức ấy thù 
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thắng khôn sánh.Đại chúng bình phàm trong xã hội hiện thời thườngnghĩ côngđức làm pháp 

hội rất lớn, tức là pháp hội siêuđộ, pháp hội Thủy Lục.Chúng ta vừa mới hoàn tất Tam Thời 

Hệ Niệm suốt bảy ngày; nhưngcòn có chuyện cócông đức to lớn hơn nữa là thỉnhpháp sư 

giảng kinh bảy ngày, càng lớn hơn, càng thù thắng hơn [công đức làm pháp hội], cõiâm lẫn 

dương gian đều lợi lạc. Người nghe kinh giác ngộ,chúng ta chẳng thấychúngsanh vô hình 

nghe kinh cũnggiác ngộ giống hệt. Vì thế, những pháp hộiPhậtsự thông thường thuộcloại cầu 

nguyện trong tôn giáo,chẳng phải là không có hiệu quả, nó cóhiệu quả, hiệu quả hoàn toàn do 

tâm chân thành!Cổ nhân đã nói rất có lý:“Hễ thành bèn linh”. Nếuquý vị làm pháp sự, tâm 

chẳng chân thành, sẽ bị giảm bớt, hiệu quả bị giảm bớt. Phật, Bồ Tát vô cùng từ bi,trongđạo 

tràng,Phật, Bồ Tát giúp sức,đạo tràng gồmmấy trăm ngườitham gia, chúng ta làphàm phu mắt 

thịt, trong ấy cóPhật, Bồ Tát hay không? Khẳng định làcó,thường là có mấy vị. Mấyngười ấy 

thành tâmthành ý, thậm chí vị hòa thượng chủ pháp chẳng có thànhý, nhưng bên cạnh có mấy 

người tham dự pháp hội thành tâm thànhý, pháp hộiấy bèn thành công.Đó là gì?Đó làPhật,Bồ 

Tát gia trì. Pháp hộigiảng kinh cũng thế. Trong thính chúng,thật sự có mấy vịPhật,Bồ Tát 

làmẢnh Hưởng Chúng, gia trìđạo tràngấy,gia trìmọi người, thật sự có, chẳng giả! Từ chỗ 

này,chúng ta mới thật sự hiểu rõ chư Phật, Bồ Tát từ bi vô tận, chúng ta cảmơn bấttận. 

 Nhưng hiện thời thỉnh pháp sư giảng kinh ngày càng khó khăn, vì sao? Người học tập 

kinh giáo ngày càngít. Vì sao ngườihọc tập kinh sámPhậtsựđông ngầnấy,ngườihọc tập kinh 

giáo không có ai thỉnh giảng kinh? Con đường [kinh giáo] suy vi. Chúng ta học Phật, là 

nhữngngười đã hiểu rõ,đã thông suốt, phải phát tâm thỉnh chuyểnpháp luân. Có sức thì 

chuyện tốt lành bậc nhất làbồi dưỡng pháp sư. Thật sự gặp người trẻ tuổi phát tâm,đầu tiên là 

dành ra một nămđểngười ấy vun bồi vững vàng bốn căn bản,đó là căn bản. Có thể nói là thiếu 

bốn cănbảnấy thì chắc chắn chẳng thể học thành công! Vì sao? Chẳng có thành ý, chẳng có 

tâmthành kính! TổẤn Quang dạy rất hay: “Mười phần thành kính đượcmười phần lợi ích”, 

thành kính hoàn toàn do bốn căn bản. Nhìn vào bốncăn bản để biết quý vị có mấy phần thành 

kính,rồi mới biết quý vị sẽ có mấy phầnthành tựu. Chẳng có thành kính, bèn chẳng có thành 

tựu. Người càng cóthành tựu, tâmđịa càng chân thành, tháiđộ càng khiêm hư, càngcung kính 

người khác. Cổ nhân nói:“Khi học vấn đã sâu thì ý khí bình lặng”,chắc chắn chẳng thô phù, 

bộp chộp. Thô phù, bộp chộp tức là chẳng có một chútcông phu nào! 

 Dođó, tìmđược mộtngười thật sự phát tâm chẳng dễ dàng! Trong quá khứ, thầy Lýđã 

từng bảo tôi, thầy nói rất cảm thán:“Cóvịthầy nào chẳng mong có truyền nhân? Đến đâu để 

tìm? Học trò tìm được thầy đã khó, mà thầy tìm được trò càng khó hơn! Đến đâu để tìm? 

Chuyện này chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu!” Nhưng thật sự phát tâm muốn học, chính 

mình có thể họcở nhà thành công, chẳng cần tìmai. Người tại gia học theo Mạnh Tử, hàng 

xuất gia học theo NgẫuÍch đại sư. Các Ngài suốtđời chẳng tìmđượcthiện tri thức chân chánh, 

bèn làm như thế nào? Lấy cổ nhân làmthiện tri thức. Mạnh Tử học theoKhổng Tử, Khổng Tử 
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chẳng còn tại thế, Mạnh Tử bènđọc sách của Khổng Tử,thâm nhập một môn,huân tu lâu dài. 

Hễ gặp chỗ nghi nan, bèn tìm học trò của Khổng Tử,lúc đó còn có khôngít học trò củaKhổng 

Tử còn sống, Ngài thỉnh giáo họ. Ngài họcđược, học thànhcông,vượt trội tất cả các học trò 

thân cận Khổng Tử thuởấy. Quý vị thấy hậu thế hễ nói tới Nho gia, bèn nói Khổng Mạnh, 

chẳng nhắc tớingườikhác.Điều này chứng tỏ MạnhTử học thành công. NgườiTrung Quốc 

gọiKhổng Tử là Chí Thánh, gọi MạnhTử làÁThánh. Chí Thánh là bậc nhất,Á Thánh là bậc 

nhì. Trong TịnhĐộ Tông chúng ta, NgẫuÍchđại sư là tổ sưđời thứ chín. Ngài vô cùng ngưỡng 

mộ vị tổ sưđời thứtámlàLiên Trì đại sư,Liên Trì đại sư đã vãng sanh, nhưng trước tác 

củaLiên Trì đại sư vẫn còn, Ngài bènchuyên học theo trước tác củaLiên Trì đại sư, 

cũnghọchết sức thành công, nên sau này Ngài là tổ sưđời thứ chín củaTịnh Tông.Những vị 

nàyđều là trước mắt không có ai chỉdạy, bèntìm cổ nhân. Nay quý vị nói chẳng có thầy 

giỏi,quý vị học kinhVô Lượng Thọ, trong kinh Vô Lượng Thọ, ai làthầy?A Di Đà Phật là 

thầy,Vô Lượng Thọ Phật,quý vị học theo Ngài,thâm nhập một môn,huân tu lâu dài.Chú giải 

của lão cư sĩHoàngNiệm Tổ,quý vị có thể dùng làm tài liệu tham khảođể học tập, cụ là trợ 

giáo của A Di Đà Phật.Quý vị đãcóthầy, lại có trợ giáo, chỉ cần quý vị thật sự hành, không ai 

chẳng thành công. Thâm nhập một môn, mười năm huân tu, lẽ nào chẳng thành công! 

 Nay chúng tôi chính mắt trông thấyhaingười,ngườithứ nhất có lẽ mọi người đềubiết là 

cư sĩ Lưu Tố Vânở miềnĐông Bắc. Bàta lúc nămmươi lăm tuổi mới bắtđầu học, nay đã 

sáumươi lăm tuổi, mười năm,một bộ kinh Vô Lượng Thọ,một câuA Di Đà Phật,ngoài những 

thứấy ra, thứ gì cũng chẳng có. Mười năm giống như mộtngày. Mỗi ngày nghe kinh mười 

tiếngđồng hồ, nghe suốtmười năm, nghe một bộ kinh này! Thông thường,ngườibình phàm 

nếu dụng công như vậy, phải là bốn năm năm, nếu làngườicông phu tốtđẹp thì khoảng chừng 

ba năm liềnđắctam-muội, NiệmPhậttam-muội. Năm sáu năm chắc chắnkhai ngộ; ngườicăn 

tánh kém hơn một chút, tôi tin lànăm năm có thể đắc tam-muội, bảy, tám năm có thể khai 

ngộ. Hễ ngộ bèn thông suốttoàn bộ, tất cả các kinh giáo chưa học qua, chỉ cần quý vị tiếp xúc 

liền thông suốt toàn bộ. Một kinh thông,hết thảy kinhđều thông. Cổ nhân nói chẳng sai tí 

nào!Chúng ta không tin cổ nhân mà tin vàochính mình thì thôi rồi,đó là“không nghe lời 

người già, thua thiệt ởtrước mắt”. Người ta mười năm có thành tựu to lớnnhư thế.Gầnđây, 

tôi nghe nóiở Tứ Xuyên có một vị lão cư sĩ,đã ngoài bảy mươi tuổi,đại khái cũng là bắtđầu 

học lúc năm, sáu mươi tuổi, cũng là mười năm, cũng là một bộ kinh Vô Lượng Thọ,một 

câuA Di Đà Phật. Tôihết sức mong mỏi cụđến Hương Cảng cho chúng tôi gặp mặt. Cụ 

rấtgiỏi,đã nêu gương tốt nhất cho nhữngngườitrẻ tuổi trong hiện thời,thật sự phát tâm tiếp nối 

huệ mạng củaPhật, xa là tiếp nốiNhư Lai, gần là làm cho đại pháp rạng rỡ, nêu tấm gương tốt 

nhất.Chỉ cần quý vị thật sự phát tâm, chỉ cần quý vị vâng theo quy củđã thành lập củatổ 

tông,quyết định chẳng thể thay đổi, quý vị hãy khéo học, chắc chắn sẽthành tựu. Thời gian 

mười năm chẳng dài, giống nhưđối với lứa tuổi của tôi,đúng làchớp mắtđã qua mười 

năm.Phàm phu mười năm thành Phật,chẳnggiả! Phải biếtthỉnh chuyển pháp luân, thật ra là 
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thỉnh khôngđược, bèn tự mình phát tâm ra giảng kinh, dạy học,thỉnhchính mình, thỉnh người 

khác khó quá. Tự mình phát tâm thỉnhchính mình.Phương pháp này do Chương Gia đại sư 

dạy tôi vào thuở trước. Lão nhân gia dạy tôi họcThích Ca Mâu Ni Phật, tôi nghe lời. Bí quyết 

thành công chẳng có gìkhác,là nghe lời,thật sự làm, sống một ngày bèn làm một ngày. Chẳng 

vìchính mình, mà vì chánh pháp tồn tại lâu dài, vìchúng sanh khổ nạn, biến hai câuấy thành 

mục tiêuđể ta sống suốtđời trênthế gian này! Mục tiêu cuối cùng làcầu sanh Tịnh Độ,chẳng 

có chuyện gì khác. 

 Tiếp theo làđiều thứ bảy,“thỉnhPhật trụ thế”.Tôi nói câu này có nghĩa làbồi dưỡng thế 

hệ kế tục. Phải biếttoàn tâm toàn lực bồi dưỡng thế hệ kế tiếp, khiến cho Phật pháp chẳngđến 

nỗi đoạn tuyệt, công đức ấyvô lượng vô biên. Có thể có mười người, hay támngười thật sự 

họcPhật,chẳng có ai vìchính mình, chắc chắnPhật pháp có thể hưng vượng. Thuởấy,Thích Ca 

Mâu Ni Phật ở LộcDãUyển, sáu ngườilập nghiệp, bản thânđứcPhậtlà một, ngoài ra là năm 

vịtỳ-kheo, sáungườikhởi sự. Nay cóđến bảy, támngười, lẽ nào giáo pháp chẳng thể hưng khởi 

cho được?Đương nhiên chẳng có vấnđề gì! Vì thế, chuyện này (thỉnhPhậttrụ thế) mớiđược 

gọi là “đại sự nghiệp, đại nhân duyên”.Suốtđời này, tôi cũng biểu diễn pháp với mọingười, 

nêu gương cho mọingười, suốtđời chẳng làm chuyện gì khác, tức là giảngkinh, giáo học, 

bắtđầukể từ ngàyxuất gia, suốtnăm mươi hai năm chẳngnghỉ ngơi. Chẳng có đạo tràng, 

nhưng tôi cũng chẳngđói, cũng chẳng rét mướt, tuy chẳng có thứ gì, nhưngđắcđại tự tại như 

kinh Phật đã nói.Đại tự tại là thân lẫn tâmđều chẳng có chuyện gì! Con ngườihiện thời 

nóiđếnáp lực (stress) chi đó, tôi rất khó hiểuđược,tôi chưa hề cóáp lực gì,áp lực nơi thân và 

tâmđều chẳng có. Chẳng cóưu lự,chẳng có vướng mắc,tùy duyên sống qua ngày. Trong tâm 

chỉ cókinh giáo. Tôi giảng một bộ kinh, trong tâm chỉ nghĩđến bộ kinh ấy. Một bộ kinh đại 

khái phải giảng từ một nămđến hai năm,sống một ngày, giảng một ngày. Vui sướng lắm, tự 

tại lắm! 

 Câu thứ tám là “thường tùy Phật học”, câunày rất trọng yếu. Thuở trước, thầy Lý 

thường bảo tôi: Chỉ nghiên cứu kinh giáo suông thì vẫn chưađược, nhất định phải có gương 

mẫu. Chương Gia đại sư dạy tôi họcThích Ca Mâu Ni Phật,thầy Lý dạy tôi học theo pháp sư 

Ấn Quang. Đức Phật xuất hiệntừ ba ngàn năm trước,pháp sư Ấn Quang khá gần chúng ta, 

ước chừngsáu, bảy mươi năm trước lão nhân gia tại thế. Tuy TổẤn Quang đãvãng sanh, sách 

vở của Ngài hãy còn, tức là bộ Văn Sao củađại sư. Thuởấy, thầy Lý tặng cho tôi một bộ Văn 

Sao, khuyên tôi họcẤn Quang đại sư,đó là vị chân thiện tri thức thời cậnđại.Đọc Văn Sao bèn 

tiếp nhận giáo huấn của Ngài, hiểu rõ, thônghiểu đạo lý, biết phương pháp,y giáo 

phụnghành,là học tròthật sự củapháp sư Ấn Quang, là tư thựcđệ tử của Ngài. HọcPhật,đọc 

kinh chẳng hiểu rõý nghĩa trong kinh là khôngđược, nhưngđã hiểu rõ nghĩa kinh mà chẳng 

thực hiện cũngkhông được, phải thật sự thực hiện thìquý vị mới có thể khế nhậpcảnh giới. 
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Khế nhập cảnh giới làChứng, tức [Chứng trong] “tín, giải,hành,chứng”,thật sự được thọ 

dụng. 

 Câu thứ chín là“hằng thuận chúng sanh”,điều này rất trọng yếu.Điềunàylàcông phu tu 

hành. Công phu nhìn từđâu?Nhìn từhằng thuận chúng sanh, thuận hay nghịch đều tùy thuận. 

Trong tùy thuận,quý vị phải có lòngkiên nhẫn, phải có trí huệ, phải khéo léo quan sát căn 

cơ,dẫn dắt họ “quay đầu là bờ”, hướng dẫn họđoạn ác hướng thiện, hướng dẫn họphá mê khai 

ngộ, đó là lợi tha, chẳng phải là tự lợi. Toàn bộ năm câu sau câu“thỉnh chuyển pháp luân” 

đều là lợi tha. Năm câu trước là tự lợi, từ“lễ kính chư Phật” đến“tùy hỷ công đức” đều là tự 

lợi, thành tựu chính mình.Bởi lẽ, thành tựungườikhác mà chẳng thuận thảo với họ, làm sao có 

thểđộ họ? Làm sao quý vị có thể giúpđỡ họ?Đó làthật sự tu hành, làcông phu thật sự. Trong 

Tứ NhiếpPháp,điều này làđiều cuối cùng trong Tứ Nhiếp, tứcĐồng Sự Nhiếp,[khiến 

cho]ngườikháchoan hỷ. ĐồngSự: Quý vị thấy kẻ khácđang mê,quý vị chẳng mê,quý vị làm 

thế nào giúp họphá mê khai ngộ, giúp họquay đầu là bờ.Đúng là“Phật độ kẻ hữu duyên”. 

Trong xã hội hiện tại, trong các nghềđều có Bồ Tát,ngay cả trong sòng bạc cũng cóBồ Tát 

làmđổ vương (vua cờ bạc),vì sao? Đánh bạcđến cuối cùng, thua sạch, nhọc nhằn cảđời toàn 

bộđều thua sạch, tự mình nêu gương cho mọingười,quyết định chớ nên cờ bạc, vạch trầnchân 

tướngcủa sòng bạc. Chúng ta không chỉ gọingười ấy làĐổ VươngBồ Tát, mà còn là bậc hiện 

thân thuyết pháp! Sau khi quý vị đã hoàn toàn hiểu rõ, cũng chẳng cònđến nơiđó nữa, nơiấy 

làhố lửa, không phải là chỗ tốt lành.Quý vị thấy trong thế gian này, xưa, nay, trong ngoài 

nước, có ai dựa vào cờ bạc mà pháttài? Tìm chẳng thấy một gương như thế. Vì thế, có sự 

biểu thị pháp nơi nghề nghiệp,quý vị chỉ cần quan sát cẩn thận, sẽđều có thể nhận biết. 

 Hằng thuận chúng sanh,phải tùy thuận trong cuộc sốnghằng ngày, thế gian chẳng có gì 

quyếtđịnh làđúng hay sai, chẳng có gìtuyệt đối là tốt hay xấu. Nói thật ra, những thứđối lập 

thảyđều chẳngtồn tại, hoàn toàn tùy thuộcý niệm của quý vị.Ý niệm của quý vị là tốt lành, 

chẳng có gì là không tốt.Ý niệm bất thiện, chẳng có gì là thiện.Vì thế,đứcPhậtnói rất hay: 

“Cảnh chuyển theo tâm”, lời này nói rất tuyệt diệu!Chúng ta là Phật tâm thìquý vị thấy y báo 

và chánh báotrang nghiêm trong mười pháp giới tất cả đều là Phật, Bồ Tát đang biểu diễn 

trong ấy,đang khuyến dụ,giáo hóa chúng sanh nơiấy. Nếu khi chúng ta dùng tâm tự tưtự lợiđể 

nhìn, dùngphân biệt, chấp trước để nhìn, ngay trong Phật pháp giới,quý vị cũng chẳng vừa 

lòng. Quý vị vẫn còn thấy có thứ gìđó chẳng thuận mắt. Ngay cảđemthế giới Cực Lạc nói với 

quý vị,quý vị vẫn bới ra cảđống khuyếtđiểm to đùng, chẳng phù hợpý nghĩ củaquý vị! Đúng 

vậy,hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, tâm hiện, thức biến, đứcPhật giảng quá tuyệt! 

Người họcPhậtchẳng có gì khác, phảithật sự nhìn ra, phảithật sự hiểu tâm hiện như thế nào, 

thức biến như thế nào. Bất luận biến hóa như thế nào, tánh và tướng như một,pháp giới một 

Thể, vĩnh viễn ở trước mặtquý vị.Vì thế,vô lượng vô biên biến hóa, trongấy có một thứ chẳng 

biếnđổi, hễquý vị tìmđượcnó, liềngiác ngộ. Đã tìm được,quý vị liền viên mãn mười 
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nguyệnPhổ Hiền, liềnthật sự giống những vịđại sĩđược nói trong kinh này, cùngtrụPhổ Hiền 

hạnh, xác thực là quý vị an trụ trong Phổ Hiền hạnh. 

 Cuối cùng,“phổ giai hồi hướng”, câu này càng tuyệt diệu, câu này là gì? Là như chúng 

ta thường nói:“Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới”,chia sẻ trí huệ chân thật vàvô lượng 

đức tướng (đức năng, tướng hảo) củachính mình vớihết thảy chúng sanh trongkhắp pháp giới 

hư không giới cùng hưởng,đó là“phổ giai hồi hướng”, hoàn toàn phơi bàychúngsanhvàchính 

mình là một Thể, là một, không hai.  

 Chúng ta lại xem đoạn văn này,“trụPhổ Hiền hạnh” biểu thị cácđại sĩđều an trụ trong 

đại hạnh củaPhổ Hiền đại sĩ, ai nấyđều dùngmười đại nguyện vương dẫn vềCực Lạc,hãy chú 

trọng chữ“ai nấy”.Trong kinh Hoa Nghiêm chỉ có mộtPhổ Hiền,“cẩn nhất Phổ Hiền, như 

tưxướng đạo” (chỉ có mình ngài Phổ Hiềnđề xướng, xướng suấtnhư vậy),Ngàiđề xướng, 

Ngài hướng dẫn.“Kim kinh tắc vô lượng vô biên” (nay kinh này có vô lượng vô 

biên),nayThích Ca Mâu Ni Phật giảng kinhVô Lượng Thọ, trong pháp hội này có bao nhiêu 

Phổ Hiền Bồ Tát? Vô lượng vô biên. “Đức như Phổ Hiền chiPháp Thân đại sĩ, hàm lai tập 

hội, đồng hoằng Tịnh Tông” (Pháp Thân đại sĩ cóđức hạnh giống như ngàiPhổ Hiền, đềuđến 

nhóm họp, cùng hoằng dương Tịnh Tông).Quý vị thấy tình hình nhộn nhịp khôn ngằn!Vô 

lượng vô biên Phổ Hiền Bồ Tát,các vịBồ Tát ấyđềutu mười đại nguyện vương. Chư vị nhất 

định phải biết, cội rễ của mười đại nguyện vương làĐệ Tử Quy,Cảm Ứng Thiên,Thập Thiện 

Nghiệp,Sa Di Luật Nghi, chớ nênkhông biết, mười đại nguyện vương là khai hoa kết quả, đắc 

đại viên mãn. Hãy ghi nhớ căn bản của nó. Nếu chẳng cócăn bản ấy,mười đại nguyện vương 

thuộc vềchưPhật, Bồ Tát, thuộc về các vịPháp Thân đại sĩ, chẳng dính dáng gìđến chúng ta! 

Nếu chúng ta vun bồi ba căn cộiấy,nhất định sẽđạtđược mườiđại nguyện vương củaPhổ 

Hiền,điều nàyquan trọng hơn bất cứ gì khác. 

 Câu cuối cùng“hàm lai tập hội, đồng hoằngTịnh Tông” (cùngđến nhóm hội, cùng 

hoằng dương Tịnh Tông),quý vị có thể thấytrong hết thảy các pháp môn,pháp môn Tịnh 

Tông thù thắngkhôn sánh, trang nghiêm khôn sánh. Chúng ta đời nàyđược làm 

thânngười,gặpgỡPhật pháp, có thể cùng nhau tu học Tịnh Tông, học tập kinhĐại Thừa Vô 

Lượng Thọ,phước báoto lắm! Dẫu cho chưPhậtNhư Lai cùng nhau khen ngợi,đều khen 

chẳngtrọn! Nhấtđịnh phải nhận biết, duyên phận nàyrất khóđạtđược,nhất định phải nắm chắc. 

Trong mộtđời này, thứ gìđáng nênbuông xuống, hãy nênbuông xuống, quyết định cầu sanh 

Tịnh Độ, quyết định nương theo một bộ kinh Vô Lượng Thọ này,một câuA Di Đà Phật, quyết 

định được sanh vềTịnh Độ, chúng ta bènthành công. [Như vậy thì]đứcPhật giảng kinh chẳng 

phí công, Hạ lão cư sĩ chẳng uổng cônghội tập, cụ Hoàng Niệm Tổ dẫu bệnh tật vẫn viết Chú 

Giải chẳng phí công viết.Chúng ta vừa phát tâm,Phậthoan hỷ, các vịđạiđứcấy không vị nào 
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chẳnghoan hỷ, chẳng có vị nào không gia trì chúng ta, lẽ nào chẳng thành công?Hôm nay 

thời gian đã hết rồi, chúng ta học tới chỗ này. 

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tập 131 

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

  

  

 Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ KinhGiải, trang 

một trăm bốn mươi tám, xem từ hàng cuối cùng: 

“Thiệnnăng phân biệt chúng sanh ngữ ngôn” (khéo có thể phân biệt ngôn ngữ của 

chúngsanh). Trongcácbản dịch gốc, câu kinh văn nàytríchtừ bản Đường dịch; kinh văn trong 

bản Ngụydịchghilà“nhập chúng ngôn âm, khai hóa nhất thiết” (hiểu ngôn âm của đại chúng, 

nhằm khai hóa hết thảy).Ý nghĩa như nhau, nhưng văn tự được phiên dịch khác nhau. Chúng 

ta đọc phần chú giải dưới đó: “Tịnh Ảnh Sớ viết: Nhập vị giải dã,vị giải chúng sanh chủng 

chủng ngôn âm, dụng chi khởi thuyết. Hội Sớ dẫn Mật Tích kinh vân: Thửtam thiên đại thiên 

thế giới hữu bát thập tứ ức bách thiên cai chúng sanhchi loại, ngôn từ các dị, kế thị nhất thiết 

giai quy nhất nghĩa chí chân chi huệ, Bồ Tát ứng thù xướng dị ngôn, thuyết pháp khai hóa. 

Mật Tích kinh phục vân: Thử Bồ Tát năng nhập chủng chủng ngôn âm, năng thuyết pháp 

khai hóa” (Tịnh Ảnh Sớ giảng: “Nhập có nghĩa là hiểu; hiểu biết các ngôn âm của chúng 

sanh, dùng đó để khởi lên các lời nói”. Hội Sớ dẫn lời kinh Mật Tích như sau: “Tam thiên đại 

thiên thế giới này có tám mươi bốn trăm ngàn cai loại chúng sanh, ngôn từ đều khác biệt” 

(Cai là một trăm triệu). Xét ra, hết thảy đều quy về trí huệ nhất nghĩa chí chân. Bồ Tát thuận 

theo các loại chúng sanh sai khác mà nói những lời khác nhau để thuyết pháp, khai hóa. Kinh 

Mật Tích cũng chép: “Bồ Tát này có thể nhập các thứ ngôn âm, nên có thể thuyết pháp, khai 

hóa”). Chúng ta xem đếnchỗ này. 
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 Đâylà[câukinh văn được ghi trong] bản dịch của ngài Khang Tăng Khải:“Nhập chúng 

ngôn âm, khai hóa nhất thiết”.Tịnh Ảnh Sớlàtác phẩmchú giải bản Ngụy dịch.Bảnchú giải 

này được lưu thông rất rộng tại Trung Quốc, người đọc rất nhiều. Tịnh Ảnh là ngài Tiểu 

HuệViễn,tức là pháp sư Huệ Viễn đời Tùy. Ngài chú giải chữ Nhập (入 ), Nhập có 

nghĩalàGiải (解),tứclà lý giải. Không chỉ lý giải, mà còn lý giải ở một mức độ khá sâu, nên 

dùng chữ Nhập,chẳng dùng chữ Giải. Ý nghĩa là “vị giải chúng sanh chủng chủng ngôn âm, 

dụng chi khởi thuyết” (có nghĩa là hiểu các thứ ngôn ngữ, âm thanh của chúng sanh, dùng 

điều đó để khởi lên các lời nói). Câu này nói theo cách hiện thời sẽ là“thiên tài ngônngữ”, 

trong Phật pháp gọi là Vô Ngại Biện Tài.Người ấy có thể hiểu ngôn âm, ngôn ngữ của hết 

thảy chúng sanh. Người ấy đã có thể hiểu, lại còn có thể sử dụng ngôn ngữ giống hệt như họ 

để thuyết pháp, chỉ dạy họ, giúphọ khai ngộ. Chữ Nhập này có ý nghĩa sâu xa! Nếu chẳng 

tinh thông ngôn ngữ cùng loại với chúngsanh,làm sao quý vị có thể dạyhọchođược?Bồ Tát 

chẳng thể thiếu năng lực ấy. Nếu thiếu, sẽchẳng thể phổ độ chúng sanh. Chúng sanh có bao 

nhiêu? Quá nhiều! Đúng là vô lượng vô biên, chẳng có cùng tận! 

 Trong đoạn kinh Mật Tích được sách Hội Sớ trích dẫn, đã nói đến khu vực giáo hóa 

của Thích Ca Mâu Ni Phật,ởngoài khu vựcgiáo hóa của Phật Thích Ca bèn chẳng nói đến, chỉ 

nói một khu vực giáo hóa này. Khu vực giáo hóa này là mộttam thiên đại thiên thế giới.Tam 

thiên đại thiên thế giới (Trisāhasra Mahāsāhasra Lokadhātu),thưa cùng chư vị, là một đại 

thiênthế giới. Vì sao nói một đại thiênthế giới là tam thiên?Nó được kết hợp bởi tiểuthiên 

(Sāhasra Cūḍika Lokadhātu), trung thiên (Dvisāhasra Madhyama Lokadhātu),và đại thiên 

thành một đại thiên thế giới, những điều này trong phần trước đã có nói rồi. LấynúiTu Di 

(Sumeru)làmtrung tâm, vây quanh núi Tu Di là bốn đại bộ châu, mặt trời, mặt trăng, các ngôi 

sao, đó là một đơn vị thế giới (tiểu thiên thế giới).Trước kia, rất nhiều người trong chúng ta 

hiểu lầm, tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ, đều nghĩ Thái Dương Hệ là một đơn vị thế giới. 

Sau này, gặp lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ,cụ là một người học khoa học, dạy môn vô tuyến điện 

trong nhà trường, cụ dạy môn ấy. Cụcũng tu trì Phật pháp rất tốt đẹp, có thể nói là 

“thôngTông, thông Giáo,Hiển, Mật viên dung”,chẳng phải là một vị cư sĩ bình phàm. Chúng 

tôi thường nói cụ phải thuộc vào đẳng cấp Bồ Tát. Cụ bảo tôi: “ĐứcPhật nói một đơn vị thế 

giới, trên thực tế là một hệ Ngân Hà như trong khoa học hiện tại đã nói”. Tôi nghe cụ nói lời 

ấy, suy nghĩ cũng thấy rất có lý, vì sao?Trung tâm của một đơn vị thế giới là núi Tu Di, quý 

vị thấy mặt trời cũng xoay quanh lưng chừng núi Tu Di. Thái Dương Hệ đúng là xoay quanh 

bên ngoài hệ Ngân Hà. Trung tâm của hệ Ngân Hà là Lỗ Đen (Black Hole), các khoa học gia 

hiện thời cho biết [trung tâm của hệ Ngân Hà] là một lỗ đen rất lớn.  

 ……. Chính giữa Ngân Hà là lỗ đen có sức hút quá lớn, ngay cả ánh sáng cũng chẳng 

thoát ra được, đều bị hút vào đó! Sức hút mạnh dường ấy! Nếu sức hút ấy trực tiếp đối diện 

với mặt trời, [sẽ tạo thành] những cơn bão trên bề mặt của mặt trời. Chúng ta biếtmặt trời là 

một quả cầu lửa, là một khối lửa to, hoặc biển lửa. Dường như mặt trời to hơn địa cầu một 



Tập 131 172 

 

trăm ba mươi vạn lần. Thể tích ấy so với địa cầu to dường ấy, là một biển lửa.Sức hút ấy tạo 

thành cơn bão mặt trời, bão mặt trời có thể gâyảnh hưởng trực tiếp đến địa cầu…… Cũng có 

người nói điều này sẽ khiến cho địa cầu nẩy sanh vấn đề, vấn đề gì vậy? Trênđịa cầu có rất 

nhiều núi lửa, sức hút ấy khiến cho núi lửa trên địa cầu bùng nổ, vấn đề bèn nghiêm 

trọng.Nếu các núi lửa trên địa cầu đều bùng nổ, sẽ gây nên động đất nghiêm trọng. Dưới đáy 

biển cũng có rất nhiều núi lửa, sẽ gây ra sóng thần rất lớn, phiền phức to lớn.  

 Chúng ta chớ nên chẳngnghiêm túc niệm Phật. Niệm Phật sẽ không sợ, sẽ thấy [những 

tai nạn vừa nói trên đây] như một cộng nghiệp, docộng nghiệp cảm vời…... Chính vì người 

trên địa cầu vứt bỏ luân lý đạo đức, vứt bỏ giáo huấn của tổ tiên và thần thánh, tạo tác hết 

thảy ác nghiệp chẳng kiêng dè mảy may! Chẳng đáng sợ ư? Nói theo thời cổ, người tạo nên 

tội nghiệp bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, trời đất chẳng dung, tai nạn hiện thời là 

dotrời đất chẳng dung! Có phải là chuyện trùng hợp hay không? Tôi nghĩ cũng có thể là như 

vậy! Nếu mọi người trên địa cầu đều có thể tuân thủ giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, vâng 

giữ luân lý, đạo đức, thông đạt, hiểu rõ chân tướng sự thật nhân quả, mỗi người trên thế gian 

này đều là người tốt, đều là thượng phẩm Thập Thiện, sẽ chẳng xảy ra tai nạn ấy. Nói như 

vậy có hợp lý hay không? Nói theo Phật pháp thì cũng hợp lý, vì sao?Trong kinh, đức Phật 

đã dạy rất nhiều lần:“Hết thảy cácphápsanh từ tâm tưởng”. Tâm địa thuần thiện thuần tịnh, 

có thể khiến cho sức mạnh của tai nạn giảm nhẹ…….. Do trong kinh đức Phật đã nói: 

“Tâm,Phật, chúng sanh,ba thứ chẳng sai biệt”.Thiện tâm, thiện hạnh của chúng ta kết hợp 

lại, tai nạn là “chúng sanh”, vì do các duyên hòa hợp mà sanh ra hiện tượng ấy. Trong ba 

điều ấy,docó thiện tâm và chúng sanh kết hợp lại, sẽ thành hai phần ba,chắc chắn là hai điều 

ấy trỗi hơn một phần ba. Chúng ta liên tưởng đến vấn đề lý luận như thế, bèn có lý do để tin 

tưởng vấn đề này có thể khắc phục được. Điều trọng yếu là nhân loại chúng ta phải quay 

đầu…..… Đối với chúng ta mà nói, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu, mà là 

chuyện tốt, nhắc nhở chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực tu hành. 

 Theo kinh dạy, [khu vực giáo hóa của] Thích Ca Mâu Ni Phật là một tam thiên đại 

thiên thế giới;trong một tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu hệ Ngân Hà? Mười ức. Nếu 

chúng ta coi một hệ Ngân Hà trong vũ trụ là mộtđơn vị thế giới thì tam thiên đại thiên thế 

giới có tất cả mười ức đơn vị thế giới. Phạm vi to lớn như vậy là khu vực giáo hóa của Thích 

Ca Mâu Ni Phật. Khu vực giáo hóa của lão nhân gia to dường ấy, thế giới ấy có tên là thế 

giới Sa Bà.Trong thế giới này, có bao nhiêu chủng loại chúng sanh? “Hữu bát thập tứ ức 

bách thiên cai chúng sanh chi loại” (có tám mươi bốn ức trăm ngàn cai loại 

chúngsanh).“Cai”(垓)làtên một số đếm của Trung Quốc vào thời cổ, giống như hiện thời 

chúng ta nói đơn vị, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn. Một vạn vạn là 

Ức (億), một vạn Ức là Triệu (兆)16[1], đây là một con số lớn, mười Triệu là Kinh (經), 

                                                           

16[1] Xin lưu ý c|ch tính theo lối cổ n{y kh|c với c|ch hiểu thông thường về chữ Triệu (million) hiện 
thời. Theo c|ch hiểu hiện thời, Triệu l{ một trăm vạn, tức s|u số 0 sau số 1, còn Triệu trong c|ch tính 
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giống như chữKinh trong kinh điển. Mười Kinh là một Cai, con số to như vậy đó. Các loài 

chúng sanh nhiều ngần ấy. Những chúng sanh ấy ngôn ngữ mỗi loài mỗi khác, [tức là] nói 

đến ngôn ngữ thì mỗi loài có ngôn ngữ riêng. Chúng ta chẳng cần nói tới súcsanh,ngạ 

quỷ,chẳng bàn tới những loài ấy, chỉ nói về nhân loại chúng ta, chẳng nói tới ngoại quốc, chỉ 

nói Trung Quốc thì phương ngôn (ngôn ngữ địa phương) của Trung Quốc có bao nhiêu loại? 

Có đến một vạn loại hay không? Chúng tôi tin là có thể như vậy. Đối với cácdòng họ tại 

Trung Quốc, nay chúng ta lập Vạn Tánh Tiên Tổ Kỷ Niệm Đường, các dòng họ tại Trung 

Quốc có hơn hai vạn bốn ngàn. Sống trong cùng một cuộc đất mà ngôn ngữ khác nhau. 

Hiệnthời, giao thông thuận tiện, nhanh chóng, thông tin phát triển, có Internet và các phương 

tiện truyền thông, TV phát sóng mỗi ngày, tiếng Phổ Thông biến thành một ngôn ngữ chung 

[của ngườiTrung Hoa]. Trừtiếng Phổ Thông ra, còn có phương ngôn của các địa phương, 

khác hẳn nhau. Thuở bé, tôi sống ở Phước Kiến, nên tôi biết tiếng Phước Kiến rấtphức tạp, 

người ở trong thành và người ngoài thành nói năng khác nhau. Sau khi ra khỏi thành, nghe 

người ngoài thành nói chuyện, có rất nhiều câu chúng tôi nghe chẳng hiểu,thật đấy, chẳng giả 

đâu nhé! Bồ Tát không đơn giản, Ngài thông thạo toàn bộ các loại ngôn ngữ. Ngài có cần 

phải học hay không?Chẳngcần học! Chẳng cần phải học mà có thể thông suốt, nay chúng ta 

có lý do để tin tưởng. Từ thí nghiệm với nướccủa tiến sĩ Giang Bổn Thắng, chúng ta đã thấy 

tin tức này. Nước làkhoáng vật,chẳng phải là sinh vật,màcó thể hiểu các thứ ngôn ngữ khác 

nhau, có thể nhận biết cácthứvăn tự khác nhau. Hết thảy chúng sanh khởi tâm động niệm, 

nước đều biết toàn bộ. Dựa vào gì? Câu kế tiếp [trong sách Chú Giải] đã nêu bày: “Kếthị 

nhất thiết giai quy nhất nghĩa chí chân chi huệ” (xét ra, hết thảy đều quy về trí huệ nhất 

nghĩa chí chân). “Huệ” (惠) ở đây là tríhuệ. Thời cổ, hai chữ này (tức là 惠 và 慧)được dùng 

lẫn lộn, nhưnghiện thời [hễ nói đến “trí huệ”], chúng ta luôn viết là Huệ (慧) như trong chữ 

tríhuệ.“Chí chân chi huệ” (trí huệ chân thật tột bậc) là trí huệ sẵn có trong bản tánh. Chỉ cần 

quý vị kiến tánh, vấn đề liền được giải quyết. Chưa kiến tánh thì phải học; đã 

kiếntánh,chẳngcầnhọc!Hễ kiếntánh, quý vị liền biết toàn bộ, bất luận loài chúng sanh nào nói 

ngôn ngữ nào, quý vị đều nghe hiểu, vì sao?Hết thảy các pháp chẳng lìa tự tánh,trí huệ trong 

tựtánhchẳng thể nghĩ bàn! 

 Chúng ta học Phật,mục tiêu chung cực là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật.Nói 

theo lý luận, chuyện này rất đơn giản, mỗi người chúng ta đều có tự tánh. Đã thế, tựtánh là 

một, chẳng phải làrất nhiều. Kinh Phậtthường tỷ dụ “tánh hải” (性海)[tức là] tựtánh giống 

như biển cả. Mỗi cá nhân chúng ta giống như một bọt nước trồi lên trong biển cả, có rời khỏi 

biển cả hay không?Chẳng rời khỏi!Nhưng khi bọt nước chưa vỡ, dường như mỗi bọt nước 

                                                                                                                                                                                                                  

n{y l{ một vạn ức, m{ Ức l{ một vạn vạn, tức l{ Ức=10.000x10.000, như vậy Triệu ở đ}y l{ 
10.000x10.000x10.000 (12 số 0 sau số 1; như vậy triệu của Trung Hoa bằng một triệu triệu thông 
thường). Mười Triệu l{ một Kinh, mười Kinh l{ một Cai. Do đó, Cai l{ 10x10=100 Triệu, tức l{ 1{ mười 
bốn số 0 sau số 1.  
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độc lập, có cái này, cái kia. Bọt nước vỡ tan, trở về tự tánh,bènlà một tánh,chẳng có chướng 

ngại, chẳng có đây kia, chẳng có đối lập. Trở về tự tánhbèn gọi là “thànhPhật”, Bồ Tát vẫn 

chưa trở về tự tánh,Phậtđãtrở về tự tánh. Vì lẽ đó, phámộtphẩm vô minh, chứng một phần 

Pháp Thân,Pháp Thân là biển cả.Trong kinh, đức Phật đã dạy: “Mườiphươngba đời 

Phật,cùng chung một Pháp Thân”.Chưa chứng Pháp Thân,mỗi người chúng ta đều giống như 

bọt nước, đây kia chẳng liên can gì với nhau. Sau khi đã chứng Pháp Thân, bèn biết chúng ta 

là một Thể. Một Thể thì chẳng phải vấn đề gì cũng đều giải quyết ư?Vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước toàn bộ đều chẳng có, quét sạch sành sanh! Do đó, “hết thảy”,“hết thảy” ở đây là 

tám mươi bốn ức trăm ngàn cai các loại chúng sanh vừa nói trong phần trên, nói“hết thảy” là 

nói tới điều này, hết thảy đềuquyvào một nghĩa, nghĩa ấy là Đệ Nhất Nghĩa. “Trí huệ chí 

chân” trong tự tánh chính là trí huệ Bát Nhã vốn có trong tự tánh.  

 Bồ Tát ở đây là Pháp Thân Bồ Tát,Pháp Thân Bồ Tát là chư PhậtNhư Lai,chẳng phải 

làBồ Tát trong mười pháp giới. Các Ngài là các vị Bồ Tát nơi cõi Thật Báo Trang Nghiêm 

trong hội Hoa Nghiêm. Tuy các vị Bồ Tát đều đãkhai ngộ, đều đãphá vô minh, nhưng tập khí 

vô minhdày mỏng khác nhau. Vì thế, trong kinh Hoa Nghiêm, đức Phật nói ra bốn mươi mốt 

địa vị, [tức là] Thập Trụ,Thập Hạnh,Thập Hồi Hướng,Thập Địa,Đẳng Giác,nóicácđịa vị 

nhiều ngần ấy. Bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân đại sĩ đều kiến tánh, đều minh tâm kiến tánh, 

nên các Ngài đều có năng lực ấy. Quý vị thấy“ứng thù xướng dị ngôn” (ứng với các loài 

khác nhau mà nói ngôn ngữ khác nhau). “Thù” (殊 )làkhác nhau, “dị” (異 ) cũng là 

chẳnggiống nhau. [“Dị ngôn”] là ngôn ngữ âm thanh khác nhau. “Xướng” (唱) là phát ra âm 

thanh. Chữ Dị kế sau đó nhằmnóitớingôn ngữ, mỗingôn ngữ cóâm thanh khác nhau, Bồ Tát 

có thể ứng [theo từng loài như vậy]. “Thuyết pháp khai hóa”:“Khai” (開) là khai thị,“hóa” (

化) là giáo hóa, giúpđỡ các chúngsanh,giúpchúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới phá 

mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc.Duyên giữa Bồ Tát và chúng sanhvô cùng vi diệu, chẳng thể nghĩ 

bàn. Chúngsanh có cảm, Bồ Tát liền ứng. Sự cảm ấy, có trường hợp chính mình biết, có khi 

chính mình vềcăn bản là chẳngbiết.Bản thân chúng ta cũng không biết, nhưng Phật, Bồ Tát 

biết,cácNgài nhất định ứng đến. Cảm ứng đạo giao chẳng thể nghĩ bàn! 

 Cảm có bốn loại, ứng cũng có bốn loại.Có hiển cảm hiển ứng (cảm và ứng đều rõ rệt): 

Chúng ta cầu Phật, Bồ Tát rõ rệt. Giống như chúng ta là những người niệmA Di Đà Phật, hết 

sức rõ ràng, tự mình biết chính mình đang làm gì, niệm Phật cầu Phật tiếp dẫn chúng ta vãng 

sanh thế giới Cực Lạc thế giới; đó là “hiển cảm”. A Di Đà Phật đối vớichúng ta cũng là “hiển 

ứng”. Ngài thật sự đến tiếp dẫn chúng ta, nhưng vàokhi nào?Khi chúng ta đã hết nghiệp báo 

ở nơi đây. Nghiệp báo chưahết, chúng ta mong cầu, A Di Đà Phật biết rõ, Ngài chờ đợi bên 

đó, nhìn ngó, đến khi nào quý vị đã hết nghiệp báo, Ngài liền đến, chẳng phải làkhông đến. 

Đó gọi là “hiển cảm hiển ứng”. Còn có hiển cảm minh ứng (cảm rõ rệt, ứng ngấm ngầm), 

[tức là] chúng ta cầu A Di Đà Phật rất rõ rệt, A Di Đà Phậtchẳngứng rõ rệt, nhưngđã ngấm 

ngầm chiếu cố, luôn luôn giúp đỡ chúng ta, thế mà chính chúng ta trọn chẳng haybiết. Chúng 
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ta công phu học tập càng cao, [chẳng hạn] như đã đắc tâm thanh tịnh, hoặc đắc tâm bình 

đẳng, bèn biết, biết Phật đang âm thầm gia trì chúng ta. Nay chúng ta tâm trí xáo động, hời 

hợt, Phậtứng ngấm ngầm, chúng ta chẳng có cách nào cảm nhận, nguyên nhân là như thế đó. 

Còn có một loại nữa là minh cảm hiển ứng. Dường như chúng ta chẳngsanh khởi ý niệm 

cầuPhật, nhưng trên thực tế là có, màchính mình cũng chẳng biết. Phật, Bồ Tát tiếp nhận tin 

tức ấy, bèn biết, Ngài cũng có khi ứng rõ rệt, hoặc ứng ngấm ngầm.  

Nóitổng quát một lời,một người thật sự niệmPhật,không chỉ làA Di Đà Phật biết, chiếu cố 

quý vị,mà còn có nhiều vị thần hộ pháp,cũng như các vị Phật, Bồ Tát có duyên với chúng ta 

trong đời quá khứ, các Ngài đều chiếu cố. Chúng ta có một phương pháp đểcó thể trực tiếp 

traođổi với các Ngài, cổ đại đức gọi phương pháp ấy là “thành tắc linh” (hễ thành ắt linh), 

câu ấy vô cùng trọng yếu! 

 Một hiện tượng phổ biến trong dân gian là siêu độ, chúng ta luôn hy vọng siêu độ 

người nhà, quyến thuộc đã mất [được sanh] về một nơi tốt đẹp thì mới an tâm. Tìmngười nào 

đến siêu độ? Phải tìm người thật sự tu hành, người có công phu tu hành thì mới có năng lực 

siêu độ. Công phu là gì?Thưa cùng chư vị,Giới, Định, Huệ là công phu. Chẳng có công phu 

ấy thì đều là giả, đều chẳng trông cậy được! Chúng ta đọc cuốn Ảnh Trần Hồi Ức Lục của 

pháp sư Đàm Hư. Đó là tựtruyện của lão pháp sư, lão nhân gia kể chuyện đời Ngài, học trò 

ghi lại thành một quyển sách như vậy. Tôi chưa từng gặp mặt lão hòa thượng, nhưng người 

viết cuốn sách ấy tôi rất thân quen, đó là pháp sư Đại Quang, Sư cũng đã vãng sanh. 

Nămxưa, tôi đến Hương Cảng, mỗi lần sang đó, chúng tôi nhất định gặp mặt. Cuốn Ảnh Trần 

Hồi Ức Lục do Sư viết; trong ấy có một câu chuyện hết sức rõ rệt, là một tấmgương,chúng ta 

hãy nên ghi nhớ. Câu chuyện ấy có tiểu đề là “tám năm chuyên gắng đọc kinh Lăng 

Nghiêm”. [Nhân vật chính trong câu chuyện ấy] là Lưu cư sĩ, về sau, ông ta cũng xuất gia. 

Những người ấy hiện thời đã mất, đại khái là người vào thời đó cao hơn chúng tôi hai thế hệ. 

Lão hòa thượng Đế Nhàn là sư phụ của lão pháp sư Đàm Hư. Thuở còn tại gia, pháp sư Đàm 

Hư quen biết Lưu cư sĩ. Pháp sư Đàm Hưvà Lưu cư sĩ là bạn bè, trước khi họ xuất gia, ba 

người (tứcpháp sư Đàm Hư, Lưu cư sĩ và mộtngườibạn nữa) hùn vốn mở một tiệm thuốc 

Bắc. Thuở ấy, Lưu cư sĩ đã học Phật, mỗi ngày đọc kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm 

phân lượng cũng kháđáng nể, mười cuốn, văn tự rất dài. Mỗi ngày đọc một lần cũng phải mất 

vài giờ, chẳng dành ra năm sáu giờ [mỗi ngày] sẽ không thể niệm xong bộ kinh này. [Ông 

Lưu làm như thế suốt] tám năm! Có công phu Thiền Địnhhay không chúng ta chẳng biết, 

nhưng chúng ta có thể biết ông ta tâm địa thanh tịnh! Tám năm một bộ kinh, thâm nhập một 

môn, huân tu lâu dài. 

 Có một hôm, vào giữa trưa, chẳng có ai đến tiệm mua bán, họ ngủ gục nơi quầy thuốc. 

Lưu cư sĩ mộng thấy có hai người, trong mộng thấy hai người ấy vào tiệm. Ông ta trông thấy 

[có khách đến] bèn đứng lên, thoạt nhìn thì ra hai người ấy là oan gia đối đầu, hai người đó 
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đã chết.Thuởhọ còn sống, vì chuyện tiền bạc mà lôi nhau ra tòa, Lưu cư sĩ được quan tòa xử 

thắng kiện, hai người ấy bị xử thua. Chẳng ngờ, hai người ấy thắt cổ chết, nên Lưu cư sĩ 

cũngvì chuyện này màcảm thấy rất áy náy. Quý vị nghĩ xem: Vì tranh chấp món tiền nhỏ 

nhoi ấy mà khiến cho hai người mất mạng, ông Lưu cũng thường cảm thấy khó chịu, [cảm 

thấy] mình đã sai quấy, chẳng nên làm chuyện ấy. Nay thấy hai con quỷ ấyđiđến, thoạt đầu, 

ông ta rất sợ hãi, có phải là họ đến báo thù hay chăng? Nhưngquỷđã đến rồi, còn có cách nào 

nữa? Ông ta thấy haiquỷ hồn quỳ ngay xuống đất trước mặt ông ta, dường nhưchẳng có ác ý, 

liền hỏi họ: “Các vị đến làm gì?” “Đến cầu siêu độ”. Lưu cư sĩ bèn yên tâm, họ không tìm 

đến gây rối, mà đến cầu siêu độ. Ông ta hỏi: “Dùng phương pháp gì để siêu độ quý vị?” Họ 

đáp: “Chỉ cần Ngài đáp ứng là được rồi”. Ông Lưu nói: “Được! Tôi chấp thuận”. Ông tathấy 

quỷhồnđạp lênđầu gối,đạp lên vai rồi ra đi. Hai người ấy siêu thăng như vậy đó. Họ biến mất 

chưa được mấy chốc, lại có hai người đến, là một phụ nữ dắt theo một đứa nhỏ. Ông ta thấy 

chính là người vợ trước kia dẫn con đến, hai người ấy đều đã chết. Thấy hai người họ cũng 

đến trước mặt cầu siêu độ, cũng làcùng một phương pháp giống hệt: “Chỉ cần Ngài đáp ứng 

là được rồi”. Ông ta đáp: “Tôi chấp nhận”. Thấy hai người ấy cũng bò từ đầu gối lên đến vai, 

liền thăng thiên, biến mất. Quý vị thấysiêu độ là thật,chẳnggiả,chẳng có bất cứ nghi thức gì, 

chỉ là đáp ứng. Nhờ vào gìđểsiêu độ? Nhờ vào công đức tám năm chuyên gắng đọc kinh 

Lăng Nghiêm.Quý vị thật sự đắc điều gì thì mới có thể siêu độ người khác; chẳng có thứ gì 

chân thật sẽ chẳng được! Vì thế, cổ nhân nói “Thành tắc linh”.Chúng ta niệm một bộ kinh 

hồi hướng cho người ta, quý vị có phải là tâm chân thành niệm bộ kinh ấy hay không?Tâm 

chân thành là gì?Niệmbộ kinh ấy từ đầu đến cuối, trong tâm chẳng có một tạp niệm. Nếu dấy 

lên một vọng tưởng, công phu của quý vị đã bị phá hoại.Mộtvọng niệm chẳng có thì 

được!Quý vị nói xem: Chúng ta làm Phật sựTam Thời Hệ Niệm, trong những người tham gia 

đông đảo ngần ấy, có được một hai người chẳng khởi một vọng niệm đối với nghi thức Hệ 

Niệm hay không? Pháp hội ấy thành công, không nhất định do chủ pháp hòa thượng. Chủ 

pháp hòa thượng khởivọng tưởng, nhưng trong những người tham gia, chỉ cần có một người 

chẳng dấy vọng tưởng, pháp hội ấy thành công do dựa vào công đức của một người ấy! Nếu 

pháp hội ấy rất đông người, mà chẳng có được một người nào như vậy, công đức ấy sẽ chẳng 

hoàn chỉnh, bị giảm bớt rất lớn. Chúng ta phải hiểu đạo lýnày! 

 Quý vị thấy trong sáchLiễu Phàm Tứ Huấn đã nêu một thí dụ: Đạo sĩ vẽ bùa. Đạo bùa 

ấy vẽ rất linh, dán ở cửa, quỷ thần đều chẳng dám bước vào, thật sự thiêng! Vì sao?[Để 

vẽ]đạo bùa ấy, người đó sau khi vạch một nét [đầu tiên] bèn một mực vẽcho đến lúcxong 

xuôi,chẳng có một vọng niệm,đạo bùa ấy bèn linh. Nếu có một vọng niệm,đạo bùa ấy chẳng 

linh.Vì lẽ đó, vẽ bùa phải được thường xuyên luyện tập. Luyện rất nhuần nhuyễn, độngtác rất 

nhanh, rất nhanh thì thời gian vẽ ngắn ngủi, dễ dàng chẳng khởivọng niệm, thời gian dài bèn 

khó hơn. Khó hơn [mà làm được] thì hiệu quả càng to. Chúng ta hiểu nguyên lý sau 

đây:“Thành tắc linh”. Niệm chú cũng giống như vậy! Vì sao người ta nói chú Lăng Nghiêm 

công đức to lớn? Chẳng sai! Chú Lăng Nghiêm dài, mấy ngàn chữ. Niệm chú xong, ước 
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chừng phải mất hai mươi phút, không khởi một vọng niệm,công phu ấy to lắm!Quý vị niệm 

chú Vãng Sanh chẳng khởi vọng niệm, dễ dàng! Chú Lăng Nghiêm chẳngdễ dàng, đều do 

đạo lý này. Công đức niệm kinh càng thù thắng hơn nữa, kinh còn dài hơn chú. Đơn giản 

nhất là một câuPhậthiệu “A Di Đà Phật” bốn chữ. Trong bốn chữ ấy, chẳng có vọng niệm 

khádễ dàng! Nhưng bảo quý vị niệm một chuỗi, chúng ta lần tràng hạt niệmmột trăm lẻ tám 

câu. Trong một trăm lẻ tám câu ấy, chẳng có một vọng niệm,đólà công phu! Nếu quý vị niệm 

mười chuỗi,đối với một ngàn lẻtám mươi câu Phậthiệu, trong ấy chẳng dấy lên mộtvọng 

niệm, công phu đấy! Dùng điềunày để hồi hướng, quý vị hồi hướng công đức ấy cho người 

chết, họ sẽ thật sự được lợi ích. Tuyệt đối chẳng phải là ta niệmmột bộ kinh bèn có thể siêu 

độ họ, niệm bao nhiêu biến chú bèn có thể siêu độ! Chẳng phải là như vậy, quý vị đã hiểu sai 

ý nghĩa!Dùng tâm chân thành để niệm. Tâmchân thành là không hoài nghi, không xen tạp, 

không gián đoạn. Chúng ta hiểu đạo lý này,liễu giải chân tướng sự thật, sẽ chẳng bị kẻ khác 

lừa gạt. Quý vị thỉnh người đến siêu độ cho người nhà, quyến thuộc của chính mình, hãy ở 

bên cạnh quan sát, kẻ ấy cóthành ý hay không, quý vị có thể nhìn ra. Vì vậy, chẳng có công 

phu chân thật, làm sao có thể siêu độ chúng sanh?Các vị Phật,Bồ Tát đều minh tâm kiến tánh, 

đương nhiên chẳng có vấn đề, trọn đủ thanh tịnh,bình đẳng,giác. 

 “Mật Tích kinh phục vân” (kinh Mật Tích lại nói): “ThửBồ Tát năng nhập chủng 

chủng ngôn âm, năng thuyết pháp khai hóa” (Vị Bồ Tát ấy có thể nhập các thứ ngôn ngữ, âm 

thanh, có thể thuyết pháp, khai hóa). Dùng ngôn ngữ cùng loại với ngôn ngữ của chúng 

sanhđểgiảng kinh, thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Chưa kiến tánhsẽ chẳng có năng lực ấy; 

hễ kiếntánh, năng lực ấy thảy đều trọn đủ.“Hựu Xưng Tán Đại Thừa Công Đức Kinh vân: 

Bàng sanh, quỷ đẳng, diệc văn Như Lai dĩ tùy loại âm nhi thuyết pháp” (Lại nữa, kinh Xưng 

Tán Đại Thừa Công Đức17[2] nói: Các loài bàng sanh, ngạ quỷ v.v… cũng đều nghe Như 

Lai dùng âm thanh tùy theo từng loại để thuyết pháp). “Bàngsanh” (傍生) là súc sanh, súc 

sanh có ngôn ngữ của súcsanh. Quỷ đạo, địa ngục đạo cũng có ngôn ngữ của họ, họ cũng có 

thể nghe Phật, Bồ Tát vì họ khai thị.Phậthóađộ chúng sanh,phổ độ hết thảy hữu tình trong 

mười pháp giới, sự cảm ứng ấy chẳng thể nghĩ bàn. Chúng sanh có cảm, [bất luận là] súc 

sanh đạo hay ngạ quỷ đạo,kinhHoa Nghiêm còn bảo: “Tình dữ vô tình, đồng viên Chủng 

Trí”(Hữu tình và vô tình cùng viên mãn Chủng Trí),đó là nói hữu tình chúng sanh trong 

mười pháp giới,vô tình chúngsanh, cây cối, hoa, cỏ, núi, sông, đại địa thảy đều có linhtánh.Vì 

thế, chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm: Thần cây, thần hoa, thần thảo mộc, trong núi, 

sông,đại địa có sơn thần, thổ thần, biển cả có hải thần, sông ngòi có thủythần. Trong kinh 

Hoa Nghiêm, chúng trông thấy toàn bộ, xác thực là “tình dữ vô tình, đồng viên Chủng 

                                                           

17[2] Kinh Xưng T|n Đại Thừa Công Đức do ng{i Huyền Trang dịch v{o đời Đường. Trong kinh ấy, khi 
đức Phật ngự tại điện Bảo Hoa, Đức Nghiêm Hoa Bồ T|t bèn thưa hỏi: “Thế nào là bạn ác của Bồ Tát, Bồ 
Tát mới học cần phải biết để xa lìa?”. Đức Phật bèn dạy c|c phương ph|p để ph}n biệt, cũng như nói rõ 
tội hủy b|ng Đại Thừa, giảng giải c|c danh nghĩa Đại Thừa.  
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Trí”.Vì sao? Chúng ta đã đọc Hoàn Nguyên Quán,bất cứhiện tượng vật chất nào cũng đồng 

thời trọn đủ hiện tượng tinh thần; chẳng hề là trong thuần vật chất chẳng có hiện tượng tinh 

thần, chẳng tìm thấy [một trường hợp nào như vậy]!  

 Ngay như một hạt vi trần cực nhỏ, trong Phật pháp gọi nó là đơn vị vật chất cơ bản, 

nhục nhãn của chúng ta chẳng thấy được, nó rất ư là nhỏ. Trong Phật pháp gọi nó là “cực vi 

chi vi”,nócó phải là “tiểu quang tử” như khoa học Lượng Tử vừa phát hiện trong hiện tại hay 

không? So với hạt cơ bản được nói trong quá khứ, nó còn nhỏ hơn nữa. Một hiện tượng vật 

chất nhỏ nhoi ngần ấy có đủ Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Thọ là cảm nhận, có cảm nhận mừng, 

giận, buồn, vui. Nó có Tưởng, có Hành, có Thức. Hành là tướng tương tục (liên tục), chúng 

ta thường dùng một danh từ là Tương Tự Tương Tục Tướng (相似相續相), vì nó hoàn toàn 

chẳng phải là liên tục, mà là tướng liên tục tương tự (bề ngoài trônggiống như liên tục), sống 

động! Nói theo cách hiện thời, toàn thể vũ trụ là một thể hữu cơ, sống động, chẳng chết cứng, 

nên nó có linh tánh, chúng ta thường gọi [điều ấy] là “thần linh”.Để giảng các hiện tượng 

trong y báo, đức Phật đã dùng năm chữ,dùng rất tuyệt diệu, tức là Sắc,Thọ, Tưởng, Hành, 

Thức,đó là y báo. Y báo và chánh báo bất nhị, chánh báo là chính mình,thân thể của chính 

mình cũng là Sắc,Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Bên ngoài, bất luận là hoàn cảnh như thế nào đi 

nữa, thảy đều chẳng rời khỏi Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. To thì như tinh cầu, tinh hệ; nhỏ 

thì như “cực vi chi vi”, chẳng có gì không phải là Sắc,Thọ, Tưởng, Hành, Thức.Vì lẽ đó, 

chúng nó có thể nghe Phật, Bồ Tát giảng kinh, thuyết pháp. Vậy thì vì sao chúng nó vẫn phải 

luân hồi trong lục đạo? Hãy hỏi chính mình liền hiểu rõ ngay, chúng nó có phiền não, có 

nghiệp chướng. Thực vật có phiền não còn nghiêm trọng hơn chúng ta, phiền não của khoáng 

vật còn nghiêm trọng hơn thực vật. Nếu con người chấp trước kiên cố, sẽ biến thành tảng đá, 

ta biết nó là hiện tượng do tập khí phiền não tạo thành. Bởi lẽ đó, Phật, Bồ Tát thuyết pháp, 

khắp pháp giới hư không giới đều có thể nghe, nhưng vì sao người ấy chẳng nghe được? 

Tánh Nghe của người ấy bị mê, biến thành Nhĩ Thức, do Nhĩ Thức có mê hoặc nghiêm trọng, 

nên chẳng linh! Âm thanh thuyết pháp của đức Phật giống như sóng vô tuyến điện, khắp 

pháp giới hư không giới chẳngcó chỗ nào không hiện diện, nhưng bộ máy của chúng ta chẳng 

thâu nhận được. Tai tuy nghe, nhưng chẳng tiếp nhận được thì gọi là “nghiệp chướng”. Nếu 

diệt trừ nghiệp chướng,quý vị không chỉ có thể nghe, mà còn có thể trông thấy. Trong phần 

trước, chúng ta đã đọc rồiđó:Chẳng cần phải đến thế giới Cực Lạc, ở ngay nơi đây mà trông 

thấy A Di Đà Phật,nghe âm thanh thuyết pháp của A Di Đà Phật. Thế giới Cực Lạc ở 

nơiđâu?Ở ngay nơi đây, điều này chẳng giả! Trong tựtánhchẳng có thời gian và không gian. 

Chẳng có thời gian làchẳng có trước sau,chẳng có không gian bènchẳng có khoảng cách, 

ngay nơi đây chính là [Cực Lạc]. Cổ nhân đã nói rất hay: “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư 

kỷ” (Có chuyện gì làm không được, hãy trách chính mình). Vấn đề chẳng ở bên ngoài, vấn đề 

ở nơichính mình,bên ngoài thật sự chẳng có vấn đề!Nếu chúng ta có thể buôngvọng tưởng, 

phân biệt, chấp trước xuống,chẳng phải là “đương hạ tựu thị” ư? [“Đương hạ tựu thị” là] 
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quá khứ và vị lai chẳng lìa hiện tại, các cõi Phật ở phương khác chẳng lìa ngay chỗ này. Kinh 

Phật thường bảo ban, chỉ dạy chúng ta, chúng ta phải có năng lực cảnh giác. 

 “Do thượng chúng sanh vô biên”, [nghĩa là] từ những kinh, sớ trên đây, chúng ta biết 

chúngsanh vô lượng vô biên, “chúng sanh ngữ ngôn diệc thị đa chủng, đản Pháp Thân đại sĩ 

tất năng giải liễu, tùy kỳ bổn loại ngôn âm, nhi vị thuyết pháp, ứng cơ tùy duyên, phổ tác 

nhiêu ích” (chúng sanh vô biên, nên ngôn ngữ của chúng sanh cũng có nhiều thứ, nhưng 

Pháp Thân Ðại Sĩ đều hiểu rành rẽ, thuận theo ngôn ngữ của từng loại mà thuyết pháp, thuận 

theo căn cơ để tùy duyên làm lợi cho khắp tất cả). Chữ “Pháp Thân” trọng yếu lắm, phải như 

thế nào thì mới có thể chứng đắc Pháp Thân?Buôngphân biệt vàchấp trước xuống vẫn chưa 

được. Buông phân biệt vàchấp trước xuống,quý vị ở trongmười pháp giới, chưa vượt thoát, 

chưa thể khôi phục năng lực như vậy. [Tuy vậy, người buông xuống như thế] thông minh hơn 

người thế gian chúng ta, chẳng còn phải bàn cãi gì nữa! Vìbuôngchấp trước xuống, quý vị 

làA La Hán,haylàBích Chi Phật. Buôngphân biệt xuống, quý vị làBồ Tát,Quyền Giáo Bồ Tát, 

chưa kiến tánh.Nếu công phu nâng cao hơn một tầng, buông vọng tưởng xuống, vọng tưởng 

là gì? Khởi tâm động niệm. Chuyện này vô cùng vi tế, gần như là bản thân chúng ta chẳng 

thể nhận biết. Chấp trước phát hiện dễ dàng, phân biệt cũng dễ dàng nhận biết, nhưng khởi 

tâm động niệm chẳng dễ nhận biết. Vì lẽ đó, buông xuống cũng là có tầng lớp. Đức Phậtdạy 

chúng ta: Đầu tiên là buông chấp trước xuống. Thật sự buông chấp trước xuống, chẳng thấy 

lục đạo. Do đó, chúng ta phải biết: Ta có phải là đã buông xuống chấp trước hay không? Thật 

sự buông chấp trước xuống, lục đạo bèn chẳng còn nữa, quý vị đã vượt thoát lục đạo luân 

hồi. 

 Nhưng thân thể vẫn ở trong lục đạo, chẳng sao cả, chẳng trở ngại tí nào! Khi chúng 

sanh cần đến quý vị, thân thể này của quý vị có thể trụ trong thế gian thêm vài năm nữa! Cớ 

sao nói là “chẳng sao cả”? Chẳng có mảy may lưu luyến thế gian này, quý vị thật sự buông 

xuống.Buông xuống nhưngquý vị chẳng đi, thân thể vẫn ở trong thế gian này, đó là gì? Đó 

làBồ Tát, ở lại nơi đâyđểlàm gương mẫu, nêu gương biểu diễn pháp cho hết thảy chúng 

sanh.Chẳngvìchính mình,mà vì chúngsanh,dạy chúng sanh tu hành như thế nào? 

Dạychúngsanhthành tựu như thế nào? Nhìn vào gương ấy là được rồi. Đó là điều thứ hai 

trong Tứ Đức như sách Hoàn Nguyên Quán đã giảng: “Oai nghi hữu tắc” (oai nghi đúng 

khuôn phép), [nghĩa là] nêu gương cho chúng sanh. Thânhành ngôn giáo nhằm độ chúng 

sanh;hễ hết duyên, tự nhiên ra đi. “Hết duyên” là gì? Người có thể tiếp nhận [sự giáo hóa 

của] quý vị đều đã đạt được lợi ích, còn sót lại những kẻ chẳng thể tiếp nhận, không tintưởng, 

quý vị bèn ra đi, Phậtchẳng độ kẻ vô duyên. Không tin tưởng, không lý giải, không tiếp nhận 

chính là “chẳng có duyên”, lúc ấy có thể ra đi. Nếu đạt đến chẳng phân biệt thì càng cao hơn, 

cao hơn A La Hán và Bích Chi Phật; đó là Phật và Bồ Tát trong mười pháp giới, phải thuộc 

tầng cấp ấy thì mới biếtsựkhởi tâm động niệm củachính mình.Có thể buôngkhởi tâm động 

niệm xuống, liền vượt thoát mười pháp giới, đạtđếnNhất Chân pháp giới, ngự trong cõi Thật 
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Báo Trang Nghiêm của chư Phật, Bồ Tát, đạt đến đó. Đó là Pháp Thân đại sĩ; những vị Bồ 

Tát ở đây đều là Pháp Thân đại sĩ. 

 Giống như trong kinh luận đã nói, các Ngài “tấtnăng giải liễu” (thảy đều có thể hiểu 

rõ), có thể tùy thuận ngôn ngữ và thói quen của chúngsanh,vì họ thị hiện,vì họ giảng kinh, 

thuyết pháp.“Ứng cơ tùy duyên, phổ tác nhiêu ích” (thuận theo căn cơ, tùy duyên, tạo lợi ích 

trọn khắp). Các chúng sanh ấy rất ưa chuộng chỗ này, Bồ Tát bènthuận theo chúng sanh: 

“Quý vị thích chỗ này à? Được rồi, tôi liền giúpchoquý vị thường trụ ở nơi đây”. Quý vị ưa 

chuộng nhân gian, liền giảng cho quý vị nhân đạo (人道). Nhân đạo là gì? Đạo lý để đời đời 

kiếp kiếp chẳng đánh mất thân người, “đạo” là đạo lý và phương pháp. Đời sau, sau khi bỏ 

thân này, lại sanh trong nhân gian, [đạo lý và phương pháp để thành tựu điều ấy] đượcgọi là 

“nhân đạo”. Nhân đạo là gì?Thập Thiện, Ngũ Giới,Phậtcó thể dạy quý vị chuyệnnày,dạyquý 

vị về giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả, quý vị sẽ chẳng mất thân người, lại còn sống mỗi 

đời một tốt đẹp hơn, sống hạnh phúc hơn,quý vị ưa chuộng nơi này. Nếuquý vị cảm thấy 

nhân gian chưa đủ tốt đẹp, nghe nói cõi trời tốt lành, đức Phật liền giảng thiên đạo, tức là đạo 

lý và phương pháp sanhlên trời.Thật sự giác ngộ, giácngộ luân hồi trong lục đạo quá khổ, tôi 

muốn thoát ly lục đạo luân hồi, Phật liền giảngcho quý vị Tiểu Thừa đạo;Thanh Văn,Duyên 

Giác và Bồ Tát đều thuộc về đạo Tiểu Thừa vì thoát ly lục đạo luân hồi, sanhvàotứ thánh 

pháp giới.Khi nào ở trong tứ thánh pháp giới, bỗng giác ngộ tứ thánh pháp giới chẳng rốt ráo, 

luân hồi khổ sở, tứ thánh pháp giới có lạc,đúng là ly khổ đắc lạc, nhưng tứ thánh pháp giới 

vẫn là mê hoặc tựtánh y như cũ, vô lượng trí huệ và đức năng trong tự tánh chẳng thể hiện 

tiền. Do đó, đức Phậthiện thân trong tứ thánh pháp giới,nêu gương tốt đẹp khiến cho các vị 

Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát trong tứ thánh pháp giới trông thấy,sanhkhởi tâm ngưỡng 

mộ, cũng mong đắc đại tự tại, đắc vô lượng trí huệ giống như các vị Phật, Bồ Tát.Phật, Bồ 

Tát có thể dạy họ hồiTiểu hướng Đại, chuyển phàm thành thánh. Tuy các vị ấy là tiểu 

thánh,nhưngvẫnlàphàm phu, được gọi là “ngoại phàm”,tức phàm phu ở ngoài lục đạo. Từ chỗ 

này, chúng ta thấy Phật, Bồ Tát hằng thuận chúng sanh,tùy hỷ công đức, chúng ta phải học 

điều này.Cớ sao Phật, Bồ Tát tâm bình khí hòa dường ấy? Chúng ta đạtđượcmột chút tốt đẹp 

gì, thường hận chẳng kịp dạy mọi người đều học theo, nhưng thườngdẫn đến phản tác dụng, 

chẳng giống nhưPhật, Bồ Tát ổn trọng dường ấy, vĩnh viễn là thuậnlợi, chẳng khởi phản tác 

dụng. Chúng ta phải học điều này, chớ nên không biết! 

 Lại xem phần tiếp theo: “Ác thú chúng sanh,diệc văn Như Lai chi tùy loại âm, nhi đắc 

văn pháp đắc độ”(chúng sanh trong đường ác cũng nghe âm thanh của đức Như Lai tùy theo 

từng loài mà được nghe pháp, đắc độ).Đối với gì? Đối với ba ác đạo! Chúng sanh trong súc 

sanh đạo,ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo cũngngheâm thanh thuyết pháp do đứcNhư Lai tùy 

loại hiện thân mà cũng đắcđộ, chúng ta cũng thường nghe những tin tức này.Trong mỗilần 

làm pháp hội Tam Thời Hệ Niệm,cóchúng sanh trong địa ngục và ngạ quỷ đạo vãng sanh hay 

không?Có,nhưngkhông nhiều lắm, chỉ là thiểu số. Đa số sanhlên trời,ngườisanhvàoTứ 
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Vương Thiên,hoặcsanhtrongĐao Lợi Thiên rất nhiều, cũng có người lại sanh vào nhân đạo. 

Nhưng trong số ấy, đại khái là một nửa vẫn ở trong ngạ quỷ đạo,chúng sanh tội nghiệp nặng 

nề chẳng phải là một lần, hai lần bèn có thể siêu độ. Do đó, đối với loạipháp hội siêu độ này, 

hai năm trước, chúng tôi lập mộtpháp hội siêu độ Tam Thời Hệ Niệm suốt bốn mươi chín 

ngày tại Thật Tế Thiền Tự ở Lư Giang, nhằm siêu độ chúngsanh các giới ở nơi ấy; bèn có tin 

tức báo cho chúng tôi biết: “Sẽ có tai nạn rất lớn, thời gian rất dài, [làm pháp hội] bốn mươi 

chín ngày chẳng thể giải quyết vấn đề ấy”. Tôi liền hỏi người ấy: “Thời gian có tai nạn sẽ dài 

bao lâu?” “Tối thiểu là ba năm”. Chúng ta làmpháp hội này như thế nào?[Quỷ thần] mong 

chúng tôi làm pháp hội một trăm thất. Một trăm thất là bảy trăm ngày! Khi ấy, tôi liền thương 

lượng với phương trượng lão hòa thượng, lão hòa thượng rấttừ bi, dứt khoátđáp ứng ngay.Do 

đó, pháp hội bảy trăm ngày chưa bao giờ có, trong quá khứ, chưa có ai từng làm; chúng ta 

mở ra lệ này, mỗi ngày làm một hội Tam Thời Hệ Niệm, suốt bảy trăm ngày chẳng gián 

đoạn. 

 Chuyện này do chúng sanh trong linh giới khải thỉnh, có hiệu quả hay không? Có, tôi 

biết rất rõ; nhưng đó vẫn là trị đằng ngọn, chẳng phải là trị tận gốc. Nền giáo học của Thích 

Ca Mâu Ni Phật trị cả gốc lẫn ngọn, đó là công phu thật sự.Chuyện“đau đầutrịđầu,đau chân 

trị chân” có hữu hiệu hay không? Hữu hiệu, nhưng là hữu hiệu tạm thời.Làm bảy trăm ngày, 

hai năm, nếu chỉ có ba tháng, hoặc nửa năm bèn dừng, ắt bệnh cũ lại phát, chẳng dứt tận gốc. 

Chúng ta cũng thấytrong các tôn giáo làm lễ cầu nguyện, pháp hội Phật sự của chúng ta có ý 

nghĩa giống như cầu nguyện. Họ cầu nguyện rất thành khẩn, mỗi ngày sáng tối đều cầu, tuy 

thời gian chẳng dài, nhưng khi họ cầu nguyện bèn nhất tâm, nguyên lý hoàn toàn giống nhau: 

Chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳnggián đoạn,chẳng phải là không khởi tác dụng. Vì sao 

xã hội hiện thời vẫn hỗn loạn dường ấy? Vì sao tai biến trên địa cầu vẫn dày đặc ngần 

ấy?Chúng ta bèn thấuhiểu cách làm ấy là trị đằng ngọn, chẳng trị tận gốc! Hãy nên làm như 

thế nào? Tôi kiến nghị tất cả các tôn giáo trên thế giới, mong họ đều có thể trở về giáo học, 

nghiêm túc giảng giải kinh điển rõ ràng, minh bạch, thực hiện đúng theo giáo huấn trong kinh 

điển. Những gì kinh điển chỉ dạy, chúng ta đều có thể thực hiện, biến chúng thành tư tưởng 

và hành vi của bản thân chúng ta. Nhà Phậtnói ba nguyên tắc lớn là Giới, Định, Huệ, đối 

vớihết thảy các pháp thếgianvàxuất thế gian đều hữu hiệu, đều cần phải tuân thủ. DoGiới đắc 

Định,doĐịnh khai Huệ; chỉ cần thực hiện Giới, xã hội liền an định, tai nạn trên địa cầu sẽ 

được hóa giải trênmột mức độ lớn, có thể khôi phục bình thường. Nếu có thể đạt được tam-

muội như trong tựa đề kinh này đã nói, quý vị thật sự đạt được tâm thanh tịnh, tâm bình 

đẳng,lục đạo luân hồi sẽ chẳng còn nữa. Lục đạo biến thành gì? Lục đạo biến thành Tịnh Độ, 

biến thành tứ thánh pháp giới, chúng ta thường nói là “thiên đường xuất hiện trong nhân 

gian!” Nếu đại triệt đại ngộ,thế giới này liền biến thành thế giới Cực Lạc, biến thành thế giới 

Hoa Tạng. Phải biết: Kinh dạy chẳng sai tí nào! Tức là “cảnh chuyển theo tâm”, hoàn cảnh 

cư trụ của chúng ta chuyển biến theo tâm. Tâm chúng ta tốt lành, chẳng có điềugì không tốt 

lành!  
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 Do vậy, nói theo lý, địa cầu vàTây Phương Cực Lạc thế giới có sai biệt hay 

không?Chẳng có sai biệt mảy may! Bất đồng ở chỗ nào? Người trong Tây Phương Cực Lạc 

thế giới là thượng thiện nhân,chẳng có một ác niệm.Ýniệmchẳng có,lấy đâu ra ác ngôn, ác 

hạnh? Những thứ đó đương nhiên chẳng có, nên thế giới ấylà thuần tịnh, thuần thiện, là thế 

giới Cực Lạc. Thế giới hiện tại của chúng ta đúnglàngũ trược ác thế, “trược” (濁) là nhiễm 

ô.Tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê đều là nhiễm ô;Thập Ác, giết, trộm, dâm, dối, nói 

đôi chiều, nói thêu dệt, ác khẩu, lại còn tham, sân, si. Cảnh chuyển theo tâm, nay chúng ta có 

tâm thái như vậy, đó là một tâm thái cực bất thiện, nên xã hội và địa cầu của chúng ta có 

khuyết điểm, khuyết điểm chính là tai nạn hiện tiền. Thật sự thông đạt nhữngđạo lý ấy,liễu 

giảichân tướng sự thật, tai nạn gì cũng đều có thể hóa giải, tai nạn là gì?Biến đổi theo lòng 

người. Lòng người thiện, hết thảy đều chuyển theo. Chúng sanh trong nẻo ác nghe pháp đắc 

độ có mối quan hệ rất lớn với chúng ta, vì sao?Nhục nhãn của chúng ta chẳng thấy những 

chúngsanh ấy, nhưng họ thật sự tồn tại, tâm hạnh của họ bất thiện sẽ nhiễu loạn từ trường của 

chúng ta. Không gian sống của chúng ta chẳng thanh tịnh, khí phận chẳng tốt,khiến cho con 

người có cảm nhận không tốt, đó chính là họ ảnh hưởng đếnchúng ta. Ảnh hưởng nặng 

hơnmột chút, sẽ khiến cho đầu óc chúng ta chẳng sáng suốt, mê hoặc, dẫn phát tập khí phiền 

não, đạo lý ở chỗ này! “Thử minh hội trung chư đại sĩ, giai hữu như thị trí huệ biện tài dữ 

công đức oai lực dã” (Ðoạn kinh này chỉ rõ: Các Ðại Sĩ trong hội đều có trí huệ biện tài và 

công đức oai lực như thế), các vị đại sĩ ấy đang âm thầm giúp đỡ chúng ta. Tuy chúng ta 

chẳng có ý niệm cầu các Ngài rõ rệt, nhưng các Ngài biết; chúng ta cótâm mong giải quyết 

những khó khăn ấy, các Ngài biết ý niệm ấy, đó gọi là “minh cảm” (冥感: cảm ứng ngấm 

ngầm), các Ngài ứng cũng có hiển (rõ rệt) hoặc ẩn (âm thầm).Nếu chúng ta phiền não nhẹ 

nhàng, tâm tương đối thanh tịnh, bèn có năng lực cảm nhận rất rõ rệt các Ngài đang giúp đỡ 

chúng ta. Nếu chúng ta phiền não nặng nề, sẽ chẳng thểcảm nhận được!  

 Chúng ta lại xem câu kinh văn kế tiếp: “Khai hóa hiển thị chân thật chi tế”. Trước hết, 

phải hiểu rõ rành, rành rẽ ý nghĩa nơi văn tự; thời cổ gọi chuyện này là “tiêu văn” (消文). 

“Khai hóa giả,tứcPháp Hoa kinh chi khai Phậttri kiến.Hiển thị giả, tức thị Phật tri kiến” 

(Khai hóa chính là “khai Phật tri kiến” trong kinh Pháp Hoa. Hiển thị là “thị Phật tri kiến”); 

dùng ý nghĩa trong kinh Pháp Hoa để giải thích. Chư vị phải biết: Trong tự tánh của mỗi cá 

nhân chúng ta đều trọn đủ Phậttri kiến,Phậttri kiến là gì?Là như kinh Hoa Nghiêm đã nói: 

“Hết thảy chúng sanh đều có trí huệvàđức tướng của Như Lai”.Câu kinh Hoa Nghiêm 

ấychính là Phậttri kiến, hết thảy chúng sanh đều có. Đều có,nhưng như thế nào? Đã mê, 

chúng ta mê mất tựtánh, nên chẳng thấy Phậttri kiến.Hiệnthời là tri kiến gì?Hiệnthờilàtri kiến 

của chúng sanh, lại còn là tri kiến rất bất thường của chúng sanh. Người thời cổ, chúng tôi 

nói đến người Hoa, thuở ấy có bậc thánh hiền giáo huấn. Thiên Lễ Vận Đại Đồng được chép 

trong sách Lễ Ký là thời đại nào? Hoàng Đế,Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, đặc biệt là Nghiêu, 

Thuấn, Vũ. Khổng Tử khẳng định xã hội thuởấy là một thế giới đại đồng.Khổng Tử nhậnđịnh 
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các đời Hạ, Thương, Châu từ sau Vương Khải18[3] trở đi là thời Tiểu Khang, cũng còn khá 

lắm. Khổng Tử ra đời nhằm khi ấy, Ngài sanh vào thời Xuân Thu, Mạnh Tử sanh nhằm thời 

ChiếnQuốc19[4],họ nghĩ thời ấy đã nhằm thời loạn. Bất quá, đời loạn thuở đó,quân vương 

tuylà tự tư tự lợi, vẫn còn cóchút bóng dáng nhân nghĩa, khởi tâm động niệm còn có luân lý, 

đạo đức, nhân quả bó buộc. Cũng có thể nói là tuy chẳng làm được điều gì ra hồn, nhưng vẫn 

còn chưa chệch choạc quá mức; càng về sau, đúng là mỗi thế hệ sau kém hơn thế hệ trước. 

Dẫu trong đời Hán, xuất hiện thời thịnh trị Văn Đế và Cảnh Đế, nhà Đại Đường xuất hiện các 

thời Trinh Quán đời Đường Thái Tông, thời Khai Nguyên dưới đời Đường Minh Hoàng, 

được gọi là “thịnh thế” (thời thịnh trị). Tới thời gần đây, chúng ta thấy những vị đế vương 

khai quốc các triều đại Minh, Thanh hãy còn khá lắm, vẫn có thể gọi là “thịnhthế”,có thể gọi 

là thời Tiểu Khang hay không? Vẫn chưa thể nói được! Chúng ta xét xem thánh nhân dựa 

theo tiêu chuẩn nào?  

 Tình hình này được tạo thành như thế nào? Nói theo Phật pháp thì là “tùy nghiệp lưu 

chuyển” (do nghiệp mà lưu chuyển), chúngsanh tạo nghiệpkhác nhau,nên chịu khổ,hưởng vui 

khác biệt. Trung Quốc mấy ngàn năm duy trì cục diện như vậy, gần như là cục diện Tiểu 

Khang, dựa vào đâu? Cậy vào công đức của nền giáo dục. Có thể nói lịch đại đế vương của 

Trung Hoa, xét theo lịch sử, theo ngành khảo cổ phát hiện,vàothời Hoàng Đế mới có văn tự 

ghi chép, trước thời Hoàng Đế chẳng có văn tự. Nhưngtheo phát hiện của ngành khảo cổ, 

                                                           

18[3] Vương Khải, tức l{ Hạ Khải (2197-2188) trước Công Nguyên, l{ vị vua thứ hai trong vương triều 
nh{ Hạ, l{ con vua Vũ. Ông tính tình lạnh lùng, cương nghị, nhưng tiết kiệm, kính l~o, tôn hiền, chăm chỉ 
nên được mọi người kính trọng. Khi còn sống, vua Hạ Vũ tính truyền ngôi cho Cao Dao, nhưng Cao Dao 
mất sớm, nên truyền ngôi cho B| Ích. Do mọi người kính trọng Hạ Khải, nên B| Ích bèn nhường ngôi 
cho Hạ Khải. Việc Hạ Khải nối ngôi Hạ Vũ đ~ mở đầu truyền thống cha truyền con nối, chấm dứt chế độ 
“truyền hiền” của c|c triều đại trước đó. Theo d~ sử, Hạ Khải đ~ đ|nh nhau với B| Ích để gi{nh ngôi 
vua, cũng như chinh phạt bộ lạc Hữu Hộ, cũng như đ|nh dẹp c|c con nổi loạn vì họ muốn gi{nh ngôi 
với th|i tử Th|i Khang. Hạ Khải đ~ lưu đ{y đứa con út hung hăng nhất l{ Vũ Quan đến T}y Ho{ng H{. 
Do đó, từ thời của Hạ Khải trở đi, không còn l{ thời đại thế giới đại đồng nữa, m{ chỉ gọi l{ Tiểu Khang 
(h{m ý tạm được, kh| an ổn, tuy có chiến tranh, loạn lạc, nhưng chưa đạt đến mức khốc liệt dữ dội như 
thời Chiến Quốc, qu}n vương chưa đến nỗi qu| sức bạo ngược).  

19[4] Xu}n Thu l{ giai đoạn từ năm 770 đến 476 trước Công Nguyên, tức l{ kể năm đầu của triều đại 
Ch}u Bình Vương cho đến năm bốn mươi ba đời Ch}u Kính Vương (khi ba gia đình quý tộc tiêu diệt 
ho{ng tộc nước Tấn, t|ch Tấn ra th{nh ba nước Triệu, Ngụy, H{n). Trong giai đoạn n{y, thế lực nh{ 
Ch}u suy sụp, c|c vua chư hầu lần lượt nổi lên tranh hùng xưng b|, đặc biệt l{ Ngũ B| (Tề Ho{n Công, 
Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương). Tên gọi n{y xuất ph|t từ bộ sử 
Xu}n Thu của Khổng Tử (thường gọi l{ kinh Xu}n Thu).  

Thời Chiến Quốc kể từ năm 476 dến năm 221 trước Công Nguyên (tức l{ kể từ thời nước Tấn t|ch 
th{nh ba nước cho đến khi Tần Thủy Ho{ng thống nhất Trung Nguyên). Do c|c nước liên tục đ|nh 
nhau không ngừng, nên gọi l{ Chiến Quốc.  
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truy ngược về Toại Nhân Thị20[5], tức làcòn là trước thời Phục Hy, [các triều đại tiếp theo 

Toại Nhân là] Phục Hy, ThầnNông,Hoàng Đế,từ Toại Nhân Thị đến Hoàng Đế ước chừng 

một ngàn năm, từ Hoàng Đế đến thời đại hiện tại là bốn ngàn năm trăm năm, tính gộp chung 

toàn thể là hơn năm ngàn năm trăm năm. Thuở đó coi trọng giáo dục, nên Trung Quốc được 

gọi là “lễ nghĩa chi bang”, có nguyên do lâu dài như vậy. Lễ nghĩa chi bang đã được tiến 

hành ở Trung Quốc tối thiểu là hơn nămngàn năm; nhưng trong một thế kỷ gần đây đã bỏ sót 

[giáo dục], chúng ta chớ nên không biết chuyện này. Nếuchẳng có giáo dục luân lý,luân lý là 

nói đến mối quan hệ giữa con người với nhau, quan hệ giữa con người và hết thảy 

chúngsanh, quan hệ với động vật,quan hệ với hoa, cỏ, cây cối, quan hệ với núi, sông, đại địa; 

nếu quý vị hiểu rõ, minh bạch [các mốiquan hệ ấy], tâm từ bi sẽ sanh khởi, chúng ta thường 

nói là “ái tâm” (tâm yêu thương). Hiểu rõ các mối quan hệ, quý vị sẽ yêu thương gia tộc, yêu 

thươngcha mẹ, yêu thương dòng họ. Hiểu rõ sinh vật, phải học chuyện này, quý vị sẽcó ái 

tâm đối với hoa, cỏ, cây cối. Hiểu rõ hoàn cảnh địa lý, quý vị sẽ có ái tâm đối với núi, sông, 

đại địa. Ái tâm vốn sẵncó trong bản tánh của quý vị; nhưng nếuchẳnghọc, nếu chẳng dạy và 

chẳng học, tuy có, nó chẳng khởi tác dụng, giống như kinh Phật đã dạy: Quý vị 

cóPhậttánh,quý vị vốn là Phật,nhưngnếuquý vị không học, sẽvĩnh viễn là phàm phu, vĩnh 

viễn luân hồi trong lục đạo, chẳng thànhPhật!Do đó, giáo học quátrọng yếu! Chỉ có nghiêm 

túc học tập thì chúng ta mới có thể trở về tự tánh. 

 Tại Trung Quốc, mục tiêu chung cực của nền giáo dục truyền thống là gì? Nhằm sanh 

lên trời. Sống trong nhân gian một đời này, nếu làm người tốt, đời sau sẽ được sanh lên trời. 

Đó là mục tiêu của giáo dục truyền thống Trung Quốc.Thực hiện luân lý, NgũThường,Tứ 

Duy,BátĐức, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ,tạo tác đều chẳng rời khỏi tiêu chuẩn ấy, kinh 

Phật nói đó là “nhân đạo‟ (đạo làm người), thực hiện [nhânđạo]tốt đẹp là thiên đạo. Đời này, 

chúng ta may mắn được làm thân người, gặp gỡ Phật pháp, gặp được kinhVô Lượng Thọ, 

nay mục tiêu của chúng ta được mở rộng trên một mức độ lớn, mục tiêu ở chỗ nào?Nơi Tây 

Phương Cực Lạc thế giới, đây là đạo thù thắng khôn sánh trong Phật đạo, phải nắm vững cơ 

hội! Đọc kinh Vô Lượng Thọ là tu học Phật đạo viên mãn rốt ráo. Bởi lẽ, chúng ta có Phậttri 

kiến, nhưng nếu chẳng được thiện tri thức khai thị,Phậttri kiến của chúng ta vĩnh viễn bịphủ 

lấp, chẳng khởi tác dụng. Mục tiêu giáo học trong Đại Thừa Phật pháp là“khai Phậttri 

kiến”,đó là ngôn giáo (dạy bằng lời lẽ). Hiển thị là “thị Phậttri kiến”, là thân giáo (giáo dục 

bằng cáchchính mình làm gương).Quý vị thấy đó, các Ngài không chỉ dùng ngôn giáo, mà 

                                                           

20[5] Theo truyền thuyết, Toại Nh}n l{ người đầu tiên ph|t hiện ra lửa, dạy cho nh}n d}n dùng lửa nấu 
chín thức ăn; đôi khi Toại Nh}n được coi l{ một trong Tam Ho{ng. Theo ph|t hiện của ng{nh khảo cổ, 
Toại Nh}n Thị chính l{ một thị tộc cổ Trung Hoa theo chế độ mẫu hệ, sống chủ yếu bằng săn bắn, biết 
dùi gỗ lấy lửa, hoặc đập đ| cho xẹt ra lửa. Hiện thời, vùng Ân Khư vẫn còn di tích của họ. Toại Nh}n 
được coi l{ thời vua đầu tiên của Trung Hoa. Sau Toại Nh}n l{ Phục Hy v{ Thần Nông (theo Thượng 
Thư). Sau họ Thần Nông l{ c|c đời vua Ho{ng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn (gọi chung l{ 
Ngũ Đế). Toại Nh}n, Phục Hy v{ Thần Nông thường gọi chung l{ Tam Ho{ng. 
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còn phải làm cho chúng ta thấy, đặc biệt là trong xã hội hiện tiền, vì sao?Suốt một trăm năm 

đã vứt sạch những thứ truyền thống, thời gian ấy chẳng kể là dài, nhưng cũng chẳng ngắn! 

Từ bốn thế hệ đến năm thế hệ, vứt bỏ đã lâu ngần ấy, tìm lại nó, nhất định gặp khó khăn!  

 Trong quá khứ, chúng tôi đề xướng toàn dân học tập ĐệTửQuy, tạo đượcmột chút 

thành tích, cũng sanh ra ảnh hưởng, thậm chí chúng tôi có thể nói là ảnh hưởng tớitoàn thể 

thế giới. Hiện thời, ở khắp nơi trên cả thế giới có rất nhiều nơi học tập Đệ TửQuy rất nghiêm 

túc. Tôi thấy đã có bản dịch [Đệ Tử Quy bằng]tiếng Anh, bản dịch bằng tiếng Mã Lai, bên 

Nam Dươngđang học tập phổ biến. Chúng tôi giải tán trung tâm Lư Giang, nhưngở Mã Lai, 

họ thành lập một trung tâm ở Cát Long Ba (Kuala Lumpur) để tiếp tục làm, ảnh hưởng tới 

Mã Lai, Thái Lan, Tân Gia Ba và Nam Dương, lại còn ảnh hưởng tới Úc Châu ở phương 

Nam. Đâylà một chuyện tốt đẹp, chánh phủ Mã Lai duy trì, nhân duyên hiếm có! Vì nếu 

chẳng nêu gương, tuyên truyền trong hiện tại, chúng ta thấy có nhiều người làm, lập các khóa 

giảng khác nhau, đều nhằm tuyên dương Đệ Tử Quy, mà chẳng có một thí điểm cho 

mọingười nhìn vào, tín tâm sẽ chẳng thể kiên định. Nếu có một nơi giống như trung tâm 

LưGiang tiếp tục thực hiện,nếunói mà quý vị chẳng tin tưởng, hãy đến đó xem. Vừa xem, sẽ 

cóấn tượng hết sức sâu đậm. Sanh ra ảnh hưởng đối với người ngoại quốc vì rất nhiều 

ngườingoại quốc đến thăm Lư Giang, tin tưởng, họ còn ở lại trung tâm ấy vài hôm, nghiêm 

túc phỏng vấn, khảo sát ở đó. Vì thế, trong xã hội hiện thời, nhất định phải nêu gương, người 

Hoa nói là “làm mẫu”, vô cùng quan trọng! Dùng một tiểu trấn để làm thí nghiệm. Hiệnthời 

ở Đài Loan có hai chỗ, một chỗ ở miền Bắc và một chỗ ở miền Nam, đang thí nghiệm. Sau 

khi đã thành lập thí điểm, người trên cả thế giới đều muốn đến xem, đều muốn học tập. Nay 

Mã Lai cũngđang tích cực thực hiện, dùng một tiểu hương trấn để làm thí điểm, sau đấy mới 

có thể thật sự mở rộng. Đó làgì?Thị Phật tri kiến,phải làm ra cho người ta thấy, chỉ nói suông 

sẽkhông được! Ngôn thuyết là tuyên truyền; nêu gương thì người ta sẽ nghiêm túc học tập. 

 Do đó, “khai hóa hiển thị chân thật chi tế” thì Tế (際) có nghĩa là “cứu cánh biên tế” 

(bờ mé rốt ráo), rốt ráo là bờ mé, bờ mé là rốt ráo. “Chân thật chi tế giả, Phật chi tri kiến 

dã” (Chân Thật Tế chính là tri kiến của Phật). Mục tiêu chung cực của kinh Pháp Hoa 

là“khai Phậttri kiến,thị Phật tri kiến, ngộ Phậttri kiến, chứng Phậttri kiến”,khai, thị, ngộ, 

nhập;“nhập”là chứng. Phậttri kiến là gì?Phậttri kiến là tự tánh. Mục tiêu chung cực là trở về 

tự tánh,trong Thiền Tông nói [chuyện này] là “đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh”. Minh 

tâm kiến tánhlàChân Thật Tế, là “tri kiến của Phật” như kinh Pháp Hoa đã nói. Tríhuệvàđức 

tướng trong tự tánh của chúng ta đều tỏ lộ, trong Phật pháp gọi điều đó là “thànhPhật”.Nay 

chúng ta mê mất tựtánh,tức là mê mất Phậttri kiến,hiện thời biến thành tri kiến của chúng 

sanh.Tri kiến hiện thời của chúng ta rất bất hảo! Quý vị hãy suy nghĩ, tri kiến phổ biến trong 

xã hội hiện tại là gì? Dùng hai chữ đểbiểu thị,quý vị có thừa nhận hay không? Một là tài, 

hailàsắc.Tri kiến của con người hiện thời, trừ tài và sắc ra, họ còn biết điều gì nữa? Hiện thời, 

khắp nơi trên địa cầu, tri kiến này là phổ biến. Quý vị hỏi họ, họ yêu thích nhất, rất mong đạt 
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được điều gì? Mộtlàcủa cải, hai là sắc, hai thứ ấy, niệm niệm chẳng quên các thứ ấy. Trong 

kinh, đức Phật đã nói về hai thứ ấy rất hay, “tài,sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê”. Đức 

Phật bảo năm thứ ấyđược gọi là “năm cội rễ của địa ngục”. Hễ nói đến tài sắc, chắc chắn sẽ 

liên quan ba điều sau. Tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê là tri kiến phổ biến trong xã hội 

hiện tại, chính là những thứđó!Trong Phật pháp, chúng được gọi là gì? Năm loại dục vọng! 

Tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê được gọi là Ngũ Dục, đáng sợ quá! Đó là năm cội rễ 

của địa ngục, hễ có một điều là không được rồi. Trọn đủ cả năm điều, quý vị hãy nghĩ xem 

tương lai sẽ đi về đâu? Phiền phức khá lớn! Chúng ta chẳnghọcPhậtbènkhông biết, học 

Phậtmới biết rõ ràng, rành rẽ, đầu tiên là phải cứu chính mình. Chúng ta ắtphảinhảyrakhỏi hố 

sâu Ngũ Dục, tự cứu rồi sau đó mới có thể cứu người khác. Chính mình chẳng cứu bản thân 

được, làm sao có thể cứu chúngsanh?Câu này vẫn chưa giảng xong ý nghĩamà đã hết thời 

gian rồi, chúng ta học tới đây, ngày mai chúng tôi lại tiếp tục. Cám ơn mọi người. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tập 132 
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

 

 Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

KinhGiải, trang một trăm bốn mươi chín, dòng thứ bảy từ dưới đếm lên, xem từ “khai hóa 

hiển thị Chân Thật chi Tế”, xem từ chỗ ấy.  

 Tiểuđoạnnày giảng về hạnhlợi tha của Bồ Tát. Phần trước giảng về tự lợi, đoạn này 

giảng về lợi tha. Trong đoạn Diệu Hạnh Hiển Thật của phần lợi tha, câu này là chủ yếu.Bồ 

Tát giúp đỡ chúng sanh,quan trọng nhất là giúp chúng sanh khai ngộ, giúp chúng sanh thành 

Phật,“Chân Thật chi tế” là thành Phật.Nay chúng ta nói “khai hóa hiển thị” là “thân hành, 

ngôn giáo”, “khai hóa” là ngôn giáo, “hiển thị” là thân hành. Không chỉ là phải giảng giải, 

mà còn phải nêu gương cho người khác thấy. Nêu gương gì? Chân Thật Tế chính là dáng vẻ 

của Phật, nêu dáng vẻ của Phật cho mọi người thấy, bảo ban mọi người: “Hết thảy chúng 

sanh vốn là Phật”. Các đồng học họcPhậtnhất định phải thừa nhận câu này,chúng ta vốn đều 

là Phật,vì sao biến thành nông nỗi này? Chênh lệch với Phật lớn như thế? Kinh Hoa Nghiêm 

nói rất hay: “Chỉ vì vọng tưởng,chấp trước, nênkhông thể chứng đắc”, chúng ta liền hiểu rõ: 

Sở dĩ chúng ta biến thành phàm phu là do vọng tưởng, phân biệt, chấp trước.Chúng ta phải 

quay về địa vị Phật, quay về làm Phật. Chỉ cần buôngvọng tưởng, phân biệt, chấp trước 

xuống là được.Nói rất đơn giản, một câu nói là đã có thể nói xong, nhưng thực hiện nhất định 

khó khăn. Chúng ta xem phầnchú giải tiếp theo, ngày hôm qua đã học hai câu đầu: “Khai 

hóa giả, tức Pháp Hoa kinh chi khai Phậttri kiến.Hiển thị giả, tứcthị Phật tri kiến” (Khai hóa 

là “khai Phật tri kiến” trong kinh Pháp Hoa. “Hiển thị” là “thị Phật tri kiến”).Trong kinh Pháp 

Hoa, sau đó còn có hai câu nữa: “NgộPhậttri kiến”,khai, thị, ngộ, nhập. Câu cuối cùng là 

“nhập Phậttri kiến”,câucuối cùng là chứng quả, quý vị thật sự thành Phật. Ba câu trước, mỗi 

câu sau sâu hơn câu trước.Đầu tiên là giảng cho quý vị hòng quý vị hiểu, biết có chuyện như 

thế: “Hết thảy chúng sanh vốn là Phật”. Bồ Tát nêu gương cho chúng ta thấy, tấm gương ấy 

được nói trong bộ kinh này. 

Thuở tại thế, Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời nêu gương cho chúng ta thấy, tấmgương ấy 

chính là Đại Phương Quảng PhậtHoa Nghiêm Kinh. Đức Phật hoàn toàn biểu hiệntrong cuộc 

sống, biểu hiện tronggiáo học. Công việc của đức Phật là giáo học, bốn mươi chín năm 

giốnghệtnhư một ngày. Chúng ta biết: Sau khi ngộ, ngộlàgì? Thật sự hiểu, thật sự minh bạch. 

Sau khi hiểu, phải nhập cảnh giới này, phải nghiêm túc học tập, học sao cho giống hệt như 

đứcPhật. Ở đây, các vị Bồ Tát dự hội, kinh nói là một vạn hai ngànngười; trên thực tế, nhục 

nhãn của chúng ta chẳng thấy vô lượng vô biên Bồ Tát đều tới tham dự pháp hội này,đến 
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trang nghiêm đạo tràng.Các đồng học trong đạo tràng trình độ không đều, phàm phu chẳng 

thấy các Ngài, nhưng Nhị Thừa có thể thấy.Nhị Thừa là Thanh Văn và Duyên Giác.HàngSơ 

Quả trongchúng Thanh Văn có thể thấy,bậc TuĐàHoàn như vậy rất nhiều. Mộtngàn hai trăm 

năm mươi lăm [vịThanh Văn đều] là đạiBồ Tát tái lai, các Ngài đến biểu diễn pháp. Tiểu 

ThừathìTứ Quả lẫnTứ Hướng đều có, Đại Thừa thìcócác Bồ Tát thuộc những địa vị Thập 

Tín,Thập Trụ,Thập Hạnh,Thập Hồi Hướng đềuhiện diện. Có thể thấy pháp hội này vô cùng 

trang nghiêm. Chữ Tế trong “chân thật chi tế” chính là “cứu cánh biên tế” (究竟邊際: bờ 

mé rốt ráo). Trên thực tế,“chân thật chi tế” chính là Phật tri Phật kiến. Tri kiến của Phật 

chẳng có ngằn mé. Đối với chuyện này,kinh điển Đại Thừa có đến mấy chục danh từ đều để 

nói vềchuyện này.Nếu giải thích theo cách hiện thời, sẽ là “chư pháp Thật Tướng” (Thật 

Tướng của các pháp). Tướng chân thật ấy chính là chân tướng của hết thảy các pháp, quý vị 

đều hiểu, đều rõ ràng, đó là Phật tri Phật kiến. Chân tướng là gì? Chân tướng là giả 

tướng,tướng là giả, Thể là không, vạn pháp đều là Không.“Hết thảy pháp hữu vi,như mộng, 

huyễn, bọt, bóng”,đó là Phật tri Phật kiến. Chúng ta đãmê,hoàn toàn chẳngbiếtchân tướng sự 

thật,ngỡ nó là thật sự có, nên trong các cảnh giới bènkhởi tâm động niệm, phân biệt, chấp 

trước,đó là tri kiến phàm phu. Trong cảnh giới, Phật tri Phật kiến liễu giải, nênNgài 

chẳngkhởi tâm động niệm, chẳngphân biệt, chấp trước,như như bấtđộng trong cảnh giới. Đó 

là Chân Thật Tế. 

 “Nhất bộ Tịnh Độ diệu pháp”(một bộ Tịnh Độ diệu pháp): Chữ “nhất bộ” chỉ kinh Vô 

Lượng Thọ chúng ta đang học tập. MộtbộTịnh Độ diệu pháp này “cử thể thịPhật chi tri 

kiến”(toàn thể là tri kiến của Phật). Thể tánh của kinh này từ trong tự tánh lưu lộ, từng câu, 

từng chữ đều xứng tánh,nênnóilà“cử thể”.Từng câu từng chữ trong kinhđều nói về cảnh giới 

Hoa Nghiêm, nên cổ nhân gọi kinh Vô Lượng Thọ là Trung Bổn Hoa Nghiêm, có lý lắm, 

chẳng phải là nói tùy tiện. “Cố thử kinh trung, tất thị khai hóa hiển thị chân thật chi tế, hàm 

vị khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến dã” (Vì thế, trong kinh này, ắt phải khai hóa, hiển bày 

Chân Thật Tế, đều vì khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật vậy).“Khai, thị, ngộ, nhập” là điều 

được nói trong kinh Pháp Hoa, quy hồi bản kinh này, toàn bộ những điều được nói trong kinh 

này đều là “khai hóa hiển thị chân thật chi tế”.Do đó, câu nói này vô cùng trọng yếu! Chư 

PhậtNhư Lai ứng hóa trongmười pháp giới, ứng hóa trong nhân gian, giúpđỡhết thảy chúng 

sanhđạt được mục tiêu chung cực. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói“trong cửa nhà 

Phật, chẳng bỏ một ai”,chữ“mộtai” chẳng phải chuyên chỉ một loại người nào, mà là nóiđến 

tất cả hết thảy chúng sanh.Vì sao? Hết thảy chúng sanh vốn là Phật,làm sao có thể vứtbỏ 

được? Chỉ vìhọđãmê,dođã mê rồi nên Phật, Bồ Tát chờ đợi, khi nào cơ duyên của quý vị chín 

muồi,Phật, Bồ Tát sẽthị hiện. Khi chưa chín muồi, bèn âm thầm giúpquý vị chín muồi; đã 

chín muồi, nhất định tiếp dẫn quý vị,giúpquý vị ngộ nhập. Từ chỗ này, chúng ta thật sự lãnh 

hộilòng từ bi của Phật, Bồ Tát, vĩnh viễn chẳng thể báo trọn ân đức của Phật, Bồ Tát. Dùng 

phương pháp gì để báo ân Phật? Chỉ có giống như Phật, Bồ Tát,họctheoPhật, Bồ Tát “khai 

hóa, hiển thị chân thật chi tế”, đó là báo ân Phật. NghĩtưởngPhật, Bồ Tát giúpta ra sao, ta 
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hãy nên giúp người khác như vậy, đó là báo ân. Trừ chuyện này ra, ta chẳng thể [có cách nào 

khác để] báoânPhật.Giống như trong kinh Pháp Hoa đã nói “khai thị ngộ nhập Phật chi tri 

kiến”. Một câu gồm tám chữ ấy trong kinh Pháp Hoa và câu “khai hóa, hiển thị chân thật chi 

tế” hoàn toàn tương đồng, có cùng một ý nghĩa, cùng một cảnh giới. 

 “Trí Độ Luận viết”, [nghĩa là] như trong Đại Trí Độ Luận có nói: “Như, 

PhápTánh,Thật Tế, thị tam giai thị chư phápThật Tướng dị danh” (Như, Pháp Tánh, Thật Tế, 

ba danh từ ấy đều là tên gọi khác của Thật Tướng các pháp).Ba danh từ ấy đều nói về Thật 

Tướng của các pháp. Trong kinh Bát Nhã, đức Phật nói danh từ “chư pháp Thật Tướng” 

nhiều nhất. Thông thường, chúng ta có thể nói như vậy. Nếu có ai hỏi chúng ta: “Phật pháp 

nói những gì? Kinh Phật giảng những gì? Quý vị học Phật là học điều gì?” Quý vị có thể 

dùng câu ấy trả lời là được rồi, “chư pháp Thật Tướng”; đó là từ ngữ trong kinh văn. Họ hỏi 

Thật Tướng của các pháp là gì? Chân tướng của tấ cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ, kinh Phật 

dùng danh từ “chư pháp Thật Tướng”. Suốtbốn mươi chín năm, đức Phật giảng chuyện này, 

kinh điển cũng nhằm dạy chuyện này,mỗi ngày chúng ta học tập cũng là chuyện này.Hiểu rõ 

chân tướng thì gọi là giác ngộ. Chẳng liễu giải chân tướng sự thật bènlàmê hoặc. Mêlà phàm 

phu, ngộ là Phật, Bồ Tát, chuyện lànhư thế đó! Nay chúng ta hãy suy ngẫm, cái được gọi là 

khoa học và triết học mỗi ngày đanghọc những gì? Vẫn chẳng phải là Thật Tướng của các 

pháp hay sao?Họđều đang nghiên cứu chuyện này.Có hiểu rõ ràng, minh bạch Thật Tướng 

hay không?Chẳng hiểu rõ ràng, mà cũng chẳng minh bạch. Trong kinh điển, đức Phật thật sự 

hiểu rõ, thật sự minh bạch chuyện này. Đức Phật dùng phương pháp nào? ĐứcPhật dùng 

Giới, Định, Huệ.DoGiới đắc Định,doĐịnh khai Huệ. Trí huệ vừa khai liền hiểu rõ, bèn ngộ 

nhập Thật Tướng của các pháp. Những nhà khoa học và triết học thế gian nghiên cứu, nhưng 

vì sao chẳng thấy rõ ràng, chẳng minh bạch? Vì họ chẳng có Giới, Định, Huệ,đấylà sự thật. 

Nếu các khoa học gia cũng dùng phương pháp Giới, Định, Huệ, họ sẽ là Phật, Bồ Tát. Các 

nhà khoa học nghiên cứu nói chung chẳng tách rời Toán Học, họcoi Toán Học là mẹ của 

Triết Học. Từ Toán Học đạt được những thông tin rồi mới lại dùng khoa học kỹ thuật để 

chứng minh. Khoa học kỹ thuật hiện tại đã giúp đỡ những người nghiên cứu rất lớn.  

 “Chân Giải vân: Thật Tướng diệu xứ tận lý chí cực” (diệu xứ Thật Tướng tận lý tột 

bậc),nên xưng gọi nó là Tế. Tếlà“biên tế” (邊際). Thật Tướng diệuxứ bất luận Sự hay Lý 

đều vi diệu đến cùng cực, nên dùng chữ Tế để hình dung. “Chuẩn thượng lưỡng thuyết”, tức 

là dựa theo hai cách nói trên đây, “tắc ChânThật tức Thật Tướng chi dị danh” (ChânThật 

chính là tên gọi khác của Thật Tướng). Chân Thật được nói trong kinh văn chính là Thật 

Tướng,làThật Tướng như kinh Pháp Hoa và Trí Độ Luận đã giảng. “Chân thật chi tế giả, nãi 

Thật Tướng diệu lý cứu cánh chí cực giả dã” (Chân Thật Tế chính là diệu lý Thật Tướng rốt 

ráo đến tột bậc), rốt ráo đến tột bậc bèn gọi là Chân Thật Tế,“diệc chánh thị Phật chi tri 

kiến” (mà cũng chính là tri kiếncủa Phật). Tri kiến của Phật thấy diệu lý Thật Tướng, chúng 

ta nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu rành rẽ tri kiến của Phật. Trong tri kiến của chúng ta, 
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cóvọng tưởng, phân biệt, chấp trước xen tạp trong ấy. Trong tri kiến của Phật, chẳng có vọng 

tưởng, phân biệt, chấp trước,nênNgài trông thấy. Chúng ta đang bị vọng tưởng và chấp trước 

nhiễu loạn, nên chẳng thấy chân tướng, những gì chúng ta trông thấy toàn là giả tướng,chẳng 

phải là chân tướng. 

 “Hội Sớ viết: Khai hiển chân thật vi hiển thị, vị hội thập giới quy Nhất Thừa, khắc 

thành Bồ Đề cố” (Sách Hội Sớ nói: “Khai hiển chân thật là hiển thị, nghĩa là đem mười pháp 

giới quy về Nhất Thừa, quyết định thành Bồ Ðề”). ChưPhậtNhư Lai,Pháp Thân đại sĩ, dùng 

những phương pháp để giúp hết thảy những chúng sanh còn chưa khai ngộ.Ở đây, nêu lên 

nguyên lý, nguyên tắc và cương lãnh trọng yếu của các Ngài, chúng ta phải nênhọc tập. Tuy 

chúng ta vẫn chưa thấy diệu lý Thật Tướng, nhưng do đọc kinh điển rất nhiều, cũng biếtđại 

lược mộthaiphần. Cái “biết” ấy là giải ngộ, chưa phải là chứng ngộ. Trong giải ngộ cũng có 

tầng lớp cạn sâu khác nhau, chúng ta ắt phải nâng cao cảnh giới của chính mình, phảinghiêm 

túc nỗ lực; nhưngquý vị thật sự liễu giải chẳng phải làdo niệm nhiều! Niệm là một biện pháp, 

phải ghi nhớ điều này, nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích buông xuống. Khi chúng ta không 

niệm kinh, trong tâm có rất nhiều vọng niệm. Khi chúng ta niệm kinh, vọng niệm tạm thời 

ngưng dứt, đó là buông vọng niệm xuống, buông phân biệt, chấp trước xuống. Thời gian 

chúng ta niệm càng dài, nói cách khác,thời gian buông xuống cũngcàng dài. Nếu niệm kinh 

mà xen tạp phân biệt, chấp trước,sẽ giống như người bình phàm trong thế gian đọc sách, tăng 

trưởng kiến thức, nhưng chẳng tăng trưởng ĐịnhHuệ,chẳng liên can gì đến ĐịnhHuệ; chúng 

ta nói người ấy làm chuyện thuộc về Phật học, chẳng phải là học Phật. HọcPhật chẳng tách 

lìa Giới, Định, Huệ. Tách lìa Giới, Định, Huệ làPhật học! HọcPhậtvàPhật học khác nhau ở 

chỗ này!  

 Sở dĩ gom mười giới (mười pháp giới) về Nhất Thừa, là do mười pháp giới là 

giả,làhuyễntướng,Nhất Thừa là thật.Nhất Thừa là gì?Cõi Thật Báo Trang Nghiêm của 

chưPhậtNhư Lai làNhất Thừa.“Khắc thành Bồ Đề” (quyết thành Bồ Đề), Bồ Đề được nói ở 

đây chính là Vô Thượng Bồ Đề,quý vị mới có thể chứng Vô Thượng Bồ Đề. Chúng tôi dùng 

một câu rất nông cạn để giảng câu này để chư vị dễ ghi nhớ, và cũng dễ dàng nắm được 

phương pháp dụng công. “Hộithập giới”làquý vị phải coi y báo và chánh báo trang nghiêm 

và hết thảy các pháp trong mười pháp giới như là Nhất Chân pháp giới. Câu này có ý nghĩa 

như vậy đó, quý vị sẽ thànhBồ Đề.Lúc chúng ta mới học bèn coi chúng như Nhất Chân pháp 

giới, đến cuối cùng, nó thật sự là Nhất Chân pháp giới, quý vị bènchứng đắc Vô Thượng Bồ 

Đề. Trước hếtbèn coi nó giống như vậy, dần dà, lâu ngày, quý vị sẽ nhận thấy nó là thật, 

chẳnggiả,đạo lý gì vậy? Chúng ta đều đã học đạo lý này rồi, chẳng phải là kinh thường nói 

“cảnh chuyển theo tâm”đóư?Tâm chúng ta mỗi ngày coi những cảnh giới ấy là Nhất Chân 

pháp giới, lâu ngày chầy tháng, chúng thật sự biến thành Nhất Chân pháp giới. Xã hội hiện 

tiền có phải là biến chất hay không?Chẳngbiến chất, nhưngcách nhìn đúng là khác biệt. “Lâu 

ngày chầy tháng” là sao? Tâm quý vị đã định,vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chẳng có,quý 
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vị thấy là thật.Một điều đã chân, hết thảy đều chân. Một điều vọng, hết thảy đều vọng. Quý vị 

sử dụng chân tâm thìhết thảy là thật;quý vị dùng vọng tâm, hết thảy đều là vọng. Có mười 

pháp giới hay không? Có Nhất Thừa hay không?Thưa cùng chư vị,hoàn toànchẳng có!Nếu 

nó là thật sự có, quý vị nghĩ xem vì lẽ nào nó biến thành tình trạng ấy? Nó chẳng phải là thật 

sự có. Chẳng có pháp nào không phải là “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”.Tâm của ai, 

thức của ai? Của chính mình. Tâm của chính mình, thức của chính mình; tâm là chân tâm, 

thức là vọng tưởng, vọng tâm. 

 Chúng tôi rất bội phục các nhà khoa học hiện đại, họ cũng phát hiện niệm lực. Sức 

mạnh của ý niệm vô cùng to lớn. Bản thân chúng ta chẳng biết, chính mình chẳng thểvận 

dụng. Nếu biết vận dụng, tập trung ý niệm một chỗ, sức mạnh ấy sẽ chẳng thể nghĩ bàn,năng 

lượng ấy vĩnh viễn dùng chẳng hết. Vì sao chúng ta chẳngthểcảm nhận? Vì ý niệm của chúng 

ta tán loạn, rất phức tạp, nên niệm lực chẳng tập trung. Do đó, trong kinh, đức Phật đã dạy: 

“Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện” (Chế ngự tâm một chỗ, không chuyện gì chẳng hoàn 

thành). Câu này rất quan trọng! Cũngcó nghĩa là nếu ý niệm của quý vị có thể chuyên nhất, 

năng lượng ấy sẽ phát hiện. Năng lượng vô cùng to lớn, đối vớichính mình bèn có thể biến 

đổi thân thể, có thể trị liệu những bệnh tật nơi thân thể hoặc sức khỏe, chẳng cần dùng thuốc. 

Ý niệm có thể tiêu trừ và hóa giải bệnh tật. Nếu quý vị hiểu đạo lý được giảng trong Phật 

pháp, quý vị sẽ thấy điều này chẳng lạ lùng, mà là hiện tượng bình thường. Vì sao Phật, Bồ 

Tát chẳng ngã bệnh? Ý niệm của các Ngài chánh đáng, chẳng có tà niệm. Trong ý niệm của 

chúng ta, trong A Lại Da Thức có tham, sân, si mạn, nghi, ngũ độc phiền não; trong Mạt Na 

Thức có oán, hận, não, giận, phiền bực; cảnh giới bên ngoài có những thứ dụ dỗ mê hoặc như 

tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê. Ba loại ấy hợp lại, bệnh liền nẩy sanh, quý vị bèn 

mắc bệnh. Quý vị phải biết: Trong ba thứ ấy, chỉ cần thiếu một thứ, cái nhân gây bệnh chẳng 

có duyên, bệnh vẫn chẳng sanh khởi được. Ba thứ ấy đều đầy đủ, bệnh tật liền hiện tiền, 

nguyên nhân là như thế đó. Đây chính là bệnh lý được giảng trong giáo pháp Đại Thừa, [bệnh 

lý] là nguyên lý gây ra tật bệnh. Câu kế tiếp là: “Chân thật chi tế giả, dĩ nhất Phật thừa vi 

pháp nhai tế cố” (Chân Thật Tế lấy một Phật Thừa làm pháp tối hậu). Trong giáo pháp Đại 

Thừa,Chân Thật Tế có tiêu chuẩn là nhất Phật thừa, nói theo thực tế thì nó chẳng có ngằn mé.  

 Kế đó là “hựuChân Giải viết” (sách Chân Giải lại nói), sáchChân Giải giảng khá tỉ mỉ. 

Sách giảng: “Nhược y Tiểu Thừa” (nếu theo Tiểu Thừa),Chân Thật Tế tức là đã tu học hoàn 

tất khóa trình cuối cùng, chúng ta thường nói là “tốt nghiệp”, có ý nghĩa này. Người Tiểu 

Thừa,“Thiên Chân Niết Bàn vi Thật Tế” ([coi] Thiên Chân Niết Bàn là Thật Tế). Họ đạt tới 

mục đích này, liền chứng đắc quả vị rốt ráo [trong Tiểu Thừa], chẳng còn tiến lên nữa. Do 

đó, họ chứng đắc quả vị rốt ráo là quả vị A La Hán, trong Tứ Quả và Tứ Hướng, quả vị này 

cao nhất. “Nhược y Tiệm Giáo,dĩ ly Nhị Biên vi Chân Thật Tế” (nếu theo Tiệm Giáo thì 

coilìa hai bên là Chân Thật Tế). TiệmGiáo là Quyền Giáo Bồ Tát chưakiếntánh,thôngthường 

là giống như trong Thiền Tông đã nói, ba căn thượng trung hạ đều thuộc về TiệmGiáo. Trái 
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ngược với Tiệm Giáo là ĐốnGiáo, đốn siêu. Đốn Giáo thì phải là bậc thượng thượng căn mới 

là đương cơ; thượng, trung, hạ đều chẳng phải là đương cơ, cũng có nghĩa là quý vị chẳng hội 

đủ điều kiện tu học pháp môn ấy. Tiệm Giáothìba căn thượng, trung, hạ đều có phần, họ lìa 

Nhị Biên.Nhị Biên là gì?Nay chúng ta nói là “đối lập”.Giáo này cũng thuộc loại Đại Thừa, 

khởi đầu củaThật Giáo trong Đại Thừa. Thường nói là “Nhị Biên bất lập, Trung Đạo dãbất 

tồn” (Hai bên chẳng lập, Trung Đạo cũngchẳng còn), thật sự rời khỏi Nhị Biên.Nhị Biên cóý 

nghĩa vô cùng rộng rãi, Phật pháp thường nói: Chân - vọng là Nhị Biên,có - không làNhị 

Biên, lớn -nhỏ là Nhị Biên, mê -ngộ là Nhị Biên,sanh tử vàNiết Bàn là Nhị Biên. Phàm phu 

luôn chấp trước một bên. Trong Nhị Thừa có người chấp trước Có, mà cũng có người chấp 

trước Không, có thể thấy làchấp trước chưaphá. “Hai bên Có và Không ta đều chẳng chấp 

trước” [nói như vậy tức là] quý vị vẫn còn chấp trước một cái“hai bên đều chẳng chấp 

trước”,tức là vẫn còn chấp trước. [Nếu thấy] Nhị Biên đều chẳng có, tức là quý vị còn có 

“Nhị Biên đềuchẳng có”, quý vị thấy có phiền phức hay không? Khi nào thật sự là Nhị Biên 

đều chẳng có? Trong hết thảy các pháp, đoạn hết tâm phân biệt; về căn bản, chẳng có tâm 

phân biệt, quý vị mới có thể nhập cảnh giới này. 

 “Nhược y thánh đạo ThậtGiáo, chư pháp Thật Tướng vi Chân Thật Tế” (nếu nương 

theo thánh đạo Thật Giáo, Thật Tướng của các pháp là Chân Thật Tế).“Thánh đạo 

ThậtGiáo” là Đại Thừa, Thật là chânthật,chẳng hư vọng. Đại Thừa ThậtGiáo dùng 

gìlàmChân Thật Tế?Dùngchư pháp Thật Tướng,tức là chân tướng của hết thảy các pháp. 

Chân tướng là “tâm hiện, thức biến”, Thể của hết thảy các pháplàThậtTánh, còn gọi là Pháp 

Tánh, còn gọi là Tự Tánh, còn gọi là Bổn Tánh, rất nhiều danh từ! Hết thảy hiện tướng 

(tướng hiện ra) là huyễn tướng, những hiện tướng ấy vàthểtánh vĩnh viễn chẳng tách rời. 

Tánh và tướng bất nhị, tánhvà tướng như một. Trong Thể, thứ gì cũng đềuchẳng có,nhưng 

thứ gì nó cũng đều có thể hiện. Thể là Không, Chân Không. Chân Không chẳng phải là trống 

rỗng, nên có thể hiện tướng. Tướng là huyễn tướng;tuy có, trên thực tế là “đương Thể tức 

Không” (ngay nơi bản thể chính làKhông),trọn chẳng thểđược!Xét theo hiện thời, mọi người 

mỗi ngày đều xem TV, lấy chuyện này để tỷ dụ thìcũng rất dễ hiểu. Chúng ta tỷ dụ màn hình 

TV như Thể, hoặc tỷ dụ nó nhưtự tánh. Những hình ảnh hiện ra trên màn hình TV là tướng. 

Quý vị hãy nghĩ xem, hình ảnh và màn hình vĩnh viễn kết hợp cùng một chỗ. Chẳng có màn 

hình, tướng chẳng thể hiện. Tuyhiện tướng,vọng tướng là vọng tướng, thật thể là thật thể, 

chẳng liên quan mảy may, nhưng lại chẳng tách rời, đúng là “bất tức, bất ly” (chẳng phải 

chính là lẫn nhau,nhưngchẳng tách lìa). Quý vị hãy quan sát cẩn thận, nếu hiểu rõ, ngộ được 

thì đó cũng là tu hành, cũng là chứng quả, xem TV cũng có thể thành Phật. Biết 

điềugì?Không và Hữu bất nhị, chân vàvọng bất nhị. Quý vị chẳng chấp trước Nhị Biên. Thể 

là Không, quý vị chẳng cònkhởi tâm động niệm. Tướng là giả, cũng chẳng còn khởi tâm 

động niệm. Khôngkhởi tâm, không động niệm, quý vị bèn thànhPháp Thân Bồ Tát,khai thị 

ngộ nhập Thật Tướng của các pháp, đã ngộ nhập. Đó là thánh đạo ThậtGiáo,làĐại Thừa giáo 

thật sự. Sách ChânGiải trước hết dùng Tiểu Thừa và Đại Thừa [để giải thích Chân Thật Tế], 
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có thể nói thánh đạo Thật Giáo là Nhất Thừa. Đây là nói theo lối thông thường, là cách nói 

bình thường.  

 “NhượcyTịnh Độ”(nếu theo Tịnh Độ), chúng ta quay lại [xem xét theo khía cạnh Tịnh 

Độ] vì chúng ta tu Tịnh Độ, học Tịnh Độ. Trong Tịnh Độ giáo, giảng như thế nào?“Quang 

xiển đạo giáo vi quyền phương tiện, thệ nguyện nhấtPhật thừa vi Chân Thật Tế,nhất thật 

Chân Như hải cố” (quang xiển đạo giáo là quyền phương tiện, thệ nguyện nhất Phật thừa là 

Chân Thật Tế, là biển nhất thật Chân Như vậy). Chúng ta nói mấy câu này trước.“Quang 

xiển đạo giáo vi quyền phương tiện”,Quyền(權)là quyền xảo (權巧), có lợi cho chính 

mình,màcũng có thể giúpđỡngườikhác, chúng ta thường nói là“phương tiện thiện xảo”. 

“Quyền phương tiện” là phương tiện thiện xảo, vô cùng hay khéo, có thể giúp cho chính 

mình thành tựu, màcũng có thể giúp người khác thành tựu. “Quang xiển” (光闡) là trí 

huệ,phảighi nhớ điều này.Phật pháp từđầuđến cuối chẳng lìa trí huệ.“Đạo” (道) là trong hết 

thảy các pháp đều có đạo lý, đều có phương pháp. “Giáo” (教) làđứcPhậtchỉ dạychúng ta, Bồ 

Tát dạy bảochúng ta; thông thường, [Giáođược dùngđể] chỉtám vạn bốn ngàn pháp môn, đều 

là “quang xiển đạo giáo”. Tám vạn bốn ngàn [pháp môn] là đạo, làđường nẻo,phương pháp, 

đạo lý. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có nói:“Pháp môn vô lượng thệ nguyện học”; tức là 

không chỉcótám vạn bốn ngàn, mà làvô lượng vô biên. Phật, Bồ Tát có trí huệ, chúng ta vừa 

tiếp xúc các Ngài, các Ngài vừa nhìnđã biếtrõchúng ta là căn cơ như thế,đáng nên tiếp nhận 

loạiPhậtpháp nào. Vì thế, quý vị gặp Phật, Bồ Tát, gặp Pháp Thân đại sĩ, rất may mắn, giống 

như mắc bệnh mà gặpđược bác sĩ giỏi cho quý vị uống thuốc liền khỏi bệnh. Nay chúng ta 

thấykinh điển đều là các toa thuốc, căn bệnhchúng ta mắc phải có tươngứng với toa thuốc 

hay không,chính mình không biết! Nếuchúng ta dùng sai toa thuốc, không chỉ chẳngtrị hết 

bệnh, mà còn ngược ngạo khiến cho bệnh nặng hơn! Trong xã hội này,ngườihọcPhật biến 

thành nông nỗi như vậy rấtư lànhiều!Quý vị mởkinh điển ra, sẽ thấy nhữngvịđương cơđược 

chép trong kinh, đứcPhậtgiảng kinh ấy, có người còn chưa nghe xong, mớinghe một nửa bèn 

khai ngộ, liền chứng quả, đó là gì? Đương cơ! Họ bị bệnh cần phải uống thuốcấy! 

 Nay chúng ta chẳngbiếtchính mình đang mắc bệnh gì.ĐứcPhậtnói nhiềupháp môn như 

thế, kinh điển lắm như thế, cũng chẳng biếtbộ kinh điển nào có thể hữu dụngđối với chính 

mình. Chúng ta tìm thiện tri thức, chẳng biết ai là thiện tri thức, tìm không thấy, làm như thế 

nào?Thuở tại thế,Thích Ca Mâu Ni Phật đã biết tình hìnhấy, chúng ta cách xa đứcPhậtbangàn 

năm, từ ba ngàn năm trước,Ngàiđãbiết xã hội hiện tiền.Ngài cũng biết chúng ta là một 

dúmngười cùng nhau họcPhậtvào ba ngàn năm sau, Ngàithật sự từ bi, biếtchúng ta chẳng thể 

tìm thiện hữu. Do đó, trong kinh Đại Tập,lão nhân gia đã dạychúng ta đạinguyên tắc,chúng ta 

có thể tuân thủ thì sẽchẳng có chuyện gì, có thểthành tựu. Nguyên tắcấylàgì? Ngài nóithời kỳ 

ChánhPháp giới luật thành tựu. ChánhPháp là gì?Sau khi đứcPhật diệt độ một ngàn năm, 

khéohọc giới luật có thể chứng quả, có thể khai ngộ, có thể chứng quả. Thời kỳ Tượng 

Pháp,Thiền Định thành tựu, trì giới không được. Căn tánh của con ngườichẳng bằng thời 
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ChánhPháp,phảituThiền Định.Vì thế,Phật pháp truyền đến Trung Quốc, nhằmđúng khi Thích 

Ca Mâu Ni Phật diệt độ một ngàn năm, Phật giáo truyền đến Trung Quốc, một ngàn năm thứ 

hai chẳng phải là thời Tượng Phápư?Dođó, Thiềnđặc biệt hưng vượng tại Trung Quốc, một 

ngàn năm! Sau một ngàn nămấy là thời kỳMạt Pháp,Mạt Pháp làmột vạn năm. Hiện tại, một 

ngàn năm thứ nhấtđã trôi qua, nay chúng ta đangở trong một ngàn năm thứ hai của thờiMạt 

Pháp. Trong một vạn năm ấy,đứcPhậtnóiTịnh Độ thành tựu. Chúng ta sanhnhằm thờiđại 

này,chính mình chẳng hiểu căn tánh của chính mình! Nếuquý vị nghe hiểu lờiThích Ca Mâu 

Ni Phật dạy,quyết định chẳng ngờ vực, ta chọnTịnh Độ,nghe lời mà!Nói thật ra, bí quyết 

thành tựu là thật thà,nghe lời,thật sự làm, bènthànhtựu. Thật sự nghe lời bènthật sự hành. Có 

rất nhiều tấm gương! Chúng ta thấyngườiniệmPhậtvãng sanh được ghi chép rất nhiều trong 

lịch sử. Trong Phật môn, thường thấy nhất làTịnh Độ Thánh Hiền Lục, từ thời HuệViễn đại 

sư lậpNiệm Phật Đườngđầu tiên dướiđờiĐông Tấn,mọi người cùng nhau cộng tu niệm 

Phậtvãng sanh mãi cho đến nhà Thanh, [hành giả tu Tịnh Độ] trảicácđờiniệmPhậtvãng sanh 

được mọingườibiếtđếnđều chép trong bộ sáchấy. 

Những bộ Vãng Sanh Truyện trong thời cận đại,đặc biệt là chúng tôi họcPhậtnhiều năm 

ngầnấy,đích thân thấy, chính tai nghe nhữngngườiniệmPhậtvãng sanh,biết trước lúc mất, 

chẳng bị bệnhkhổ, tự tại vãng sanh,là thật, chẳng giả. Đối vớichúng ta mà nói, thành tựu của 

nhữngngười ấy chính là Chứng Chuyển trong Tam Chuyển Pháp Luân, họđã chứng minh cho 

chúng ta: Thời kỳMạt Pháp, dùng pháp môn này thậtsự thành tựu, xác thật là hy hữu, khó 

gặp! Vì lẽđó, lần này, cũngdo trên cả địa cầu có lắm tai nạn, mà chúng tôi tạm dừng kinh Hoa 

Nghiêm lại, chọn giảngbộ kinh này. Đặc biệt chọn giảng chú giải củalão cư sĩ Hoàng Niệm 

Tổ, chúng ta cùng nhau học tập, chia sẻ, kiênđịnh tín tâmđối với Tịnh Độ,thật sự phát nguyện 

cầu sanh,chẳngcó ai không thành tựu! Bộ kinh này và tác phẩm chú giải này trong tám ngàn 

năm sau, sẽđộ rất nhiềungườivềTây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta phải quý trọng duyên 

phận này. Duyên phận này hiếm có, khó gặp!“Quang xiển đạo giáo”: Trong Phậtgiáo,Đại 

Thừa tại Trung Quốc cótám tông phái, Tiểu Thừa gồm hai tông phái. Hai tông pháiấy [hiện 

thời] chẳng còn nữa, tám tông pháiĐại Thừa cũng có một sốhữu danh vô thực, phổ biến đều 

làở trong một câu này.“Thệ nguyện nhất Phật thừa”chính làtuTịnh Độ, học Hoa Nghiêm, 

học TánhTông,vãng sanh Cực Lạc là thành Phật,làNhấtPhật Thừa,là“Chân Thật Tế,nhất thật 

Chân Như hải cố”.  

 “Thánh đạo thủ lý nhi phi duy lý, Tịnh Độ dĩ sự nhi phi duy sự” (Thánh đạo thủ Lý 

nhưng không duy lý, Tịnh Ðộ dùng Sự nh ưng chẳng chỉ biết có Sự), có nghĩa là gì?“Thánh 

đạo”ởđây chính làPhật pháp, làĐại Thừa. [“Thủ lý nhi phi duy lý”] là giảng lý cho quý vị, 

nhưngquý vị đừngchấp trước Lý. Hễchấp trước là sai mất rồi.TịnhĐộgiảng Sự cho quý vị, 

nhưngquý vị cũng chớ nênchấp trước Sự,hễchấp trước liền sai!Nhất định phải tuân thủ lờidạy 

của Mã Minh Bồ Tát trong Khởi Tín Luận về tháiđộ tốt nhấtđể họcPhật,đọckinh,nghe giáo, 

“nghe giáo” là nghe giảng: 
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1) Đừng chấp trước tướngngôn thuyết: Chớ chấp trước ngôn ngữ củangườigiảng giải, chớ 

nênchấp trước.  

2) Đọc kinh đừngchấp trước tướngvăn tự,đừng chấp trước tướng danh tự, [đừngchấp 

trước] danh từ thuật ngữ. Cũng chớ nênchấp trước tướng tâmduyên. Ta niệmđến câu này, bèn 

nghĩ câu này cóý nghĩa gì, sai mất rồi! Vì sao? Nóchẳng có ý nghĩa. Vạn pháp đều là Không, 

nó có ý nghĩa gì? Đó là ý nghĩa của chínhquý vị, chẳng phải làý nghĩa củaPhật,Bồ Tát. Phải 

hiểuđiều này. 

Do đó,quý vị có thể tuân thủ [các nguyên tắcấy], lìa tướng ngôn thuyết, lìatướngdanh tự, 

lìa tướng tâm duyên,quý vị mớithật sự hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, tức làtrí huệ vàđức 

tướng sẵn có trong tự tánh bèn lộ ra, đó là nghĩa chân thật của Như Lai. Nếu chúng ta rớt vào 

trong phân biệt, chấp trước, khởi tâm động niệm, nghĩa chân thật củaNhư Lai sẽchẳng có, 

toàn bộđều làý nghĩa của chính mình. Phật pháp khó là khóở chỗ này, màPhậtpháp dễ cũng là 

dễởchỗnày.ĐứcPhậtdạychúng ta buôngkhởi tâm động niệm xuống,buôngphân biệt, chấp 

trước xuống,quý vị có thể thật sự làm,quý vị là học Phậtthật sự! Bất luận nói Lý, nói Sự,nói 

Tánh,nói Tướng, nóinhân,nói quả, thảyđều chẳngchấp trước,ngherành mạch, hiểu rõ ràng, 

rành rành phân minh, chẳngkhởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt, chấp trước,quý vị đãthật 

sự nghe lọt,đó là “biết nghe”. Người biết nghe sẽ có thể khai ngộ. Kẻ chẳng biết nghe sẽ càng 

nghe càng mê hoặc, càng nghe càng lắmvấn đề!  

Ngay sau đó có một chú thích nhỏ:“TứcSự tức Lý, Sự Sự vô ngại” (Lý chính là Sự, Sự 

chính là Lý, Sự Sự vô ngại).Đây làđạt đến cảnh giới Hoa Nghiêm, mảy may chướng ngại 

cũngđềuchẳng có,vì sao? Toàn là tự tánh.Giống như khi khai ngộ, Huệ Năngđại sư đã 

nói:“Toàn là tự tánh”, tự tánh là như thế nào?Tựtánh thanh tịnh, chưa hề nhiễm dính,vĩnh 

viễn chẳngnhiễm ô. Nay có bịnhiễm ô hay không?Chẳng có! Nhiễm ô là A Lại Da, là ý thức. 

Tự tánhchẳngbị nhiễm ô, tự tánhbấtsanhbấtdiệt, tự tánh viên mãn trọn đủ,chẳng có mảy may 

khiếm khuyết, giống như trong kinh Hoa Nghiêm, đức Thế Tônđã nói: Tríhuệ,đức 

năng,tướng hảo, chẳng có thứ gìkhiếm khuyết.[Tự tánh] vốn chẳngdao động, có thể 

sanhravạn pháp. Tuy có thể sanh ra vạn pháp, nhưng giống như các băng tầnTV: Chúng ta 

nhấn nút [chọn] một băng tần, hìnhảnh liền xuất hiện. Tuy hìnhảnh hiện ra, chúng ta biết 

chúng chẳng thật, nên khi đối diện các hìnhảnh, quý vị chẳngkhởi tâm động niệm. Khởi 

tâmđộng niệm là bị hìnhảnh bên ngoài làm mê,quý vị là phàm phu.Đối trước hìnhảnh 

chẳngkhởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt,khôngchấp trước,quý vị đang 

họcPhật.Quý vị nói xem: Có pháp nàochẳng phải làPhậtpháp?TV mỗi ngày phát hình những 

gì?Đại Phương Quảng PhậtHoa Nghiêm Kinh.Đáng tiếc làquý vị chẳng hiểu, mêmuộinơi 

hìnhảnh, nêntạo nghiệp, chẳng phải là học kinh Hoa Nghiêm, quý vị học kinh địa ngục. Vì 

thế, trong cảnhgiới chẳng có chân,vọng, tà, chánh, đúng, sai, thiện, ác, chẳng có! Chân,vọng, 

đúng, sai, thiện, ác đều ở trong tâmquý vị. Chỉ cần quý vị không động tâm, chuyện gì cũng 
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đều chẳng có, thiên hạ thái bình, làcảnh giới Hoa Nghiêm. Khởi tâm động niệm liền biến 

thành mười pháp giới, liền biến thành lục đạo tam đồ. Vì lẽđó,cổ nhân từng nói: “Có pháp 

nàochẳng phải làPhậtpháp?” Tôi lại nói phỏng theo: “Có pháp nào chẳng phải làPhậtHoa 

Nghiêm?Có pháp nàochẳng phải làĐại Phương Quảng?”Toàn bộđều là. Vấn đề là quý vị có 

hiểu hay không?Đó là thật, chẳng giả. Sự Lývô ngại, Sự Sựvô ngại. 

“Ư chúng sanh sở nhập, tắc tuy hữu Sự, Lý, Không, Hữu bất đồng, nhi tùng chư Phật tư 

ta kiến chi” (Nếu theo cách hiểu của chúng sanh thì có Sự, Lý, Không, Hữu sai khác, nhưng 

nếu đứng trên quan điểm chư Phật tấm tắc ngợi khen). Đây là trong khi chưPhật, Bồ Tát diễn 

thuyết,thị hiện,đã hé lộ tin tức. Ở đây, cụ Hoàng cũng đặc biệt vạch ra: “Chỉ thập phương 

Như Lai tán thán Tịnh Tông”(ý nói mười phương Như Lai tán thán Tịnh Tông).Nếu 

TịnhTôngchẳng phải làthật sự thù thắng, làm sao được mười phương Như Lai tán thán? 

Chúng ta đọc Tiểu Bổn Di Đà Kinh thấy sáu phương Phật tán thán,đó là khi phiên dịch, Cưu 

MaLaThậpđại sư đã tỉnh lược. Chúng ta xem bản dịch của Huyền Trang đại sư,thấy ghi là 

mười phương; bộ kinh [Vô Lượng Thọ] này cũng là mười phương Phật tán thán. “Tắc duy 

thử thệ nguyện nhất Phật Thừa, Nhất Thật Chân Như hải vi chân thật chi tế. Khả kiến Hội Sớ 

dữ Chân Giải quân dĩ thử Tịnh Tông Nhất Phật Thừa, vi chân thật chi tế, diệc tức Phật chi 

tri kiến dã” (chỉ có thệ nguyện nhất Phật thừa, biển nhất thật Chân Như này là Chân Thật Tế. 

Có thể thấy sách Hội Sớ và Chân Giải cùng xem Nhất Phật Thừa của Tịnh Tông là Chân Thật 

Tế và cũng là tri kiến của Phật vậy). Nói hay lắm,chúng ta chẳng cần tìm tòi trong giáo 

phápĐại Thừa, mộtbộ kinh này làđược rồi! Bộ kinh này do đứcNhư Lai xuất hiện trên thế 

gian từ ba ngàn năm trước, vì mọingườichúng ta giảng bộ kinh này, là một bộ kinh 

đểthànhPhậtrốt ráo viên mãn trong mộtđời.Vì thế, cảm được mười phương chưPhật tán thán. 

Mười phương chư Phật đều khuyên dạychúng ta niệm Phậtcầu sanh Tịnh Độ; nếuchúng ta 

chẳngthể tin tưởng, vẫn muốn làm chuyệnkhác,đó là gì? Thiện căn,phước đức, và nhân duyên 

củaquý vị quá mỏng. Nếu thiện căn,phước đức, nhân duyên dầy, nếu sâu dầy, chắc chắn sẽ là 

một bộ kinh này, chẳng cầnđến bộ thứ hai. Thật sự mong học rộng nghe nhiềuthì phải nên 

làm như thế nào?Trướchết, hãy niệm kinh Vô Lượng Thọ mười năm. Trong vòng mười năm 

khôngxem bộ kinh thứ hai, chuyên tu một bộ kinh này,quý vị sẽđắc định, chuyên tu là trì 

giới. Nghe kinh mỗi ngày, nghe kinh sẽ càng hữuích cho quý vị. Thời cổ chẳng thuận tiện 

như vậy, ai giảng cho quý vị? Không ai giảng cả! Hiện thời thuận tiện,hiện thờicóđĩa CD. 

 Đĩa CD cũng là vô thường! Quý vị thấy trong mấy chục năm qua, thuởđầuchúng ta 

thấy là máy thâuâm, dùngbăng cuộn thành mộtđĩa tròn. Vài năm sau liền biến thành băng 

cassette, băng cassette thuận tiện. Sau này,biến thành CD, nay biến thànhVCD, ngày càng 

tiến bộ,thườngxuyênbiến hóa. Chúng ta phải nắm vững cơ hội, dùng thời gian mười năm 

đểchuyênnghe kinh Vô Lượng Thọ, nghe suốtmười năm. Mỗi ngày tốt nhất làcó thể dành ra 

mười tiếngđồng hồ, nghe kinh mười giờ, vì sao?Xóa sạch phânbiệt, chấp trước, vọng tưởng. 

Quý vị chẳng nghe kinh thìchẳng phải là suy nghĩ loạn xạđó sao?Nghe kinh sẽ chẳng thể suy 
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nghĩ loạn xạ. Phương pháp dụng công lànhư vậy, chẳngnghe kinh bènniệmA Di Đà Phật,suốt 

ba năm hoặc năm năm,chúc mừng quý vị,quý vị thật sự có thểđắcNiệmPhậttam-muội. Cũng 

có thể nói là tâmthanh tịnh hiện tiền, vọng niệm ítđi, kinh Phậtthường nói làphiền não nhẹ 

nhàng,trí huệ tăng trưởng,quý vị đạthiệu quả này. Sau bảy năm, tám năm,quý vị có thể khai 

ngộ; chưa thểđại triệt đại ngộ thì tối thiểu cũng cócảnh giới đại ngộ. Sau mười năm,quý vị lại 

xem đọchết thảy các kinh điểnĐại Tiểu Thừa rất dễ dàng, học rộng, nghe nhiều.Quý vị phát 

tâm hoằng pháp lợi sanh, liền thật sự được Phật, Bồ Tát gia trì,vì sao?Quý vị có công 

sứcấy,Phật, Bồ Tát gia trì tỷ lệ thuận với công sức của quý vị. Quý vị có một 

phầncôngsức,Phậtgia trì một phần. Quý vị có mười phần công sức, Ngài bèn gia trì mười 

phần. Bất luận học gì cũngđều nhanh chóng; đó mới là con đường tắt thật sự. Vì thế, mười 

nămđáng giá lắm! Chẳng làmnhư vậy, suốtđờibất luận học pháp môn nào, muốnthành tựu 

đềuhết sức khó khăn, chúng ta chớ nên không biếtđiều này! 

 Chúng ta lại xem tiếp:“Kim chư đại sĩ, vị chư chúng sanh tuyên diễn” (nay các vị đại 

sĩ, vì các chúng sanh tuyên diễn),“tuyên” (宣 ) là tuyên giảng, “diễn” (演 ) là biểu 

diễn.“Tuyên” là ngôn giáo, “diễn” là thân giáo. “Thập phương chư Phật đồng tán chi thệ 

nguyện nhấtPhật thừa, cố vân: Khai hóa hiển thị chân thật chi tế” (thệ nguyện Nhất Phật 

Thừa được chư Phật mười phương cùng khen ngợi, nên nói: “Khai hóa hiển thị Chân Thật 

Tế”). Câu này nói rất hay, chuyện này cũng làsự thật. Mộtđời này, tôi giảng kinh năm mươi 

hai năm, trạng huốngpháp duyên khi giảng các kinh luận nhiều ngầnấyđều chẳng thù thắng 

bằng pháp duyên của kinh Vô Lượng Thọ. Giảng bộ kinh này, thính chúngđặc biệt đông,đặc 

biệt thù thắng. Chẳng phải là một lần!Tôi giảng mười lần, lần này là lần thứ mười một. Một 

lần, hai lần là ngẫu nhiên, nhưngmỗi lần đều thù thắng như vậy, cho thấypháp hội này đích 

thựcđượcmười phương Như Lai tán thán, mười phương Như Lai gia trì. Học tập bộ kinh 

này,đương nhiên cũng chẳng cóngoại lệ. Quý vị thườngđọc tụng kinh điểnở nhà, nếu chú tâm 

sẽ thấu hiểu.Đọc kinh Vô Lượng Thọ vàđọc kinh khác,quý vị cócảm xúc khác biệt.Đối với 

chuyện này, tôi tin sâu, chẳng ngờ.Chúng ta cầu mong Phật, Bồ Tát gia trì,cầuPhật, Bồ Tát 

xoađầu,thọ ký cho chúng ta, quý vị niệm kinhVô Lượng Thọ sẽđạtđược. Quý vị niệm một lần 

đượcPhật, Bồ Tát gia trìquý vị một lần, xoa đỉnhđầu một lần. 

 Kế đó: “Nhược viên hội Tông Hạ” (nếu dung thông với Tông Hạ), Tông Hạ (宗下) ở 

đây là Thiền Tông. Phần trước giảng về TịnhTông, nay nói về Thiền Tông.Thiền Tông thì 

“Như Bố Đại hòa thượng viết: Chỉ giá tâm tâm tâm thị Phật… Nhất thiết vô như tâm chân 

thật” (Như Bố Đại hòa thượng nói: “Chỉ có cái tâm này, tâm tâm là Phật, hết thảy không có 

gì chân thật bằng tâm”). Tâm ở đây chẳng phải là trái tim thịt. Quả tim thịt chẳng có bản lãnh 

ấy, tâm cũng chẳng phải làý niệm của chúng ta. Vọng niệm khôngđược! Vọng niệm chẳng có 

năng lực to tát dườngấy! Mà là chân tâm của chúng ta, chân tâm là gì? Có thể hiện vạn pháp. 

Khikhai ngộ, trong câu cuối cùng, Huệ Năngđại sưđã nói:“Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra 

vạn pháp”, nên nóihết thảy không có gì chân thật bằng tâm,đềudo chân tâm hiện. Chân tâm ở 
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chỗ nào? Hết thảy vạn pháp đều là chân tâm.Điều này nêu rõ Thể và Dụng bất nhị, tánh và 

tướng như một. Chúng ta thấy hiện tượng, chân tâm chẳng thấy.CáiThể củahiện tượng cókhả 

nănghiện ra hiện tượng, cái Thểấy là chân tâm,nênTánh,Tướng, Thể, Dụng chẳng hai! Trong 

giáo phápĐạiThừa thường nói:“Tâm này chẳng thể nghĩ bàn”.Kinh Kim Cang nói “ba tâm 

chẳng thể được”. “Tâm quá khứ chẳng thể được, tâm hiện tại chẳng thể được, tâm vị lai 

chẳngthể được”. Những câuấy trong kinh Kim Cang đã xếp chân tâm và vọng tâm cùng một 

chỗ, chân tâm là như thế, màvọng tâm cũng là như thế, đều là bất khảđắc,nói lời chân thật 

vớichúng ta. Phật là gì?Chân tâm làPhật,do quý vị chưa từng rời khỏi chân tâm,lẽ nàoquý vị 

chẳng phải làPhật?ĐứcPhật nóihết thảy chúng sanh vốn là Phật,chẳng nói sai tí nào, chỉ vì 

chính quý vị không biết. Chân tâm ở chỗ nào?Thân này do chân tâm hiện, nênthânlàchân 

tâm. Thân của ta do chân tâm của ta hiện; thân quý vị cũng do chân tâm của ta hiện. Cây cối, 

hoa, cỏ, núi, sông, đại địa đều do chân tâm của ta hiện, cóthứgì chẳng phải!Chỉ vì tâmchẳng 

phải làvật chất, màcũngchẳng phải làtinh thần. Do chẳng phải là vật chất, nênmắt, tai, mũi, 

lưỡi, thân củachúng ta chẳng tiếp xúc nóđược. Nhìn chẳngthấy, cũng chẳng nghe được, 

chúng ta cũng chẳng sờđược. Do chẳng phải làtinh thần, nên chúng ta nghĩ tới nó cũng chẳng 

được, nên nói là “chẳng thể nghĩ bàn”.Khi nào quý vị có thể thấy nó?Quý vị thật sự đạtđến 

chẳng nghĩ, chẳng bàn,liền thấy nó.ĐứcPhậtbảo chúng ta: Đối vớihết thảy vạn sự vạn vật 

chẳngkhởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt,chẳngchấp trước, nó liền hiện tiền, quý vị 

liền thấy.Từ tướng quý vị thấytánh,quý vị thấy giống hệt như Huệ Năngđại sư đã nói, nó là 

thanh tịnh. Hiền Thủ quốc sư bảo“tựtánh thanh tịnh viên minh thể”,người thật sự kiến tánh 

nóinhư vậy.  

 “Cố tri chân thật chi tế tức thị tự tâm. Minh tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh” (Vì thế, 

biếtChân Thật Tế chính là tự tâm. Hiểu rõ bổn tâm, sẽ thấy bổn tánh của chính mình). Đây là 

nhưThiền Tông nói “minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật”, thành Phật gì vậy? Thành 

bổn lai Phật (vị Phậtsẵn có, Thiên ChânPhật),quý vị mới phát hiện chính mình vàmười 

phương hết thảy chư PhậtNhư Lai chẳng hai, chẳng khác, vàTây Phương Cực Lạc thế giới A 

Di Đà Phật cũng chẳng phải là ngoạilệ,cùngdo một tâm hiện!“Tức vị khai hóa hiển thị chân 

thật chi tế” (chính là nhằmđể khai hóa, hiển bàyChân Thật Tế).“Đản Niệm Phật pháp môn, 

diệc phục bất nhị” (nhưngpháp môn Niệm Phật cũngchẳng hai), phải hiểuđạo lý này:“Tâm 

này là Phật, tâm này làm Phật”.Điềuquan trọng nhất là cốt sao quý vịthật sự hiểu rõ,thật sự 

biết “tâm này làPhật”, đó làý nghĩa trong Thiền Tông.“Chỉ giá tâm tâm tâm thị Phật”: 

Cáitâmấy chính là chân tâm của chính mình, nay chúng ta đã mê nên biến thành phàm phu. 

Dođó, nghe Phậtkhai thị, chúng ta phải tin tưởng, chớ nên hoài nghi, hoàn toàn tiếpnhận, 

hoàn toàn khẳng định, tâmtalàPhật, là chânPhật,Phậtchẳngnói lời giả. Nay nếu muốn cho 

chân tâm của chúng ta hiển hiện, làm cách nào? Tiếp theo là“tâm này là Phật”, làmPhậtnhư 

thế nào?NiệmPhậtlàlàmPhật.Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Khi tâm quý vị tưởngPhật, 

quý vịđang làmPhật. Khi tâm tưởngBồ Tát,quý vị đang làmBồ Tát. Tâm tưởng danh lợi,quý 

vị đang làm [chúng sanh trong]địa ngục. Vì sao?Trong giáo phápĐại Thừa,đứcPhậtdạy tài, 
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sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê là năm cội rễ củađịa ngục,vậy thì [kẻ mơ tưởng danh lợi] 

chẳng phải làđangởđịa ngục ư?Niệmgì liền biến thành nấy! Cảnh giới bên ngoài chẳng 

thật,hai mươi tám tầng trời chẳng thật.Thanh Văn,Duyên Giác,Bồ Tát,Phật,tứ thánh pháp giới 

cũng chẳngthật.Tướng có, tánhkhông, Sự có, Lý không, nênchúng ta chẳng thể nói nó là có, 

mà cũng chẳng thể nói là nókhôngcó.Đối trước y báo và chánh báotrang nghiêm trongpháp 

giới, phải học theo chưPhật,Bồ Tát,chẳngkhởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không 

chấp trước,đó làđúng,quý vị cóPhật tri Phật kiến.Sauđó,quý vị sống trongthế gian này, Sự 

Lývô ngại, Sự Sựvô ngại, quý vị tự nhiên có thểnêu gương tốt giúp chúng sanh giác ngộ, đó 

là hànhBồ Tát đạo. 

 “Cố niệm Phậtchi bổn tâm, chánh thị chân thật chi tế” (Vì thế, bổn tâm 

niệmPhậtchính làChân Thật Tế),thưa thật cùng quý vị: Tuy quý vị niệmPhật, nhưng chínhquý 

vị không biết, vì quý vị chẳngbiết bổn tâm, chỉ biết vọng tâm. Phải biết chân và vọng chẳng 

hai, gốc và ngọn chẳng hai, vọng tâmniệmPhật, nhưng chân tâm cũng chẳng tách lìa! Buông 

vọng xuống sẽ là chân tâm.“Cố vân nhất thanh Phật hiệu, nhất thanh tâm. Hựu kinh vân: 

Nhược nhân đảnniệmA Di Đà,thị danh VôThượngThâm DiệuThiền” (Vì thế nói: “Một 

tiếngPhậthiệu, một tiếng tâm”. Kinh lại nói: “Nếu ai chỉ niệmA Di Đà thì gọi là 

VôThượngThâm DiệuThiền”).ĐứcPhậtnói hai câukinh văn ấy trong kinh ĐạiTập, lời chân 

thật đấy nhé!“Đản niệm A Di Đà Phật” làchuyên niệm A Di Đà Phật. Trong kinh 

này,đứcPhậtdạy chúng ta: “PhátBồ Đề tâm, một mực chuyên niệm”. Nóiđơn giản,Bồ Đề tâm 

làchân thành tâm, thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm, chánhgiác tâm, từ bi tâm, mười 

chữấy.Chúng ta phải phát cái tâm đó, trong cuộc sốnghằng ngày, công việc,đãingười, tiếp 

vật,đều chẳng lìa tâmBồ Đề,đó là phát [Bồ Đề tâm]thật sự.Nếu chỉ là niệmPhậtvà lạyPhậtbèn 

phát cái tâmấy, nhưng trong cuộc sống hằng ngày bèn quên bẵng,đóchẳng phải làthật sự 

phátBồ Đề tâm. Thật sựphátsẽtốt lắm! Thật sự phát,công đức to lớn. Thật sự phát, sẽ giúp 

cho chính mình nâng cao cảnh giới, tăng cao phẩm vịcầu sanh Tịnh Độ của chính 

mình.VìTây Phương Cực Lạc thế giới là phápĐại Thừa. Trong cảnh giới Đại Thừa, lấyBồ Đề 

tâm làm cơ sở, nên chẳng thểkhông có Bồ Đề tâm. Thể củaBồ Đề tâm làchân tâm, chân 

thành, Tự Thọ Dụnglà thanh tịnh,bình đẳng,giác, tức là tựađề của kinh này. Từbi là Tha Thọ 

Dụng, xử sự,đãingười, tiếp vật một mực từ bi, thực hiện trong cuộc sống hằng ngày. Nói 

là“phát” thì phát mà chẳng làmđược, tức là giả, chẳng thật,nhất định phảithật sự 

làmđược,đi,đứng, ngồi, nằm chẳng lìaBồ Đề tâm. 

 Chúng ta lại xemđoạn kế tiếp:“Hựuđệ tam phẩm trung” (lại nữa, trong phẩm thứ ba), 

phẩm thứ ba vẫn thuộc Tự Phần, tức phần Phát Khởi Tự,“đại giáo duyên khởi” (duyên khởi 

thành lập giáo). “Như Lai dục chửng quầnmanh, huệ dĩchân thật chi lợi” (Như Lai vì muốn 

cứu vớt chúng sanh, ban cho cái lợi chân thật): “Chửng” (拯) là chửng cứu (拯救: cứu vớt), 

“quần manh” (群萌) là lục đạo chúng sanh,tức các chúng sanh trong lục đạo. A Di Đà 

Phật,Thích Ca Như Lai niệm niệm chẳng quên các chúng sanh đang khổ nạn, giúp đỡ họ 
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bằng cách nào? Dùng lợi ích chân thật để giúp họ. “Huệ” (惠) là bố thí, cúng dường, ban ân 

huệ. “Chân thật chi lợi”, lợiích chân thật là gì?Nhưđã nói trong phần trên, chỉ niệmA Di Đà 

Phật đã làChân Thật Tế,đó là lợiích chân thật.NiệmPhậtvãng sanh Tây Phương Tịnh Độ, bất 

luận phẩm vị nào, trong mộtđờiquyết định chứng đắc Phật quả viên mãn.Đấy mới là lợiích 

chân thật, trọn chẳng phải là bảoquý vị lạiluân hồi tronglục đạo, cũng chẳng bảo quý vị 

làmThanh Văn, Duyên Giác,Bồ Tát,chẳng phải vậy! Thẳng chóng,ổn thỏa, 

thíchđánggiúpđỡquý vị thành Phật, lợiích chân thật là như thếđó.“Đệ bát phẩmtrung”,trong 

phẩmthứ tám là phẩm Tích Công LũyĐức,“Pháp Tạng tỳ-kheo trụ chân thật huệ, dũng mãnh 

tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ” (Tỳ-kheo Pháp Tạng trụ Chân Thật 

Huệ, dũng mãnh tinh tấn, một mực dốc chítrang nghiêm cõi nước mầu nhiệm).Câukinh văn 

nàyhết sức hay khéo chân thật khôn sánh,tỳ-kheoPháp Tạng là tiền thân củaA Di Đà Phật. 

Lúc Ngài còn tu nhânđã“trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn”. Chân thật huệ chính làChân 

Thật Tế, dũng mãnh tinh tấn làm gì?Vì giúplục đạo chúng sanh tronghết thảy các 

cõiPhậtkhắp hư không trọnpháp giới viên thànhPhật đạo trong mộtđời,nêndũng mãnh tinh 

tấn. Họ thànhPhậtsớm một ngày thì cácchúng sanh trong mườipháp giới đắcđộ sớm một 

ngày. Họ thànhPhậttrễ một ngày, tức làchúng sanh trong mườipháp giới phải chịu khổ thêm 

một ngày. Pháp TạngBồ Tát chẳng phải vìchính mình,mà vì chúng sanh. 

 “Nhất hướng chuyên chí”, một phương hướng, “chuyên chí” là chuyên tâm kiến 

tạothế giớiCực Lạc.Thế giớiCực Lạc được kiến tạo như thếnào? Trong phần sau, chúng ta 

sẽđọcđến. Trong ấy có một phẩm giảng về lịch sử củathế giới Cực Lạc được kiến tạo nhưthế 

nào.Ngàiđến thămhết thảy các cõiPhậttrongkhắppháp giới hư không giới; nói theo cách hiện 

thời, Ngàiđi khảo sát, học tập, chọn lấy cácưuđiểm và những chỗ tốtđẹp trong hết thảy các 

cõiPhật, xa lìa các khuyếtđiểm trong các cõiPhật. Vì vậy,thế giới Cực Lạc tập trung tinh hoa 

củahết thảy các cõiPhật để tạo dựng. Nhữngđiều tốt, thiện,đẹp củahết thảy các cõiPhật đều 

hoàn toàn có trong thế giới Cực Lạc. Nhữngđiều không tốt, khiếm khuyết nhưlục đạo thìthế 

giới Cực Lạc chẳng có.A Di Đà Phậtchẳng dựa vào tưởng tượng vu vơ! Chúng ta đọc 

nhữngđoạn kinh văn này thấy hợp tình, hợp lý, Ngàiđi tham quan, khảo sát, thu thập các tài 

liệu, nênkhithế giới Cực Lạc thành tựu, hết thảy chư PhậtNhư Lai đềután thán! Kinh nói ba 

thứ chân thật làChân Thật Tế, chân thật lợi và chân thật huệ, nói ra ba thứấy.“Chân thật chi 

tế, chân thật chi lợi, chân thật chi huệ, thật vi nhất kinh chi cương. Tương ưhạ lưỡng phẩm 

văn trung tường luận chi” (Chân Thật Tế, Chân Thật Lợi, Chân Thật Huệthật sự là cương 

lãnh của kinh này. Trong phần kinh văn của hai phẩm kế tiếp sẽ luậnđịnh cặn kẽ). Trong hai 

phẩm sau, chúng ta sẽđọcđến, [tức là hai phẩm]Đại Giáo Duyên KhởiĐệ Tam và Pháp Tạng 

NhânĐịaĐệ Tứ; Pháp Tạng NhânĐịaĐệ Tứ là Chánh Tông Phần. 

 “Siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. Tịnh Ảnh Sớ viết: Vị quá Phần Đoạn, Biến Dịch 

thế gian nhất thiết pháp dã” (Vượt trỗi các pháp vốn có trong thế gian”. TịnhẢnh Sớ giảng: 

“Nghĩa là vượt qua Phần Đoạn, Biến Dịch,hết thảy các pháp thế gian”).Tiểu Huệ Viễnđại sư 
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đời Tùyđã giải thích câu“siêu quá thế gian chư sở hữu pháp”. Nóiđến Quá (過)thì Quá là 

vượt qua. Vượt khỏi hai thứ PhầnĐoạn và Biến Dịch sanh tử. Hai thứ sanh tửấy bao gồmhết 

thảy các pháp trong thế gian. Thế gian này có PhầnĐoạn sanh tử. Do có từng giai đoạn một, 

nên gọi là PhầnĐoạn. Rõ rệt nhất là chúng ta sanh vàothế giới này, vài chục năm sau tử vong, 

đó là một giai đoạn.Sanh tử thì chư vị phải biết: Thânsanh tử, nhưnglinhtánh bất tử. 

Thânchẳng phải làta, linh tánh là ta, linh tánhbất sanh, bất diệt.Khi mê, chẳng gọi là 

“linhtánh” mà gọi là “linh hồn”. Gọi nó là “linh hồn” là nóikhách sáo, ca tụng nó. Trênthực 

tế, nóchẳng linh, mà là mê hoặc,điênđảo! Do đó, tạiTrung Quốc, kinh Dịch gọi nó là“du 

hồn” (遊魂),rất có lý, vì sao? Nó cótốc độ rất lớn, hết sức bấtổnđịnh,trôi nổi khắp nơi, nên 

gọi là“du hồn”. Kinh Dịch nói“du hồn vi biến”, “biến” (變) làđầu thai trong lục đạo, nó lại 

tìm một thân thể khác. Vì thế, chúng ta liễu giải chân tướng sự thật này, [sẽ biết] vinh hoa 

phú quý trongđời nàylà giả, chẳng cần chụp bắt nó, vì sao? Chẳng phải là thứ 

tốtđẹp.Phảinghiêm túc tu hành, hy vọngđời sau thù thắng hơnđời này,điều này rấttrọng yếu. 

Thù thắng bậcnhất,thù thắng khôn sánh làđếnthế giới Cực Lạc làmPhật,đó là thù thắng chân 

thật, chẳng có gìquan trọng hơn!Điều gì trong thế gian này cũngđều là giả, luân hồi rất khổ 

sở,chẳng có ý nghĩa gì. Hễluân hồi thì chúng ta nhất định phải biết: Như trong kinh đứcPhật 

đã nói,quyết định là thời gian trong baác đạo dài dằng dặc, thời gian trong ba thiệnđạo ngắn 

ngủi! 

 Vì sao?Đừng hỏi ai khác,chính mình suy ngẫm sẽbiết.Quý vị nghĩ xem: Ngày hôm 

nay, từ sángđến tối,ta khởi tâm động niệm là thiện niệm nhiều hay ác niệm nhiều? Nếu ác 

niệm nhiều hơnthiện niệm, chẳng phải là vào trong tam đồư? Thiện niệm nhiều hơnác niệm, 

khẳngđịnhquý vị chẳngđọa tam ác đạo,chẳng cần phải hỏi ai khác.Khởi tâm động niệm 

vìchính mình là sai lầm, vìchính mình là tự tư tự lợi,căn bản là chẳng có ta, quý vị coi thân 

này là ta, vì nóphục vụ, vì nó tạo tội nghiệp, sai bét rồi! Thân nàychẳng phải là ta, mà là một 

công cụ ta có, chúng ta phải lợi dụng công cụ nàyđể “nhờ vào giả mà tu chân”, nhờ cái thân 

giả nàyđểtuTây Phương Cực Lạc thế giới, đó làđúng. Do đó,nhất định phải nhận thức rõ 

ràngchân tướng sự thật, nắm lấy thời gian quý báu trước mắt. Thứ gì quý báu nhất?Thời gian 

quý báu nhất. Chúng ta dùng thời gian ấyđể khéoniệmPhật,khéohọckinhVô Lượng Thọ,đó là 

chuyện lớn nhất trong mộtđời này.Hiểurõ ràng, minh bạch kinh, khăng khăng một mực niệm 

một câu Phậthiệu này, chẳng có ai không thành tựu,chẳng có ai không thành công. Không chỉ 

vĩnh viễn thoát ly lục đạo, mà cònthoát ly mười pháp giới, thật sự phát tâm làm mộtđệ tử 

ngoan củaA Di Đà Phật. Khởi tâm động niệm chẳng lìakinh giáo, chẳng lìaPhật pháp. Pháp 

thế gian và xuất thế gian đều chẳng thật, cần gì phải nghĩđến chúng? Thật sựbuông xuống là 

đúng. Trong phần trước, tôiđã thưa cùngquý vị phương pháp, bỏ ra mười năm công phu 

nhằm thành tựu chính mình; mười năm quý vị sẽ khai ngộ, sau đó mới xem những kinh luận 

khác để thành tựu HậuĐắc Trí củachính mình. HậuĐắcTrí là gì? Không gì chẳngbiết.Cần 

HậuĐắcTríđểlàm gì? Cần HậuĐắcTrí hònggiúpđỡ chúng sanh; chúng sanh phẩm loại khác 

biệt,chẳng phải là ai nấyđều có thể tiếp nhận cùng mộtphương pháp.Quý vị môn nào cũngđều 
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thông, môn nào cũng hiểu, nhưngchẳng có mười năm công phu, [dẫu] học rộng nghe nhiều, 

nhưngquý vị chẳng làmđược, [sẽ chẳng thể giúpđỡ chúng sanh]. Trướchết, phải thành 

tựuchính mình, sau đấy mới cóthểgiúpđỡngười khác. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta 

học tới chỗ này. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tập 133 

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

  

  

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

Kinh Giải, trang một trăm năm mươi, xem từ dòng cuối cùng.  

“Siêu quá thế gian chư sở hữu pháp” (vượt trỗi các pháp vốn có trong thế gian). Trong 

hạnh lợi tha của Bồ Tát, vừa mở đầu liền nói: “Đắc Phật biện tài, trụ Phổ Hiền hạnh, khai 

hóa hiển thị chân thật chi tế” (Đắc biện tài của Phật, trụ trong hạnh Phổ Hiền, khai hóa, hiển 

bày Chân Thật Tế). Ở đây, chúng ta lại tiếp tục xem tới câu “siêu quá thế gian chư sở hữu 

pháp”. Mấy câu này là một đoạn ngắn.“Diệu hạnh hiển Thật”: Nơi phần nói về Tứ Đức 

trong Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, điều thứ nhất là “tùy duyên diệu hạnh”, mấy câu này 

đều thuộc về đức ấy. Đặc biệt là trong câu này, Bồ Tát ứng hóa trên thế gian, nên dùng thân 

gì để độ được, liền hiện thân nấy, nên dùng phương pháp gì để giúp đỡ chúng sanh, bèn dùng 

phương pháp ấy. Chẳng có phương pháp nhất định, mà cũng chẳng có hình tướng nhất định, 

thảy đều là “thuận theo tâm chúng sanh, ứng theo khả năng lãnh hội của họ” như kinh Lăng 

Nghiêm đã nói, đúng là “đắc đại tự tại”. 

Hoàng lão cư sĩ đã trích dẫn lời giải thích của mấy vị tổ sư đại đức. Trước hết, cụ trích 

dẫn Tịnh Ảnh Sớ. Pháp sư Huệ Viễn đời Tùy đã giải thích câu này như sau: “Vị quá Phần 

Đoạn, Biến Dịch thế gian nhất thiết pháp giả” (ý nói vượt qua Phần Đoạn, Biến Dịch, hết 

thảy các pháp thế gian). “Quá” (過) là vượt qua. Vì Phần Đoạn sanh tử và Biến Dịch sanh tử 

bao quát mười pháp giới, trong mười pháp giới có lục đạo. Hai thứ sanh tử ấy lục đạo đều có, 
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cũng tức là Biến Dịch và Phần Đoạn thảy đều có. Phần Đoạn (分段) là từng đoạn một, loài 

người chúng ta từ lúc sanh ra cho đến tử vong, khoảng thời gian ấy gọi là một đoạn (giai 

đoạn). Biến Dịch (變易) là gì? Biến hóa mỗi ngày, loài người chúng ta sanh, già, bệnh, chết. 

Chẳng phải là bỗng dưng già, mà là mỗi ngày một già hơn, biến hóa mỗi ngày, đó là Biến 

Dịch. Trong bốn thánh pháp giới, tức là các giai tầng cao trong mười pháp giới, bốn thánh 

pháp giới là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, và Phật chẳng có Phần Đoạn sanh tử, nhưng có 

Biến Dịch. Vì thế, nói Phần Đoạn và Biến Dịch, bèn gồm trọn mười pháp giới trong ấy. Chư 

vị phải biết: Vượt thoát mười pháp giới, nếu sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm, Biến 

Dịch chẳng còn nữa, Biến Dịch sanh tử cũng đoạn; trong cõi ấy là vĩnh hằng bất biến, do 

nguyên nhân gì? Vì các Ngài chẳng dùng Thức. Đức Phật bảo chúng ta: Hết thảy các pháp 

thế gian và xuất thế gian “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”. Chỉ cần còn có duy thức, sẽ 

còn có Biến Dịch sanh tử. Các Ngài chẳng có thức, đã chuyển thức thành trí, [tức là] chuyển 

tám thức thành bốn trí, Biến Dịch sanh tử sẽ chẳng còn nữa. Vì thế, hai thứ sanh tử đều chẳng 

có; đó là thành Phật, minh tâm kiến tánh. Đã thành Phật thì hai thứ sanh tử đều chẳng còn! 

Theo kinh Hoa Nghiêm, đó là từ Sơ Trụ trở lên, thuộc vào bốn mươi mốt địa vị Pháp Thân 

đại sĩ. Những vị Bồ Tát ấy trí huệ và đức tướng chân thật, trí huệ và đức tướng hoàn toàn 

hiện tiền.  

 Tiếp đó, cụ Hoàng trích dẫn ba lời chú giải đều của [các vị đại đức] Nhật Bản. Sách 

Hợp Tán do pháp sư Quán Triệt (觀徹) người Nhật soạn, đây chính là tác phẩm chú giải kinh 

Vô Lượng Thọ. “Hợp Tán vân: Siêu quá Phần Đoạn, Biến Dịch nhị tử, an trụ xuất thế Nhị 

Không chi trí, thử tức thành tựu Trí Đoạn nhị đức dã” (Sách Hợp Tán viết: “Vượt qua hai 

thứ sanh tử Phần Đoạn và Biến Dịch, an trụ trong hai Không Trí xuất thế. Đấy chính là thành 

tựu Trí Đức và Đoạn Đức”). Lời chú giải này tỉ mỉ hơn bản trước. Câu đầu giảng “vượt qua 

Phần Đoạn, Biến Dịch sanh tử” giống như Viễn Công đã nói, nhưng phần sau lại còn nói 

thêm: An trụ trong hai Không Trí xuất thế, đấy chính là thành tựu Trí Đức và Đoạn Đức; 

giảng cặn kẽ hơn cách trước. “Trí” là trí huệ Bát Nhã trong tự tánh, minh tâm kiến tánh. Trí 

huệ ấy hiện tiền, đó là Trí Đức. Đoạn Đức là hai thứ sanh tử đều đã đoạn; đó là Đoạn Đức.  

 Chúng ta lại xem Hội Sớ; sách này của pháp sư Tuấn Đế (峻諦) người Nhật: “Tam 

giới hư vọng, giai bất thường trụ, tổng danh thế gian” (ba cõi hư vọng, đều chẳng thường 

trụ, gọi chung là “thế gian”). “Tam giới” (三界) là nói về lục đạo, chẳng bao gồm tứ thánh 

pháp giới. Trong lục đạo có Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới, đó là tam giới. Tam giới hư 

vọng, trong kinh thường nói là “đều chẳng thường trụ”. Nói thật ra, nó sanh diệt trong từng 

sát-na. Không chỉ lục đạo là như thế, mà bốn thánh pháp giới cũng chẳng phải là ngoại lệ, 

cũng chẳng phải là thường trụ, nên [cả mười pháp giới] đều có thể gọi là “thế gian”. “Chúng 

sanh, quốc độ, tạng phủ vạn sai, thị danh chư sở hữu pháp” (Chúng sanh, cõi nước, hoàn 

cảnh tốt xấu muôn vàn sai khác, đó gọi là “chư sở hữu pháp”), đây là lời giải thích câu kinh 

trong phần sau [của đoạn Diệu Hạnh Hiển Thật, tức câu] “siêu quá thế gian chư sở hữu 
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pháp”. Chúng sanh và cõi nước, trong tam giới cũng rất phức tạp. Đối với tam giới, trong 

phần trước, chúng ta đã thấy khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật là một tam thiên 

đại thiên thế giới, gọi chung là “tam giới”, kể cả tam giới đang được nói đến ở chỗ này. Một 

khu vực lớn ngần ấy bao gồm Sa Bà thế giới tam thiên đại thiên thế giới, như Hoàng lão cư sĩ 

đã nói thì tổng cộng là mười ức hệ Ngân Hà; đối với một nơi to lớn như thế, nhìn từ tam giới, 

địa cầu vô cùng bé nhỏ! Trong mười ức hệ Ngân Hà, địa cầu thấm vào đâu? Vô cùng nhỏ bé! 

Trong các tinh cầu, có nơi rất tốt đẹp, cũng có nơi rất tệ, giống như địa cầu của chúng ta hiện 

thời rất tệ. Hiện tại, xã hội động loạn, tai nạn trên địa cầu nhiều ngần ấy, ở đây, những điều 

ấy được [sư Tuấn Đế] diễn tả là “tạng phủ vạn sai” (臧否萬差). “Tạng” (臧) là hoàn cảnh 

tốt đẹp, tức là hoàn cảnh cư trụ trên tinh cầu ấy tốt đẹp. Đời sống trên quả địa cầu này đã 

từng tốt đẹp. Cổ thư Trung Quốc đã ghi chép thời “thịnh trị đại đồng” được Khổng Tử tán 

thán, người thời nào vậy? Trong các thời của Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, thì các 

thời đại Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn là thời thịnh trị đại đồng. Thời vua Vũ vẫn còn khá; kể từ 

sau khi vua Vũ truyền ngôi cho con, Hạ Khải lên ngôi Thiên Tử trở đi, cho đến thời Văn 

Vương, Vũ Vương, Châu Công, Khổng phu tử đánh giá những thời đại ấy là thời “thịnh trị 

tiểu khang”. Nhìn vào lịch sử Trung Quốc, đời Hán có “Văn Cảnh chi trị”, tức thời thịnh trị 

của Hán Văn Đế và Hán Cảnh Đế, đời Đường có thời thịnh trị Trinh Quán và Khai Nguyên, 

đều là thời thịnh trị. Nhà Thanh có các đời vua Khang Hy và Càn Long, đều có thể coi như 

thời thịnh trị trong lịch sử, nhưng đều thuộc loại tiểu khang, chẳng phải là đại đồng.  

 Khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật là tam thiên đại thiên thế giới, trong các 

tinh cầu nhiều ngần ấy, có thời thịnh trị đại đồng hay không? Khẳng định là có! Cũng có nơi 

là đời loạn giống như chúng ta trong hiện tại, đã loạn đến mức không thể loạn hơn nữa; hiện 

thời có rất nhiều người nói đến tận thế. Vì thế, “tạng phủ vạn sai” (vàn muôn tốt xấu sai 

khác)được nói ở chỗ này là nói theo quả. Xét theo nhân, luôn có mối quan hệ nhân quả với 

cư dân trên tinh cầu. Nếu họ giữ tấm lòng thiện lương, tâm và hạnh đều thiện, tinh cầu ấy là 

đời thịnh trị, là thời thịnh trị đại đồng. Tâm hạnh bất thiện, nhưng có thể có được giáo huấn 

của thánh hiền, tuy chẳng thể nói là tất cả mọi người đều tuân theo, nhưng sẽ biến thành thời 

đại đồng do một số ít người. “Số ít” là bao nhiêu? Cổ nhân thường nói là một phần trăm, tức 

là trong một trăm người, có một thiện nhân, một người tốt lành, [cõi đời ấy] luôn có thể trở 

thành thời tiểu khang, một người trong trăm người đấy nhé! Từ lịch sử Trung Quốc, chúng ta 

có thể thấy điều ấy. Nếu trong một trăm người, chẳng có một thiện nhân nào, sẽ là chuyện rắc 

rối, sẽ biến thành đời loạn. Trong xã hội hiện tiền, giữa một trăm người, chẳng tìm được một 

thiện nhân, có thể là trong một ngàn người vẫn tìm chẳng thấy! Đại khái là trong một vạn 

người, may ra tìm thấy! Một phần vạn, một phần mười vạn thì xã hội loạn rồi! Một trăm 

người bất thiện, có một người thiện, xã hội còn có thể duy trì. Cổ nhân nói “tà chẳng thể 

thắng chánh”, có một người tâm hạnh thuần chánh, người ấy sẽ ít nhiều có thể cảm hóa chín 

mươi chín người kia. Chúng ta có thể tin vào cách nói này. Đó gọi là “chư sở hữu pháp”. 

“Bồ Tát thâm dĩ đại trí huệ” (Bồ Tát do đại trí huệ sâu xa); thời cổ, chữ Huệ (惠) trong ân 
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huệ (恩惠) và chữ Huệ (慧) trong trí huệ (智慧) được sử dụng lẫn lộn, “đạt tánh không, vô 

tướng, cố vân siêu quá” (thấu đạt tánh Không, vô tướng, nên gọi là “vượt qua”). Những vị 

Bồ Tát ấy minh tâm kiến tánh, trí huệ Bát Nhã trong tự tánh hiện tiền, liễu giải tất cả hết thảy 

hiện tượng, tướng có, tánh không. “Tướng có” là Huyễn Hữu, “tánh không” là Chân Không. 

Vì thế, trong hết thảy các hiện tượng, các Ngài chẳng chấp trước, chẳng phân biệt, không 

khởi tâm, không động niệm, đó là “siêu quá”, vượt trỗi các pháp vốn có trong thế gian. Sách 

Hội Sớ giải thích cặn kẽ hơn hai sách trước.  

 Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp: “Chân Giải (do pháp sư Đạo Ẩn (道隱) của Nhật Bản 

nói, Sư nói rất hay) chi thuyết sảo dị ư tiền, bỉ viết: Thế gian chư sở hữu pháp giả, hữu vi khả 

phá hoại, danh thế gian” (Thuyết của sách Chân Giải hơi khác với các sách trên, sách viết: 

“Tất cả các pháp vốn có trong thế gian, hữu vi có thể phá hoại, nên gọi là thế gian”). [Cách 

nói này] đã bao quát cả mười pháp giới trong ấy, vì sao? Chúng đều là pháp hữu vi. Pháp hữu 

vi có sanh, có diệt. Tuy trong bốn thánh pháp giới chẳng có Phần Đoạn sanh tử, nhưng có 

Biến Dịch sanh tử, nên vẫn là pháp hữu vi. Nhất định phải đạt đến Nhất Chân pháp giới mới 

là pháp vô vi. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng cảnh giới ấy, nên thông thường kinh 

Phật dùng một câu là “chẳng thể nghĩ bàn”. Chúng ta chẳng thể tưởng tượng, nói thực tại là 

có nói cũng chẳng diễn tả được! Nói không được mà đức Phật nói với chúng ta, đó là phương 

tiện thiện xảo của đức Phật. Tuy nói ra, nhưng người thật sự có thể lãnh hội, thật sự có thể 

thấu hiểu, nói thật ra, trọn chẳng nhiều! Chúng ta chỉ hiểu ý nghĩa thô thiển được diễn tả bởi 

danh từ ấy, chứ tánh, tướng, lý sự, nhân quả chân thật trong ấy chúng ta đều chẳng có cách 

nào liễu giải. “Y, chánh, thiện, ác, nhân, quả đẳng, nhất thiết hữu vi chư pháp” (Y báo, 

chánh báo, thiện, ác, nhân, quả v.v… hết thảy các pháp hữu vi). Sư (pháp sư Đạo Ẩn) nói đến 

thế gian, lại nói đến pháp hữu vi như y báo, chánh báo, thiện, ác, nhân quả... Trong khi đó, 

sách Hội Sớ trong phần trước chỉ dùng bốn chữ là “tạng phủ vạn sai”, còn sách Chân Giải 

giảng rất rõ ràng, chúng ta rất dễ hiểu. [Chân Giải] dùng y báo, chánh báo, thiện, ác, nhân, 

quả v.v… đó là những pháp hữu vi, để giải thích từ ngữ “sở hữu pháp”. “Bồ Tát năng tri 

nhất thiết tam giới hư vọng, nhi hành thế gian bất xả, cố vân siêu quá” (Bồ Tát biết hết thảy 

tam giới hư vọng, nhưng đi trong thế gian, chẳng bỏ, nên gọi là “vượt qua”). Câu này nói rất 

hay, [các vị Bồ Tát] biết [“chư sở hữu pháp”] là giả; dẫu giả, các Ngài vẫn chẳng bỏ. Các 

Ngài vẫn đến thị hiện trong thế gian này, đến giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê, 

khai ngộ, đó là đại từ đại bi. “Dĩ thượng chư thuyết giai thị” (các thuyết trên đây đều đúng), 

đều nói chẳng sai, “đản Chân Giải di khế bổn kinh” (nhưng thuyết của sách Chân Giải hết 

sức phù hợp kinh này). [Cụ Hoàng] tán thán cách giải thích của sách Chân Giải vô cùng phù 

hợp với giáo nghĩa của kinh này. 

 A Di Đà Phật chẳng bỏ hết thảy chúng sanh khổ nạn, chúng ta phải biết, phải cảm ơn. 

Báo ân như thế nào? Để báo ân, chỉ có y giáo tu hành, thật sự hành. Trong một đời này, có 

thể thành tựu hay không? Xác thực là chỉ có sáu chữ, làm được sáu chữ ấy, quý vị quyết định 
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thành Phật trong một đời này! Sáu chữ ấy là “thật thà, nghe lời, làm thật”, quý vị sẽ thành 

công. “Thật thà” là gì? Nhất tâm nhất ý, đó là thật thà. Trong một đời này, một bộ kinh Vô 

Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật, suốt đời chẳng thay đổi, đó là thật thà. “Nghe lời” là đối 

với những đạo lý được nói trong kinh này, chẳng hoài nghi chút nào, biến [các đạo lý ấy] 

thành tư tưởng của chính mình, tiếp nhận trọn vẹn tất cả những giáo huấn trong kinh, biến 

chúng thành hành vi của chính mình, đó là thật sự nghe lời. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ 

Tát đã nêu gương tốt cho chúng ta thấy, chúng ta có thể học tập các Ngài thì gọi là “nghe 

lời”, là “thật sự làm”, há có lẽ nào chẳng thành Phật? Phải hành bao lâu? Hoàn toàn tùy thuộc 

tâm thái của quý vị. Nếu quý vị thực hiện một trăm phần trăm sáu chữ vừa nói, đúng một 

trăm phần trăm, chẳng giảm thiểu một chút nào, thật sự thật thà, nghe lời, thật sự hành, kinh 

Di Đà dạy “nhược nhất nhật”, một ngày bèn thành công. Kinh Di Đà dạy “nhược nhất nhật, 

nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất 

nhật”, chẳng khó, thật sự có thể thành công! 

 Trong quá khứ, thật sự có người tu [thành công như thế]: Pháp sư Oánh Kha đời Tống. 

Chúng ta thấy Vãng Sanh Truyện có chép truyện của Sư, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục 

cũng thấy chép. Sư chỉ niệm Phật ba ngày, sáu ngày bèn vãng sanh. Theo truyện ký ghi chép, 

Sư là người xuất gia, nhưng là một người xuất gia phá giới, phạm giới. Ưu điểm của vị này ở 

chỗ nào? Sư tin sâu nhân quả. Nghĩ chính mình vì tập khí phiền não mà phá giới, nghe những 

lời dạy trong kinh Phật, đối chiếu với hành vi của chính mình, trong tâm nghĩ mình quyết 

định đọa địa ngục. Nghĩ tới tương lai phải đọa địa ngục, Sư kinh sợ, thật sự sợ hãi, chẳng 

phải là giả, bèn thỉnh giáo đồng tham đạo hữu: “Có phương pháp gì có thể cứu tôi hay 

không?” Các đồng học cũng khá lắm, tặng Sư một quyển Vãng Sanh Truyện; Sư đọc xong, 

thật sự cảm động. Sau khi xem xong, Sư ngồi yên trong liêu phòng của chính mình, đóng 

chặt cửa, chuyên niệm A Di Đà Phật, không ngủ nghê, không ăn cơm, chẳng uống nước, 

niệm một câu A Di Đà Phật suốt ba ngày ba đêm. Đúng là “chân thành bèn linh”. Vấn đề là 

con người phải thành tâm, do chân thành bèn linh, niệm cảm A Di Đà Phật hiện đến. A Di Đà 

Phật bảo Sư: “Ông còn có mười năm tuổi thọ, hãy khéo tu hành. Mười năm sau, khi ông 

mạng chung, ta sẽ đến tiếp dẫn ông”. Pháp sư Oánh Kha biết căn bệnh tập khí của chính 

mình rất nặng, chẳng có cách nào vượt qua, bèn xót xa cầu xin A Di Đà Phật: “Con chẳng 

cần mười năm thọ mạng! Con ra đi ngay bây giờ có được hay không? Nay con xin đi theo 

Ngài”. A Di Đà Phật cũng đáp ứng: “Được rồi! Ba hôm sau ta sẽ đến tiếp dẫn ông”. Quý vị 

thấy niệm ba ngày cảm được A Di Đà Phật hiện đến, ước hẹn cùng A Di Đà Phật: Ba ngày 

sau, Phật đến tiếp dẫn. Vì thế, Sư mở cửa liêu phòng, bảo mọi người: “Ba ngày sau, tôi sẽ 

vãng sanh”. Chẳng có ai tin tưởng Sư, há có chuyện đơn giản ngần ấy? Ai nấy đều biết Sư là 

kẻ phá giới, là người xuất gia chẳng tuân thủ Thanh Quy, cớ sao đóng cửa phòng [niệm Phật] 

ba ngày mà ba hôm sau sẽ vãng sanh? Cũng may là thời gian ba ngày chẳng dài, mọi người 

đợi xem, xem thử Sư vãng sanh là thật hay giả!  
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 Ba ngày sau, khi lên chánh điện, Sư bảo mọi người: “Hôm nay, xin mọi người niệm 

Phật trên chánh điện, niệm A Di Đà Phật đưa tôi đi vãng sanh”. Khi đó, mọi người tốt đẹp, ai 

nấy đều rất tử tế, cũng rất nghe lời: “Được rồi, hôm nay chúng tôi tiễn thầy vãng sanh”. Mọi 

người niệm Phật cho Sư, niệm chưa đến một khắc, một khắc là nửa tiếng đồng hồ hiện thời. 

Vào thời cổ, “thời thần” tính bằng Tý, Sửu, Dần, Mão…, dùng cách tính ấy, chẳng giống 

như hiện thời. Hiện nay, chúng ta dùng cách tính hai mươi bốn giờ theo ngoại quốc. “Thời 

thần” của Trung Quốc là mười hai giờ, nên một khắc là nửa tiếng đồng hồ hiện thời. Chưa 

đến một khắc, đại khái gần nửa tiếng đồng hồ, pháp sư Oánh Kha bảo mọi người: “Tôi đã 

thấy rồi, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi”, hướng về mọi người từ biệt, Sư bèn tịch. Đúng là đã 

vãng sanh, cũng chẳng ngã bệnh, thật sự vãng sanh. Thị hiện cho chúng ta biết: Kinh Di Đà 

dạy “hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày” chẳng giả, là thật. Quý vị thật sự chịu 

làm, A Di Đà Phật thật sự đến! Quý vị nói chính mình niệm suốt mười mấy năm, chẳng niệm 

A Di Đà Phật hiện đến được, đó là gì? Tâm quý vị chẳng chân thành, chẳng khẩn thiết! Quý 

vị niệm Phật, A Di Đà Phật ở bên đó cười: “Hư tình giả ý, chẳng thật!” Hễ là thật, Phật thật 

sự tới! Nhất định phải hiểu đạo lý này! Chúng ta thật sự hành, quyết định có thể thành tựu, 

pháp sư Oánh Kha đã nêu gương rất tốt cho chúng ta. Còn như [các trường hợp] niệm Phật ba 

năm công phu thành tựu vãng sanh thì quá nhiều. Từ xưa tới nay, chúng ta thấy Tịnh Độ 

Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện ghi chép, tuyệt đại đa số là ba năm. Trong quá khứ, đã 

có người hỏi tôi: “Có phải là thọ mạng của họ chỉ còn ba năm, nên niệm Phật ba năm bèn 

vãng sanh?” Sau khi nghe xong, tôi nghĩ chẳng có khả năng ấy cho lắm! Há có chuyện trùng 

hợp khéo léo như vậy? Người thọ mạng chỉ còn ba năm có lẽ cũng có, nhưng tôi nghĩ tuyệt 

đại đa số chẳng phải là như vậy. Công phu của họ đã đạt, cũng giống như pháp sư Oánh Kha 

hãy còn có thọ mạng, nhưng chẳng cần, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh. Phật tùy thuận tâm 

chúng sanh, cho chúng sanh mãn nguyện. Quý vị đã cầu, lẽ nào Ngài chẳng đáp ứng? Ra đi là 

như vậy đó. Chuyện này là thật, chẳng giả, chúng ta phải ghi nhớ kỹ càng. Vì sao quý vị 

niệm Phật chẳng có cảm ứng? Quý vị còn lưu luyến thế gian này. Chỉ cần có mảy may lưu 

luyến, Phật bèn chờ đợi quý vị, đợi đến ngày nào, quý vị thật sự nghĩ chẳng cần đến thế gian 

này nữa, buông xuống toàn bộ, Phật liền đến tiếp dẫn quý vị. Chân tướng sự thật là như thế, 

nhất định phải có trí huệ, thế gian này là giả, chẳng thật!  

 “Trí Nhị Không”: Tướng là Không, Tánh cũng là Không. Vì thế, Tướng được gọi là 

Huyễn Hữu, Tánh được gọi là Chân Không, đều chớ nên chấp trước. Không chỉ đừng nên 

chấp trước, mà khởi tâm động niệm đều sai, phải nên dùng thái độ gì? Không khởi tâm, 

không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước. Đối với hết thảy các pháp, pháp thế 

gian là như thế, mà đối với pháp xuất thế gian cũng là như thế, tâm quý vị mới sạch làu, 

“thanh tịnh, bình đẳng, giác” chính là chân tâm đều hiện tiền. Thanh tịnh, bình đẳng, giác 

hiện tiền, A Di Đà Phật liền hiện tiền. Trong bộ kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới 

thiệu minh bạch: “Thanh tịnh, bình đẳng, giác” là A Di Đà Phật; lẽ nào tự tánh Di Đà và Tây 

Phương Cực Lạc thế giới Di Đà chẳng tương ứng? Vì lẽ đó, ở đây, sách Chân Giải nói rất 
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hay, chúng ta phải ghi nhớ, [hãy hành] giống như Bồ Tát: Tuy hết thảy tam giới hư vọng, 

nhưng vẫn đi trong thế gian, chẳng bỏ. Tuy chẳng bỏ, nhưng chẳng chấp trước mảy may; 

khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước thảy đều chẳng có. “Chẳng bỏ” thì là có hay 

không có? Chẳng bỏ, nhưng chẳng có khởi tâm động niệm, đó là đại từ đại bi trong tự tánh tự 

nhiên lưu lộ, chẳng có chút gì dính líu đến khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước; cảnh 

giới ấy chẳng thể nghĩ bàn! Đoạn này giảng về chân tướng của việc Phật, Bồ Tát ứng hóa 

trong thế gian, [cũng như] Thật Đức, tức đức hạnh chân thật của các Ngài.  

 Trong đoạn tiếp theo, chúng ta lại xem sự ứng hóa của các Ngài. Người hiện thời nói là 

“tâm thái”. Tâm thái như thế nào? Dùng phương thức gì để ứng hóa? Đều là tùy thuận phàm 

tình của chúng ta để nói. Vì sao? Nếu tùy thuận Phật, Bồ Tát, quý vị sẽ chẳng thể mở miệng 

được! “Tâm hành xứ diệt, ngôn ngữ dứt bặt” mà! Đây là đức Thế Tôn phương tiện thiện xảo, 

vì chúng ta nói ra sự ứng hóa của Phật, Bồ Tát trên thế gian. Quý vị xem nhé: “Tâm thường 

đế trụ độ thế chi đạo. Đế giả, an dã. Độ giả, xuất dã. Cố bổn cú chi đại nghĩa vi tâm thường 

an trụ ư xuất thế vô vi chi đạo” (Tâm thường trụ chắc nơi đạo xuất thế. Đế (諦) là an. Độ (度

) là thoát ra. Vì thế, ý nghĩa chánh yếu của câu này là “tâm thường an trụ nơi đạo vô vi xuất 

thế”). Ý nghĩa này được giảng rất hay, cũng đúng như kinh Kim Cang đã nói: “Ưng vô sở 

trụ, nhi sanh kỳ tâm” (hãy nên chẳng trụ vào đâu mà sanh tâm), có ý nghĩa ấy. “Tịnh Ảnh Sớ 

vân: Đế vị an đế” (Tịnh Ảnh Sớ giảng: “Đế nghĩa là ở yên chắc chắn”), cũng có nghĩa là An. 

“Vị thường an trụ chân thật vô vi độ thế chi đạo” (ý nói thường an trụ nơi đạo chân thật vô 

vi độ thế). “Chân Giải viết: Xuất hữu vi, chứng vô vi, nhi bất trước vô vi, cố vân đế trụ” 

(Sách Chân Giải giảng: - Thoát khỏi hữu vi, chứng vô vi, nhưng chẳng chấp vào vô vi, nên 

nói là “đế trụ”), có ý nghĩa này. Câu kế tiếp là: “Thử Bồ Tát tâm thường trụ vô trụ xứ Niết 

Bàn, vân tâm thường trụ” (Tâm của các vị Bồ Tát ấy thường trụ trong Vô Trụ Xứ Niết Bàn, 

nên nói là “tâm thường trụ”). Chứng đắc Đại Bát Niết Bàn, nhưng các Ngài chẳng trụ trong 

Niết Bàn, chúng ta cũng nói là “vô trụ Niết Bàn”. Ở đây, Sư còn thêm chữ “xứ” (處), tức Vô 

Trụ Xứ, chúng ta thường tỉnh lược chữ Xứ này, nên nói là Vô Trụ Niết Bàn. Chẳng trụ trong 

sanh tử, chẳng trụ trong Niết Bàn. Nói rõ các vị Bồ Tát ấy khác A La Hán và Bích Chi Phật. 

A La Hán và Bích Chi Phật trụ Niết Bàn, chẳng trụ sanh tử. Sanh tử là lục đạo, các vị ấy 

chẳng trụ trong lục đạo, nhưng trụ trong Niết Bàn. Các vị Bồ Tát ấy đã chứng Niết Bàn, 

nhưng chẳng trụ Niết Bàn, thời thời khắc khắc vào trong lục đạo, ở lẫn lộn với chúng sanh 

trong lục đạo, hòa quang đồng trần. Ở lẫn lộn với chúng sanh, biểu hiện chẳng khác chúng 

sanh cho mấy, không ai có thể nhận ra Ngài là Phật, hay Bồ Tát thật sự.  

 Ở đây, có một câu phải nói rõ cùng quý vị. Mọi người phải nhớ: Những vị Phật, Bồ Tát 

thị hiện trong nhân gian, nếu thân phận bị bộc lộ Ngài là vị Bồ Tát nào đó thị hiện, giống như 

Di Lặc Bồ Tát, tôi lấy Ngài làm thí dụ. Bố Đại hòa thượng đời Tống, Cao Tăng Truyện có 

chép truyện ký của Ngài. Ngài xuất hiện vào thời Tống Cao Tông, họ ngoài đời là gì, sống ở 

đâu, quê quán là đâu, không ai biết. Vì người thuở ấy cũng chẳng có ai coi trọng Ngài. Vị 
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xuất gia ấy rất tùy tiện, cũng chẳng chú trọng dáng vẻ, rất nhếch nhác, điên điên khùng 

khùng, là một người như vậy đó, nên cũng chẳng có ai coi trọng Ngài. Hằng ngày, Ngài xách 

một cái túi vải to ra ngoài hóa duyên, bất luận người ta cho thứ gì đều bỏ vào túi, vác lên vai, 

bỏ đi. Đã có người hướng về Ngài thỉnh giáo Phật pháp: “Phật pháp là gì?” Ngài bỏ túi xuống 

bên cạnh, buông thõng hai tay. Mọi người thấy vậy bèn hiểu là “buông xuống”. Phật pháp là 

gì? Buông xuống! Người ta thấy được điều ấy, hiểu ý Ngài. “Sau khi đã buông xuống, nên 

làm như thế nào?” Ngài quảy túi lên, bỏ đi, chẳng đoái hoài [người hỏi nữa], biểu thị ý nghĩa 

gì? Sau khi buông xuống, phải nâng lên được. Buông xuống được, nâng lên được! “Buông 

xuống” là buông phiền não sanh tử xuống, “nâng lên” là gì? Phổ độ chúng sanh. Thấy các 

chúng sanh sanh tử luân hồi trong lục đạo, nhất định phải có lòng thương xót, tâm từ bi, niệm 

niệm giúp đỡ họ. Chúng sanh căn cơ chín muồi thì phải thành tựu họ. Họ đã đạt đến một mức 

độ nhất định, phải giúp họ giác ngộ, giúp họ minh tâm kiến tánh. Người đã có thiện căn, 

nhưng còn chưa đạt đến mức độ ấy, phải giúp người ấy tăng trưởng. Kẻ chưa phát tâm, phải 

giúp cho kẻ ấy phát tâm. Bất luận đối với ai, Bồ Tát vừa trông thấy liền biết căn khí của họ, 

tận tâm tận lực chiếu cố. Lúc vãng sanh, Bố Đại hòa thượng nói với mọi người, công khai nói 

Ngài là Di Lặc Bồ Tát hóa thân. Nói xong bèn tịch, đó là thật. Nếu Ngài nói xong, vẫn chẳng 

tịch, thì đó là gạt người, giả trất! Vì vậy, trong xã hội hiện thời, có rất nhiều người nói: “Kẻ 

nào đó là Bồ Tát hay Phật nào đó tái lai”, nói xong, kẻ ấy vẫn chẳng tịch. Đó là bịa chuyện 

đồn thổi!  

 Như Bố Đại hòa thượng là tự mình nói ra, còn có những vị bị người khác nói ra thân 

phận. Thiên Thai Sơn Chí có ghi chép Hàn Sơn, Thập Đắc, hòa thượng Phong Can, ba vị này 

là Văn Thù, Phổ Hiền, và A Di Đà Phật; ngài Phong Can là A Di Đà Phật tái lai. Ba vị này 

chẳng tự mình nói ra, mà do người khác nói. Sau khi nói ra, mọi người biết đến, ba vị ấy đều 

đi mất. Đó là thật, trong lịch sử tại Trung Quốc, những trường hợp như vậy rất nhiều. Ngài 

Vĩnh Minh Diên Thọ cũng là A Di Đà Phật tái lai. Sau này, nếu chúng ta gặp những kẻ nói 

như vậy, nếu kẻ ấy nói xong vẫn chẳng tịch, hãy khéo khuyến cáo kẻ ấy: “Ngươi là giả, 

chẳng thật. Nếu là thật, ngươi phải tịch, vì sao vẫn chẳng tịch? Chứng tỏ ngươi giả trất, sau 

này đừng nói nữa. Hễ còn nói sẽ là gì? Là đại vọng ngữ! Ngươi chưa chứng đắc, nhưng tự 

nói chính mình chứng đắc. Ngay cả trong trường hợp đã đắc Thiền Định, khai trí huệ, đều 

chớ nên nói. Ngươi chẳng đắc Thiền Định mà nói chính mình đã đắc Thiền Định, chẳng khai 

trí huệ mà nói chính mình đã khai trí huệ. Ngươi nói những lời lẽ đó nhằm mục đích nào? 

Toàn là vì tiếng tăm, lợi dưỡng, gạt gẫm chúng sanh! Trong giới luật của Phật pháp, đó là đại 

vọng ngữ. Kẻ đại vọng ngữ đều đọa địa ngục. Trước mắt, ngươi có thể đạt được một chút lợi 

ích, lợi ích nhỏ nhặt, nhưng lừa gạt kẻ khác, sau khi chết, sẽ đọa địa ngục, muốn thoát ra rất 

phiền! Huống hồ khi đã thoát ra, đã chịu hết tội trong địa ngục, sẽ biến thành súc sanh để trả 

nợ. Ngươi đã lừa gạt những người đó nên đều phải đền nợ!” Do đó, người hiểu sâu nhân quả, 

chẳng dám làm chuyện phi pháp. Không chỉ chẳng dám làm, mà nghĩ cũng chẳng dám nghĩ! 

Vì vậy, đối với đạo hạnh và tu dưỡng của một cá nhân, nhân quả có sức mạnh vượt xa luân 
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lý, đạo đức. Người tu dưỡng đạo đức khá, nhưng gặp phải những thứ gọi là “danh cao, lợi 

trọng”, vẫn chẳng thể chống nổi sự dụ dỗ, mê hoặc, vẫn có thể phạm lỗi! Chỉ có người tin sâu 

nhân quả, tuy thấy những thứ đó, tâm vừa động, nhưng nghĩ đến quả báo trong tương lai sẽ là 

như thế nào, bèn chẳng dám làm!  

 Trung Quốc từ xưa tới nay, xã hội ổn định vững bền mấy ngàn năm dựa vào gì? Điều 

chủ yếu nhất là dựa vào giáo dục nhân quả; ba nhà Nho, Thích, Đạo đều có giáo dục nhân 

quả. Trong xã hội, giảng nhân quả nhiều nhất, nói thật ra, Đạo gia còn giảng nhiều hơn Phật. 

Nhà Phật cũng giảng không ít, nhưng thường là khi giảng kinh chẳng chuyên nói về nhân 

quả, chỉ nói kèm theo. Do đó, giáo dục nhân quả phổ cập thì Đạo gia xếp hàng đầu. Quý vị 

thấy Đạo gia có Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, và Tâm 

Kinh của Lữ Tổ21[1], những thứ ấy đều là của Đạo gia, lưu thông phổ biến trong xã hội. Tốt 

lắm! Chư vị đã đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, thiền sư Vân Cốc trao cho tiên sinh Liễu Phàm sách 

Công Quá Cách22[2], đó là [tác phẩm được biên soạn dựa theo những giáo huấn trong] Cảm 

Ứng Thiên. Vì thế, tam giáo, tức tam giáo Nho, Thích, Đạo tại Trung Quốc, suốt mấy ngàn 

năm đã giúp đỡ quốc gia, giúp đỡ xã hội, xác thực là làm rất nhiều chuyện tốt đẹp, giúp cho 

xã hội an định và hòa hài. Nay chúng ta nếu muốn thành tựu đạo nghiệp của chính mình, ba 

căn bản ấy trọng yếu hơn bất cứ gì khác. Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên và Thập Thiện 

Nghiệp. Chúng ta phải nghĩ, phải nhớ Ấn Quang đại sư lão nhân gia suốt đời đề xướng giáo 

                                                           

21[1] Đ}y l{ một b{i kinh giảng về c|i T}m được coi l{ do Lữ Thuần Dương (Lữ Động T}n) gi|ng cơ 
trong đ{n cầu tiên của Đạo gia, không phải l{ t|c phẩm chú giải T}m Kinh (mạo danh Lữ Tổ) với nội 
dung xuyên tạc T}m Kinh để đề cao phép luyện đan của bọn đạo sĩ. B{i T}m Kinh n{y kh| ngắn, xin 
trích một đoạn như sau: “Thiên sanh vạn vật, duy nhân tối linh. Phỉ nhân năng linh, thật tâm thị linh. 
Tâm vi chủ tể, nhất thân chi quân, dịch sử bách hài khu xứ, quần tình; vật vô kỳ vật, hình vô kỳ hình, bẩm 
thụ ư thiên, lương tri, lương năng, khí câu dục tế, nhật thất kỳ chân. Thử tâm tức thất, thử thân diệc 
khuynh. Dục thiện kỳ thân, tiên trị kỳ tâm. Trị tâm như hà, tức tâm trị tâm. Dĩ lão lão tâm, trị bất hiếu 
tâm. Dĩ trưởng trưởng tâm, trị bất đễ tâm. Dĩ ủy trí tâm, trị bất trung tâm. Dĩ thành khác tâm, trị bất tín 
tâm. Dĩ cung kính tâm, trị vô lý tâm…” (trời sanh vạn vật, chỉ có con người l{ linh thông nhất. Chẳng 
phải l{ con người có thể linh thông, m{ thật sự l{ do c|i t}m linh thông. T}m l{m chúa tể, l{ vua của 
th}n, sai khiến c|i th}n gồm hình h{i x|c thịt v{ c|c mối tình cảm. T}m dường như l{ vật, nhưng chẳng 
phải l{ vật, t}m dường như có hình d|ng, nhưng chẳng có hình d|ng, được bẩm thụ từ trời, nên có 
lương tri v{ lương năng. Do bị dục vọng hu}n tập, che lấp, nên dần dần đ|nh mất t|nh thiên ch}n. C|i 
t}m n{y đ~ mất, c|i th}n cũng lệch lạc theo. Muốn cho c|i th}n tốt l{nh, trước hết phải trị c|i t}m. Trị 
t}m như thế n{o? H~y dùng t}m để trị t}m. Dùng c|i t}m tôn kính người gi{ của kẻ kh|c như người gi{ 
của chính mình để trị c|i t}m bất hiếu. Dùng c|i t}m coi người bề trên của kẻ kh|c như bề trên của 
chính mình để trị c|i t}m chẳng cung kính tôn trưởng. Dùng c|i t}m tận tụy để trị c|i t}m bất trung. 
Dùng c|i t}m th{nh khẩn để trị c|i t}m bất tín. Dùng c|i t}m cung kính để trị c|i t}m vô lý…)  

22[2] Công Qu| C|ch do đạo sĩ Tịnh Minh Đạo biên soạn v{o đời Tống, với nội dung ph}n loại những 
điều |c v{ điều thiện để tự xét nhằm chấm điểm h{nh vi của chính mình hằng ng{y. Nội dung c|c hạng 
mục dựa theo quan điểm tích thiện của Đạo gi|o, lu}n lý Nho gia, cũng như thuyết nh}n quả b|o ứng 
của Phật gi|o, nhưng c|c hạng mục chủ yếu đều lấy những điều đ~ được nêu trong Âm Chất Văn l{m 
chuẩn.  
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dục nhân quả. Trong những kinh luận và thiện thư do Hoằng Hóa Xã23[3] lưu thông, số 

lượng lớn nhất là Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên Vựng Biên, và An Sĩ Toàn Thư. 

Thuở Ấn Quang đại sư sinh tiền, trong hoàn cảnh thuở ấy, kỹ thuật ấn loát chưa phát triển 

cho lắm, mà Ngài có thể in ba loại sách ấy nhiều hơn một trăm vạn bản, chẳng phải là chuyện 

dễ dàng! Vì sao Ngài phải làm như vậy? Nay chúng ta hiểu rõ, nhìn vào xã hội động loạn, 

thấy tai ương trên địa cầu nhiều ngần ấy, chúng ta mới nhớ tới Ấn Quang đại sư suốt đời cực 

lực tuyên dương giáo dục nhân quả, chúng ta mới hiểu rõ đạo lý ấy! Nay chúng ta muốn cứu 

chính mình, trong đại kiếp nạn như thế, tránh né bằng cách nào? Tin sâu nhân quả, quý vị có 

thể tránh khỏi tai nạn này. Tin sâu nhân quả, chẳng có mảy may hoài nghi, điều này rất trọng 

yếu!  

 Học theo Bồ Tát chứng vô vi, nhưng chẳng chấp trước vô vi. Nay chúng ta ngay cả 

chứng còn chưa chứng; chúng ta biết có pháp vô vi, cũng đừng nên chấp trước pháp vô vi. 

[Hễ chấp là] trật rồi, biến thành Tiểu Thừa. Nhất định phải học theo các vị Bồ Tát, tâm 

thường an trụ vững vàng nơi đạo độ thế, niệm niệm mong mỏi chánh pháp tồn tại lâu dài. Bắt 

đầu làm từ chỗ nào? Bắt đầu thực hiện từ chính mình, ắt phải y giáo phụng hành, chánh pháp 

mới có thể tồn tại lâu dài. Giúp xã hội hóa giải xung đột, giúp xã hội khôi phục hòa hài, đều 

phải làm từ chính mình, đừng đòi hỏi người khác, đó là đúng. Chính mình làm tốt, chắc chắn 

sẽ có thể ảnh hưởng những người chung quanh quý vị. Niệm niệm suy nghĩ vì chúng sanh 

khổ nạn, chính mình phải nêu gương cho người khác nhìn vào. Chính mình chẳng nêu gương 

                                                           

23[3] Hoằng Hóa X~ l{ một cơ sở lưu thông kinh s|ch Phật gi|o. Thuở đầu, v{o năm 1930, do Ấn Quang 
đại sư đề xướng, Gi|c Viên Tịnh Nghiệp X~ được th{nh lập tại Thượng Hải, ph|p sư Minh Đạo thuộc 
chùa Th|i Bình chịu tr|ch nhiệm điều h{nh. Trước tiên, Tịnh Nghiệp X~ chỉ lưu thông những kinh s|ch 
do c|c nơi đ~ in. Sau đó, dưới sự giúp sức của c|c cư sĩ Ho{ng H{m Chi, Vương Nhất Đình, Quan Quýnh 
Chi v.v…, một tiểu tổ của Tịnh Nghiệp X~ đặc tr|ch ấn h{nh kinh s|ch mang tên l{ Hoằng Hóa X~ được 
th{nh lập để tự ấn lo|t kinh s|ch. Tổ Ấn Quang chịu tr|ch nhiệm giảo duyệt, tu đính, trình b{y, ph|p sư 
Minh Đạo v{ c|c vị cư sĩ nói trên chịu tr|ch nhiệm quyên góp, liên lạc với xưởng in, ấn định gi| th{nh, 
ph}n phối s|ch… Về sau, mọi người chỉ biết đến Hoằng Hóa X~, không còn danh xưng Tịnh Nghiệp X~ 
nữa. Năm 1931, Hoằng Hóa X~ dời về chùa B|o Quốc ở Tô Ch}u l{ nơi Ấn Quang đại sư bế quan. Năm 
1935, ph|p sư Minh Đạo qua đời, không có người giao phó, tổ Ấn Quang phải đích th}n trông nom 
Hoằng Hóa X~ m~i cho đến khi Tổ viên tịch. Sau khi Tổ v~ng sanh v{o năm 1940, Hoằng Hóa X~ lại 
chuyển từ Tô Ch}u về chùa Gi|c Viên ở Thượng Hải (trong giai đoạn n{y, Hoằng Hóa X~ do ph|p sư 
Đức S}m đảm nhiệm. Sau khi Cộng Hòa Nh}n D}n Trung Hoa th{nh lập, ph|p sư Diệu Ch}n tiếp tục chủ 
trì, nhưng chỉ được phép hoạt động cầm chừng). Trong giai đoạn đầu sau khi tổ Ấn Quang mất, Hoằng 
Hóa X~ dốc sức t|i bản c|c bộ Ấn Quang Ph|p Sư Văn Sao Ch|nh Biên, Tục Biên, Gia Ngôn Lục, Tinh 
Hoa, v{ xuất bản tờ Hoằng Hóa Nguyệt San (tờ b|o n{y thoạt đầu do ông Chung C|t Ninh chủ biên, về 
sau do Du Hữu Duy chủ trì v{ Vương Vĩnh Nguyên l{m tổng biên tập) cho đến khi Mao Trạch Đông 
chiếm l~nh to{n bộ Hoa Lục, c|c hoạt động ấn lo|t v{ lưu thông kinh s|ch Phật gi|o của c|c chùa bị cấm 
ngặt, nội dung b|o chí Phật gi|o ho{n to{n bị c|n bộ văn hóa chỉ đạo. Năm 1956, Hoằng Hóa X~ được 
lệnh kết hợp với Thượng Hải Phật Học Thư Cục v{ Đại Ph|p Lu}n Thư Cục, đổi tên th{nh Thượng Hải 
Phật Gi|o Thư Điếm (tiệm s|ch Phật gi|o Thượng Hải, do nh{ nước quản lý); Hoằng Hóa X~ biến mất. 
M~i cho đến thập niên 1990, khi chùa B|o Quốc ở Tô Ch}u được chính quyền Hoa Lục cho mở cửa lại, 
tăng chúng bèn t|i lập Hoằng Hóa X~ trong khuôn viên viện bảo t{ng Phật Gi|o Tô Ch}u.  
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tốt, quý vị chẳng thể khuyến hóa chúng sanh. Người hiện thời nhất định phải nhìn thấy tấm 

gương tiêu biểu, quý vị tu tập rất khá, quý vị thực hiện rất tốt, người khác sẽ tôn kính quý vị, 

học tập theo. Quý vị nói được, nhưng làm chẳng ra gì, chẳng có ai tin tưởng, quý vị chẳng thể 

giúp cho chánh pháp tồn tại lâu dài. Nếu con người mang ý niệm vì chính mình thì tu hết thảy 

thiện pháp, quả báo đều là si phước trong lục đạo, chẳng phải là công đức, chẳng có mảy may 

dính líu đến chuyện liễu sanh tử, thoát tam giới của chính mình! Niệm niệm chẳng vì chính 

mình, niệm niệm vì chúng sanh khổ nạn, niệm niệm mong cứu vớt địa cầu, đó là công đức, 

toàn bộ hết thảy những việc thiện do quý vị đã làm đều là công đức. Chỉ cần có tự tư tự lợi, 

đặt danh lợi vào trong ấy, sẽ là chẳng đúng. Chớ nên không hiểu đạo lý này! 

 Câu cuối cùng: “Hựu Hội Sớ viết: Bi trí tương ấn, dĩ vi thê thần chi trạch, cố vân đế 

trụ” (Sách Hội Sớ lại viết: “Bi trí in vào nhau để làm chỗ nương náu cho thần trí, nên gọi là 

Đế Trụ”). Câu này có ý nghĩa: Tâm này trụ tại đâu? Trụ trong trí huệ, trụ trong đại từ đại bi. 

Bi là thương xót hết thảy chúng sanh khổ nạn, Từ là giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Trong 

thế gian này, vào thời cổ, chúng ta nói là “xã hội”, người ta thường kính phục nhất hai loại 

người: 

1) Một là người dạy học. Thời cổ, họ được gọi là “phu tử”. Quý vị làm nghề gì? Làm 

phu tử là dạy học, giúp người khác phá mê khai ngộ. Người dạy học rất vất vả, vì sao? Chính 

mình phải nêu gương cho người khác thấy. Nếu quý vị chẳng làm được những gì đã nói, ai 

nghe lời quý vị? Vì lẽ đó, luân lý, đạo đức, nhân quả họ đều làm được. Cuộc sống rất kham 

khổ, nhưng người trong xã hội rất tôn kính họ. Trước kia, dạy học là sự nghiệp thánh hiền. 

Gia cảnh học trò nghèo khó, chẳng cúng dường thầy, thầy có dạy hay không? Vẫn dạy y hệt. 

Quả thật, gia đình [học trò] rất thanh bần, có lúc thầy còn giúp đỡ trò. Chẳng nói “phải thu 

học phí”, há có lẽ ấy? [Nếu làm như vậy], đã biến thành hành vi buôn bán mất rồi! Vào thời 

cổ, tại Trung Quốc, thương nhân có địa vị thấp nhất. [Các giai cấp trong xã hội là] sĩ, nông, 

công, thương, người đọc sách có địa vị cao nhất, nhưng người đọc sách thường rất kham khổ, 

chẳng có thâu nhập. Thương nhân giàu có nhất, nhưng địa vị trong xã hội thấp nhất.  

2) Một loại người khác là thầy thuốc. Thầy thuốc cứu người, học y để làm gì? Học y để 

cứu người. Vì thế, thầy giáo cứu huệ mạng của người khác, thầy thuốc cứu thân mạng.  

Hai loại người này đều chẳng phải là thương nhân, đều chẳng đòi hỏi tiền bạc, mà là cứu 

người. Hiện thời, hai loại người này cũng biến thành hành vi buôn bán, cổ nhân chẳng thể 

nào tưởng tượng được! Người tu hành được người trong xã hội tôn kính vì sao? Đạo giáo 

cũng thế, mà Phật giáo cũng vậy, đều là giáo học, chư vị phải biết điều này! Thuở Thích Ca 

Mâu Ni Phật tại thế, dạy học cả đời suốt bốn mươi chín năm. Ba mươi tuổi khai ngộ, vừa 

khai ngộ liền bắt đầu giáo học, suốt bốn mươi chín năm chẳng gián đoạn ngày nào. Có thâu 

học phí hay không? Chẳng thâu! Cuộc sống trong Phật môn theo hình thức khất thực, chẳng 
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nhận một đồng nào. Trong giới luật đã nói rất rõ ràng, chẳng có hành vi thương nghiệp, 

chẳng có ý niệm thương nghiệp. Chúng ta chớ nên không biết điều này!  

 Sau khi Phật giáo được truyền đến Trung Quốc do đế vương Trung Hoa thỉnh [tăng sĩ] 

từ Tây Vực, hoặc từ ngoại quốc đến. Sau khi đã thỉnh đến Trung Quốc, qua trao đổi, mới biết 

Phật pháp hoàn toàn tương ứng với truyền thống giáo dục Trung Quốc, chẳng có mảy may 

mâu thuẫn, nên người Hoa bèn tiếp nhận, tiếp nhận trọn vẹn. Phật giáo truyền đến Trung 

Quốc vào năm Vĩnh Bình thứ mười đời Hán Minh Đế, tức là năm 67 Công Nguyên. Hiện 

thời là năm 2010 Công Nguyên. Năm 67 Công Nguyên, Phật giáo được chính thức mời đến 

Trung Quốc, hoàng đế phong hai vị pháp sư (Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng) làm quốc 

sư. Giáo dục nhà Phật do hoàng đế đích thân cai quản, còn giáo dục truyền thống do Tể 

Tướng cai quản. Dưới Tể Tướng có một bộ, nói theo kiểu hiện thời là bộ Giáo Dục, xưa kia 

gọi là bộ Lễ. Lễ Bộ Thượng Thư chuyên cai quản nền giáo dục quốc dân và giáo dục xã hội, 

cai quản chuyện này. Giáo dục nhà Phật do hoàng thượng quản trị, nên giáo dục nhà Phật 

được thúc đẩy với sức mạnh vượt trỗi giáo dục truyền thống của Trung Quốc, được triển khai 

rất nhanh trên cả nước, dấy lên tác dụng rất lớn. Vì thế, điểm đặc biệt và đặc sắc trong văn 

hóa truyền thống Trung Quốc là ba nhà Nho, Thích, Đạo đã giúp nhau thành tựu, tạo thành 

văn hóa Trung Quốc. Tiến sĩ Thang Ân Tỷ (A. Toynbee) của Anh đã nói rất hay. Ông ta tán 

thán cổ nhân Trung Hoa có tâm lượng rất lớn, chẳng ganh tỵ, chẳng bài xích, có thể bao dung 

văn hóa dị tộc, ý nói Phật giáo. Phật giáo từ Ấn Độ truyền tới, mà [dân Trung Hoa] có thể 

bao dung, Phật pháp lại phong phú hóa nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Chúng ta 

gọi điều này là “tương phụ tương thành” (giúp đỡ lẫn nhau cùng thành tựu).  

 Đức Phật nói điều gì? Dùng một câu để trả lời. Kinh Bát Nhã đã nói: “Chư pháp Thật 

Tướng”, trong phần trước, chúng ta đã từng đọc thấy Chân Thật Tế là Thật Tướng của các 

pháp. Nói rõ hơn một chút, đó là chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Đó chẳng phải là mê 

tín, mà là triết học, là khoa học. Do đó, thuở sinh tiền, tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu 

Phật giáo cho tôi, đã bảo: “Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên cả thế giới. 

Triết học trong kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học toàn thế giới. Học Phật là sự 

hưởng thụ cao nhất trong đời người”. Tôi vào Phật môn là như vậy. Học Phật năm mươi 

chín năm, sang năm là sáu mươi năm, đúng một giáp tý24[4], phát hiện thầy Phương chỉ nói 

đến triết học, chưa nói đến khoa học. Trong kinh Hoa Nghiêm, trong các kinh luận Đại Thừa 

có khoa học, nói theo kiểu của thầy, lại còn là đỉnh cao nhất trong khoa học cả thế giới. 

Không chỉ là đỉnh cao nhất trong triết học, mà còn là đỉnh cao nhất trong khoa học. Khoa học 

hiện thời phát triển theo hai cực đoan: Một là hướng theo vật lý không gian, tức thế giới vĩ 

                                                           

24[4] Do người H|n tính năm theo Thiên Can (Gi|p, Ất, Bính, Đinh…) v{ Địa Chi (Tý, Sửu, Dần, M~o…), 
nên mỗi năm có tên gọi lần lượt l{ Gi|p Tý, Ất Sửu, Bính Dần v.v…hợp th{nh s|u mươi danh xưng như 
thế. Cứ sau s|u mươi năm, tên gọi lại trở về danh xưng khởi điểm l{ Gi|p Tý nên chu kỳ s|u mươi năm 
thường được gọi l{ “một gi|p tý”.  
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mô; hai là theo hướng Lượng Tử Lực Học, tức là thế giới vi mô. Hai loại này trong kinh Hoa 

Nghiêm đều có cả, thật sự chẳng thể nghĩ bàn, lại còn giảng hay hơn khoa học và triết học 

hiện thời. Khoa học và triết học hiện thời còn có những vấn đề gây tranh luận, cho đến hiện 

thời chưa thể giải quyết, nhưng trong kinh Phật [những vấn đề ấy] đều được giải quyết. Đại 

học vấn, đại đạo lý! Những thứ tốt đẹp như thế không có ai kế thừa, không có ai muốn học, 

quá đáng tiếc! Đã thế, Đại Thừa Phật pháp bị người ta chê bai là tôn giáo, chê bai là mê tín, 

khiến cho người bình phàm chẳng mong tiếp xúc, quá đáng tiếc nuối! 

 Vì lẽ đó, tôi cảm tạ thầy Phương, niệm niệm đều chẳng quên. Nếu tôi không gặp thầy, 

cũng sẽ có kiến giải giống như mọi người, nghĩ Phật giáo là mê tín, như vậy thì sẽ vĩnh viễn 

chẳng thể tiếp xúc. Sau khi tiếp xúc, Phật giáo đã cứu tôi, khiến cho tôi sống trong xã hội như 

vậy mà rất hạnh phúc, rất tự tại, chẳng có ưu lự, chẳng có phiền não, Đại Thừa Phật pháp đã 

ban cho tôi những điều ấy. Dần dần hiểu biết những sự lý, tánh tướng, nhân quả trong vũ trụ, 

biết chúng là chuyện như thế nào. Hy vọng người thiện căn sâu dầy, các đồng học trẻ tuổi 

hãy nghiêm túc học tập. Đầu tiên, quý vị phải nhận biết bản chất Phật giáo. Sau khi đã nhận 

biết, quý vị mới ưa thích, quý vị mới có thể dùi mài chẳng bỏ, sẽ có thể đạt thành tựu trong 

một đời này, xác thực đem lại cho quý vị hạnh phúc mỹ mãn. Đã thế, tương lai sẽ càng mỹ 

mãn hơn, hạnh phúc hơn, đạt đến rốt ráo. Kinh Vô Lượng Thọ là được rồi, có thể khiến cho 

chúng ta chứng đắc cảnh giới giống như Phật, Bồ Tát ngay trong một đời. 

 Câu kế tiếp: “Ư nhất thiết vạn vật, tùy ý tự tại” (tùy ý tự tại trong hết thảy vạn vật). 

Quý vị đọc kinh văn này, càng đọc, càng thù thắng. Câu này chính là niềm kỳ vọng của bao 

nhiêu nhà triết học, khoa học, thần học, hy vọng có thể có ngày này! Thật sự có thể đạt được 

trong Phật pháp Đại Thừa, chẳng phải là nói giả dối, thật sự có thể đạt được tự tại tùy ý. Chữ 

“vạn vật” (萬物) chỉ hết thảy các pháp, chỉ vạn pháp. “Vạn” ở đây chẳng phải là một con số, 

mà nhằm biểu thị ý nghĩa cực nhiều, vô lượng, vô biên, vô số, vô tận; vạn sự vạn vật trong vũ 

trụ. “Tự tại giả, thông đạt vô ngại dã” (tự tại là thông đạt vô ngại). Quý vị hoàn toàn liễu 

giải, chẳng có chướng ngại, tự tại lắm. Lấy chuyện trước mắt để xem, vì sao ta sống trong 

thời đại này? Vì sao sống cuộc đời như hiện thời? Ta biết, hiểu rõ ràng, rành mạch, vì sao 

quý vị chẳng thể tự tại? Vì sao quý vị khổ như vậy? Vì quý vị chẳng biết, chẳng liễu giải. Do 

chẳng liễu giải, nên hằng ngày suy nghĩ loạn xạ, đau khổ lắm! Trong ấy là nhân quả, nếu quý 

vị biết tiền nhân, hậu quả, trong hoàn cảnh nào, quý vị cũng đều rất sung sướng. Vì sao? Tự 

làm, tự chịu, chẳng thể oán trời, chẳng thể trách người. Vì sao? Chẳng liên quan gì đến 

những điều ấy! Vì thế, quý vị bèn giải thoát. Hiện thời, tai nạn trên địa cầu nhiều ngần ấy, 

nếu quý vị thật sự thông đạt, hiểu rõ, hiểu rõ rệt các tai nạn ấy do đâu mà có, hoàn toàn liễu 

giải cách hóa giải các tai nạn ấy như thế nào, lẽ nào quý vị chẳng được tự tại! Các vị Bồ Tát 

dự hội đều có năng lực ấy. Do có năng lực ấy, nên mới có thể giúp đỡ người khác. 
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 Trong phẩm Tự của kinh Pháp Hoa có hai câu như sau: “Tận chư hữu kết, tâm đắc tự 

tại” (hết sạch những thứ phiền não trong ba cõi, tâm được tự tại), hai câu này nói hay quá! 

“Chư hữu”, “hữu” (有) gì vậy? Hữu kết, kết là gì? Kết (結) là phiền não. Giống như tôi nhớ 

trước kia có bộ phim, tôi chưa xem phim ấy, chỉ là trên đường đi thấy biển quảng cáo “tâm 

hữu thiên thiên kết” (tâm vấn vương ngàn mối), rất đáng thương, rất đáng buồn! Hữu là gì 

vậy? Hữu là nói tới tam hữu, tức Dục Giới Hữu, quý vị có phiền não và quả báo trong Dục 

Giới, Sắc Giới Hữu, Vô Sắc Giới Hữu. Hữu là có nhân, có quả. “Tận chư hữu kết” là quý vị 

buông hết những phiền não ấy xuống, chẳng còn nữa. Trong tam giới thì Dục Giới ba thứ 

phiền não đều có, Vô Minh phiền não, Trần Sa phiền não và Kiến Tư phiền não toàn bộ đều 

có. Quý vị có thể đoạn Kiến Tư phiền não; nói thật ra, các món Hữu Kết ấy, nói nông cạn là 

Kiến Tư phiền não, thuộc trong tam giới. Đã đoạn Kiến Tư phiền não, tâm đắc tự tại. Tự tại 

là gì? Vượt thoát lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi giống như một cái lồng to, kinh Phật 

sánh ví nó như lao ngục. Tam giới là lao ngục, quý vị chẳng thoát khỏi nhà tù ấy. Đoạn sạch 

các Kết trong Tam Hữu, tức là đoạn Kiến Tư phiền não, quý vị bèn vượt thoát. Sau khi vượt 

thoát, hãy còn bốn thánh pháp giới. Bốn thánh pháp giới rất khó vượt thoát. So với người 

trong lục đạo như chúng ta thì người ở trong ấy (trong bốn thánh pháp giới) là đắc đại tự tại, 

nhưng nếu so với Phật, Bồ Tát, họ thua kém rất xa. Vì không gian hoạt động của họ chỉ có 

thể là trong tam thiên đại thiên thế giới, chưa thể vượt thoát. Vì thế, họ phải đoạn hết Trần Sa 

phiền não, đoạn hết Vô Minh phiền não, sẽ đắc đại tự tại. Các vị Bồ Tát ở đây là Pháp Thân 

Bồ Tát, đã vượt thoát mười pháp giới. Tuy vượt thoát mười pháp giới, nhưng chẳng lìa mười 

pháp giới, khéo là khéo ở chỗ này. Vượt thoát lục đạo luân hồi, nhưng cũng chẳng rời khỏi 

lục đạo luân hồi. Quý vị phải biết: Các Ngài ở trong lục đạo, nhưng chẳng tạo nhân lục đạo, 

cũng không thọ báo lục đạo. Tâm các Ngài trụ nơi đâu? Trong phần trước đã nói, tâm các 

Ngài thường trụ trong đạo độ thế, trụ trong đại trí huệ, trụ trong từ bi, chúng ta nói là “một 

bầu từ bi”. Từ bi do đâu mà có? Do trí huệ mà có. Chẳng có trí huệ, lấy đâu ra từ bi?  

 Tiếp theo đó, sách giải thích chữ Tự Tại: “Hựu, tự tại giả, thi vi vô ủng, thần thông tự 

tại. Phù tâm hữu câu lụy, tùy vật nhi chuyển. Cố vị phiền não sở phược” (tự tại còn là việc 

làm không bị úng tắc, thần thông tự tại. Hễ tâm có vướng mắc thì bị vật chuyển, nên bị phiền 

não trói buộc). Giải thích chữ “tự tại”, những điều này đều được nói trong kinh Đại Thừa. 

“Thi vi” (施為) là tạo tác. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác chẳng có chướng 

ngại. Vì sao chẳng có chướng ngại? Hiểu rõ ràng, rành rẽ hết thảy các pháp. Đối với hết thảy 

các pháp trong vũ trụ, hỏi quý vị Thái Dương Hệ do đâu mà có? Hệ Ngân Hà do đâu mà có? 

Hết thảy các cõi Phật do đâu mà có? Chẳng có gì quý vị không biết, lại còn biết chánh xác, 

thật sự biết, tuyệt đối chẳng phải là hư vọng. Đối với Thể của hết thảy các pháp, Thể là Tánh. 

Những hình tượng được hiện của hết thảy các pháp, [được gọi chung là] “pháp tướng”. Rốt 

cuộc, Tánh và Tướng là đạo lý như thế nào? Đối với Lý, vì sao có Sự, tức là các hiện tượng 

xuất hiện nhiều ngần ấy? Quý vị đều hiểu. Trong ấy, có thiện nhân, thiện quả, ác nhân, ác 

quả. Không chỉ hoàn toàn hiểu rõ tam thiên đại thiên thế giới của Phật Thích Ca, mà các cõi 
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Phật trong mười phương, chẳng có cõi nào quý vị chẳng hiểu rõ. Sau khi đã hiểu, quý vị 

muốn tới đâu bèn tới đó, thuận theo ý niệm của quý vị xoay chuyển. Trong cảnh giới ấy, 

chẳng có thời gian, chẳng có không gian. Chẳng có thời gian, bèn chẳng có trước, sau. Chẳng 

có không gian, bèn chẳng có khoảng cách. Thế giới Cực Lạc ở nơi đâu? Thế giới Cực Lạc ở 

ngay trong hiện tiền. Thật đấy, chẳng giả! Công đức viên mãn trong tự tánh mà! Mười 

phương ba đời chẳng lìa gang tấc, “gang tấc” là nhất niệm, chẳng lìa gang tấc! Đó là tột đỉnh 

của khoa học lẫn triết học, là đỉnh cao nhất như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói. “Thần 

thông tự tại, thông đạt vô ngại”, tám chữ trong hai câu này là nói về các vị Bồ Tát ấy. Phàm 

phu thì sao? “Tâm hữu câu lụy”, [nghĩa là] trong tâm quý vị có những thứ câu thúc, ràng 

buộc, vướng bận. Chúng tôi nói là trong tâm quý vị có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ưu 

lự, vướng mắc, phiền não. “Tùy vật nhi chuyển” [nghĩa là] bị cảnh giới bên ngoài xoay 

chuyển, nên quý vị khổ khôn kể xiết! Vì sao? Cảnh giới bên ngoài là “giả tượng” (những 

hiện tượng hư giả), cớ sao quý vị coi chúng là thật? Quý vị biết chúng là những hiện tượng 

hư giả, nên có thể thưởng thức nó, nhưng chẳng có ý niệm chiếm hữu, hay khống chế, liền tự 

tại. Nếu quý vị muốn khống chế, muốn chiếm hữu nó, quý vị phải chịu tội. Tội ấy là gì? 

Chính quý vị tự chuốc lấy, tự làm, tự chịu. Về căn bản, nó chẳng có, nên chịu tội là oan uổng 

chịu! Vì lẽ đó, quý vị bị phiền não trói buộc, phiền não giống như sợi dây thừng trói chặt quý 

vị!  

 “Phàm phu trước Hữu” (phàm phu chấp Có), lục đạo phàm phu chấp vào bên Có, 

người Nhị Thừa thì sao? Đức Phật dạy họ “vạn pháp đều là Không”, Không ư? Được rồi, họ 

chấp vào Không, “giai đọa tình chấp trung” (đều đọa trong tình chấp). Chấp Có là tình chấp, 

mà chấp Không vẫn là tình chấp. Vì lẽ đó, Nhị Thừa chẳng thoát khỏi mười pháp giới, vì họ 

chấp trước Không. Người nào thoát khỏi mười pháp giới? Hai bên Có và Không đều chẳng 

chấp, ngay cả “chẳng chấp” cũng không có, mới thật sự thoát ra ngoài. Hễ còn “hai bên Có 

và Không đều chẳng chấp”, quý vị đã chấp vào “hai bên Có và Không đều chẳng chấp”, vẫn 

chẳng thể thoát ra được! Tâm người ấy vẫn chưa thanh tịnh. Phải biết rằng: Trong chân tâm, 

thứ gì cũng đều chẳng có! Trong các buổi giảng, chúng tôi đã nói chuyện này quá nhiều, phải 

thường xuyên nhắc nhở mọi người: Trong chân tâm, chân tâm chẳng phải là vật chất, mà 

cũng chẳng phải là tinh thần, quyết định chẳng có mười pháp giới, huống gì lục đạo. Mười 

pháp giới, lục đạo là huyễn tướng, nên trong kinh có tỷ dụ “mộng, huyễn, bọt, bóng”, chúng 

chẳng phải là thật. Vì sao không buông xuống được? Quý vị chẳng biết chúng là giả, cứ ngỡ 

chúng là thật, nên quý vị chấp trước, chịu khổ. Chịu khổ, chấp trước đúng là oan uổng! Quý 

vị muốn chiếm hữu, nói thật ra, ngay cả thân thể này cũng chẳng thể chiếm hữu! Quý vị có 

thể chiếm hữu cái gì? Nếu thật sự liễu giải chân tướng sự thật, giống như các nhà Lượng Tử 

Lực Học hiện thời đã nói, vật chất là gì? Họ đã phát hiện bản chất vật chất vốn là do ý niệm 

tích lũy liên tục, sanh ra huyễn tướng. Nói cách khác, họ cảm nhận: Về căn bản, chẳng có vật 

chất tồn tại. Phát hiện ấy và cách nói ấy hoàn toàn giống như kinh Hoa Nghiêm đã dạy. Kinh 
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Hoa Nghiêm nói A Lại Da có ba phần là Tự Chứng Phần, Kiến Phần, và Tướng Phần25[5]. 

Tướng Phần là vật chất. Do đâu mà có Tướng Phần? Do Kiến Phần biến hiện. Vì thế, nhà 

Phật thường dùng năm chữ để làm đại biểu, [tức là] Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, gọi chung 

là Ngũ Uẩn, nói thật hay! Ngũ Uẩn là vạn sự vạn pháp mà chúng ta tiếp xúc, Ngài đã nói ra 

chân tướng. Sắc trong Ngũ Uẩn là hiện tượng vật chất; Thọ, Tưởng, Hành, Thức là ý niệm. 

Thọ là cảm nhận, Tưởng là tư tưởng, Hành là hiện tướng tích lũy liên tục như các nhà khoa 

học đã nói, Thức là kho tài liệu (database) tồn trữ những ý niệm ấy, giống như các linh kiện 

điện tử (chips) trong computer, toàn là giả, chẳng có thứ gì là thật. Tâm Kinh đã nói rất hay: 

“Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc, Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc. Thọ, Tưởng, 

Hành, Thức diệc phục như thị”. Quý vị đối với mười pháp giới trong vũ trụ này, còn có gì để 

lưu luyến? Quý vị đã hoàn toàn hiểu rõ, minh bạch, tự nhiên sẽ triệt để buông xuống.  

 Triệt để buông xuống có lợi ích gì? Chẳng có phiền não, chẳng có ưu lự, chẳng có 

vướng mắc. Lại nói cho quý vị biết: Thân thể quý vị sẽ không suy, không già, quý vị đạt 

được thân Kim Cang bất hoại, sẽ chẳng còn ngã bệnh nữa. Bệnh do đâu mà có? Nguyên nhân 

gây bệnh là tham, sân, si, mạn, nghi, [chúng được gọi chung là] Ngũ Độc. Đó là nguyên nhân 

gây bệnh. Duyên gây bệnh có nội và ngoại. Bên trong là oán, hận, não, nộ, phiền, đó là nội 

duyên. Duyên bên ngoài là gì? Tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê. Ba thứ ấy kết hợp lại, 

bệnh nặng liền phát tác, đòi mạng quý vị! Không thoát khỏi những thứ ấy, quý vị vĩnh viễn 

phải luân hồi trong lục đạo, đúng là đáng thương. Vì sao? Toàn là giả! Nếu chúng là thật, 

Phật, Bồ Tát chẳng thể nói quý vị là “kẻ đáng thương xót”, nói những lời ấy sẽ thành quá lố, 

biến thành mỉa mai, Phật làm sao có thể nói như vậy được? Chúng là giả, toàn là giả, giống 

như gặp ác mộng. Mỗi ngày gặp ác mộng, kinh hoảng mướt mồ hôi lạnh, chẳng có bệnh mà 

bị dọa sợ cũng đổ bệnh! Vì thế, nếu quý vị thật sự thông đạt, hiểu rõ, thân tâm sẽ chẳng có 

bệnh tật, chính mình vui sướng lắm! Quý vị ở nơi đâu, núi, sông, đại địa đều chẳng có tai 

nạn. Phong tai, thủy tai, hỏa tai gì gì đi nữa, những thứ ấy đều chẳng có, ngay cả khí hậu biến 

đổi đột ngột cũng chẳng có, mà cũng đều chẳng thể! Vì sao? Cảnh chuyển theo tâm. Tâm thái 

của quý vị bình thường, núi, sông, đại địa, cảnh giới bên ngoài cũng đều bình thường. Tâm 

chẳng bình thường, nó cũng chẳng bình thường, bên ngoài đều chẳng bình thường, đạo lý là 

                                                           

25[5] Tướng Phần (còn gọi l{ Thủ Tướng Phần), chính l{ đối tượng của nhận thức (kh|ch thể), tức l{ 
c|i sẽ được nhận thức bởi t}m thức, tức l{ vật chất, sắc tướng.  

Kiến Phần (còn gọi l{ Năng Thủ Phần), chủ thể của sự nhận thức. Hiểu thô thiển thì khi mắt ta nhìn 
bông hoa, bông hoa l{ Tướng Phần, mắt tiếp nhận hình ảnh bông hoa thì sự tiếp nhận đó l{ Kiến Phần.  

Tự Chứng Phần còn gọi l{ Tự Thể Phần, l{ t|c dụng nhận biết của t}m thức khi Kiến Phần duyên với 
Tướng Phần. Như trong thí dụ trên, khi mắt nhìn thấy bông hoa, tiếp nhận hình ảnh bông hoa, Duy 
Thức gọi chuyện đó l{ “Kiến Phần duyên Tướng Phần”, t}m thức khởi t|c dụng nhận biết hoa có m{u 
gì, thơm hay không, tên hoa l{ gì, hoa có mấy c|nh, hoa còn tươi hay đ~ héo, ưa thích hay ch|n ghét 
bông hoa ấy v.v… Những t|c dụng t}m lý ấy thuộc về Tự Chứng Phần.  
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như vậy đó! Vì thế, để biến đổi những tai biến dị thường trên địa cầu thì phải biến đổi từ tâm 

chúng ta. Tâm chúng ta cảm ứng cảnh giới bên ngoài. Tâm đã sửa đổi thì tai nạn bên ngoài 

cũng chẳng có! Đó là đạo lý to lớn! Những vấn đề khoa học chẳng thể giải quyết thì đã hoàn 

toàn được giải quyết trong Phật pháp. Đây là nói về Nhị Thừa, phàm phu chấp Có, Nhị Thừa 

vướng mắc nơi Không, đều đọa trong tình chấp. “Hàm thị tâm tùy vật chuyển, cố ư vạn vật 

bất đắc tự tại” (đều là tâm chuyển theo vật, nên chẳng đạt được tự tại trong vạn vật), vì sao? 

Tâm quý vị bị cảnh chuyển! Hễ đắc đại tự tại thì vật chuyển theo tâm. Gạt bỏ được chuyện 

“tâm chuyển theo vật”, vật sẽ chuyển biến theo tâm, vấn đề liền được giải quyết. 

 “Đại sĩ thâm đạt Pháp Tánh” (đại sĩ thông đạt Pháp Tánh sâu xa), những vị này được 

gọi là “đại sĩ”, đều có thể gọi là bậc minh tâm kiến tánh, hoặc chúng ta có thể nói như thế 

này: Họ là những người công phu niệm Phật đến nơi đến chốn. Công phu đến nơi đến chốn là 

Lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn có cùng cấp bậc, cùng một tầng cấp với minh tâm 

kiến tánh trong Thiền Tông, đều vượt thoát mười pháp giới, đều chứng đắc Nhất Chân pháp 

giới. Đó là pháp giới chẳng có hai thứ sanh tử, hiện tượng Phần Đoạn và Biến Dịch hoàn toàn 

chẳng có, là cõi Thật Báo Trang Nghiêm của chư Phật Như Lai. Những vị Bồ Tát ấy không 

chỉ thông đạt, mà còn “thâm đạt”. Nếu nói “đại sĩ thông đạt Pháp Tánh” thì đó là Sơ Trụ 

trong Viên Giáo. Sơ Trụ Bồ Tát đã thông đạt; từ Nhị Trụ trở lên, có thể nói là “thâm đạt”. 

“Đương tướng ly tướng, bất tùy vật chuyển, cố vô phược hệ” (từ ngay nơi tướng mà lìa 

tướng, chẳng bị vật chuyển, nên chẳng có trói buộc), chúng ta phải học điều này. “Đương 

tướng” (當相) là tướng ở trước mặt ta, “ly tướng” (離相)là như thế nào? Ta đối với tất cả 

những tướng đã hiện đều chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp 

trước, sẽ chẳng có chuyện gì nữa, liền lìa tướng. Nếu quý vị ngỡ tướng là thật, nếu thấy hiện 

tướng bày ra trước mặt, bất luận là hiện tướng gì, bèn ngay lập tức nghĩ hiện tướng ấy là do ý 

niệm liên tục tích lũy phát sanh huyễn tướng. Quý vị có thể có cách nhìn như vậy thì được 

rồi, nó đã bị quý vị nhìn thấu suốt, [nó là] hư huyễn, chẳng thật, tự nhiên buông xuống, ngay 

lập tức quý vị đắc tự tại. Vì sao quý vị chẳng buông xuống được? Nói thật ra, quý vị đã mê 

quá sâu, đã mê quá lâu, từ vô thỉ kiếp tới nay, luân hồi sanh tử trong lục đạo, quý vị thấy thời 

gian ấy lâu dài như thế nào? Vì thế, mê đã lâu lắm rồi! Loại mê hoặc, điên đảo, loại tập khí 

ấy được gọi là tập khí vọng tưởng, quá ư là sâu. Nay vừa mới nghe Phật pháp, do nghe Phật 

pháp chẳng sâu, nên cảnh giới hiện tiền, vẫn y như cũ, chẳng thể chuyển được! Nghe trên 

mười năm, hai mươi năm, sẽ hiểu rõ hơn, nhưng vẫn chẳng chuyển được! Do nguyên nhân 

nào? Nguyên nhân thật sự là do quý vị chẳng thật thà, chẳng nghe lời, chẳng thật sự hành. 

Nếu thật thà, nghe lời, thật sự hành, chẳng cần tốn thời gian rất dài! Trong lịch sử Trung 

Quốc, bất luận Tông Môn, Giáo Hạ, Hiển Giáo, hay Mật Giáo, người ba năm hoặc năm năm 

khai ngộ rất nhiều, vì họ buông xuống. Người mười mấy năm, hai mươi năm bèn buông 

xuống cũng chẳng ít!  
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Chúng ta xem những ghi chép lịch sử trong Phật môn, tôi ước đoán, trong hai ngàn năm 

qua, kể từ khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, người thật sự tu hành đạt tới cảnh giới này, 

tôi ước đoán tối thiểu là ba ngàn người. Họ có thể làm được, vì sao chúng ta không làm 

được? Tình chấp! Phải luyện tập, rèn luyện trong cuộc sống hằng ngày. Đầu tiên là luyện 

đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện. Chư vị phải biết: Công phu ấy luyện thành, chỉ là quý vị 

quyết định chẳng đọa trong ba ác đạo, có thể đảm bảo quý vị sẽ sanh trong cõi trời người của 

lục đạo, đó chưa phải là pháp rốt ráo. Thật sự luyện chẳng thành, chính mình chẳng nắm 

chắc, chẳng thể từ ngay nơi tướng mà lìa tướng, chẳng bị vật chuyển. [Nếu] không thể làm 

được như vậy, hãy thật thà niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, 

hoàn cảnh sẽ khác hẳn. Vì sao? Nói thật thà, hoàn cảnh bên kia là hoàn cảnh sống của chư 

Phật, Bồ Tát, Pháp Thân đại sĩ, [thế mà] bọn phàm phu chúng ta cũng tiến nhập, chẳng thể 

nghĩ bàn! Vì vậy, đúng là pháp khó tin! Vì sao chúng ta có thể tiến nhập? Đó là do A Di Đà 

Phật đại từ đại bi giúp đỡ chúng ta. Quý vị thấy trong một đời sanh về thế giới Cực Lạc, đều 

thành A Duy Việt Trí Bồ Tát. Ở đây, A Duy Việt Trí được gọi là “đại sĩ”. [Các vị đại sĩ] 

thông đạt sâu xa Pháp Tánh, từ ngay nơi tướng mà lìa tướng, chẳng bị vật chuyển. Vì thế, 

quý vị đến thế giới Cực Lạc, bốn mươi tám nguyện, bổn nguyện và oai thần của A Di Đà 

Phật hoàn toàn gia trì quý vị, quý vị thật sự được thọ dụng, sẽ chẳng chấp tướng! Tướng dẫu 

thù thắng cách mấy, chẳng dẫn khởi ái niệm. Tướng dẫu xấu đến mấy, như A Tỳ địa ngục 

[chẳng hạn], cũng chẳng dẫn khởi ý niệm oán hận. Những ý niệm ấy đều chẳng dấy lên được! 

Hàng phàm phu chỉ có phương pháp này để sử dụng; vì thế, phương pháp này được mười 

phương chư Phật tán thán. Các Ngài chẳng tùy tiện tán thán, mà là do có đạo lý nên mới tán 

thán. Vì thế mới nói: Chỉ cần quý vị học pháp môn Tịnh Độ này, thật sự hành, chẳng có ai 

không vãng sanh! Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ là Pháp Thân đại sĩ; tuy chính 

mình vẫn chưa chứng đắc, nhưng chỉ cần vãng sanh liền đạt được, phải cảm ân đức của A Di 

Đà Phật, do lão nhân gia gia trì, nên quý vị thật sự được thọ dụng. Sự thọ dụng ấy chẳng giả, 

đấy cũng là ý nghĩa của bốn câu được nói ở đây: Hễ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới 

liền chứng đắc, thông đạt sâu xa Pháp Tánh, từ ngay nơi tướng mà lìa tướng, chẳng bị vật 

chuyển, nên chẳng bị trói buộc. “Phược hệ” (縛繫: trói buộc) là phiền não; sang bên đó bèn 

đoạn sạch phiền não. 

 “Tông Môn vân: Đản tự vô tâm ư vạn vật, hà phương vạn vật thường vi nhiễu” (Nhà 

Thiền nói: “Chỉ cần vô tâm với vạn vật, nào ngại vạn vật thường vây quanh”). Nói thật ra, 

trong nhà Thiền cũng là nói đến cảnh giới này; nhưng câu vừa trích dẫn trên đây quan trọng, 

vì đối với hết thảy vạn vật, quý vị phải vô tâm thì mới được. Tâm ấy là tâm gì? Tâm vọng 

tưởng, tâm phân biệt, tâm chấp trước, quý vị có các tâm ấy là không được. Những tâm ấy 

thảy đều chẳng có, chẳng có chấp trước, chẳng có phân biệt, chẳng khởi tâm động niệm; đó 

là Pháp Thân Bồ Tát. Các Ngài hòa quang đồng trần, cùng ở chung, cùng sống với chúng ta. 

Trên thực tế là sống trong hai kích thước không gian khác nhau. Các Ngài biết chúng ta, 

chúng ta chẳng biết các Ngài. Có người như vậy hay chăng? Có chứ! Đời Tống, chúng ta 
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thấy một vị là Tế Công. Thưa cùng quý vị, Tế Công là người có thật, chẳng giả! Nhưng quý 

vị đọc [các sách tiểu thuyết mang tên là] Tế Công Truyện được bán ngoài đời thì chẳng đáng 

tin, trong ấy chép rất nhiều thứ bịa đặt. Nếu muốn đọc, hãy đọc Cao Tăng Truyện. Trong Cao 

Tăng Truyện, truyện của Tế Công phân lượng đúng là chẳng ít, dường như là có bốn quyển! 

Truyện ký về Ngài đặc biệt nhiều, [tiểu truyện của] những người khác chỉ chép một chương, 

truyện ký về Ngài gần như chiếm hết bốn quyển. Cao Tăng Truyện đáng tin cậy, Ngài xác 

thực là “vạn vật thường vây quanh mà chẳng trở ngại”.  

 Trong thời đại này của chúng ta, cũng là nói về thời trước một chút, tức là vào bảy 

mươi năm trước, tại chùa Kim Sơn huyện Trấn Giang tỉnh Giang Tô, có một vị pháp sư tên là 

Diệu Thiện, tức là pháp sư Diệu Thiện. Hành trì của lão nhân gia chẳng khác Tế Công cho 

mấy. Ngài thị hiện, đúng là chẳng giả. Hai câu nói ấy (“chỉ cần vô tâm với vạn vật, nào ngại 

vạn vật thường vây quanh”) đúng là để hình dung Ngài. Ở Đài Loan, tôi đọc hai quyển sách, 

tác giả tôi đều quen biết cả. Một vị là pháp sư Chử Vân. Sư chưa từng gặp gỡ pháp sư Diệu 

Thiện, nhưng biết có vị ấy, nên đi khắp nơi hỏi thăm. Có người đã từng gặp mặt Ngài, biết 

chuyện Ngài, Sư biên soạn [những lời kể] thành một quyển sách, đặt tựa đề là Kim Sơn Hoạt 

Phật (Phật sống chùa Kim Sơn). Pháp sư Diệu Thiện mất khi cuộc Kháng Chiến [chống 

Nhật] sắp kết thúc, Ngài tịch tại Miến Điện. Vị này suốt đời mặc một bộ quần áo, bên trong 

là quần đùi, bên ngoài là áo dài. Suốt đời mặc bộ quần áo ấy, trời Đông cũng chẳng lạnh, trời 

Hạ cũng chẳng nóng. Quý vị thấy lạ như thế đó! Mời Ngài dùng cơm, Ngài cho chúng sanh 

thỏa nguyện. Quý vị xới một chén cơm đưa cho Ngài, Ngài ăn ngay trước mặt quý vị; [người 

dâng cơm khoan khoái]: “Pháp sư rất thích tôi”. Tín đồ khá đông, mỗi người đều xới một 

chén đưa cho Ngài. Trong chốc lát, Ngài ăn hai mươi mấy chén; bên cạnh có người nói: “Các 

vị chớ nên hại thầy, sao lại đối đãi với pháp sư như thế?” Ngài bảo người vừa mới nói: “Bất 

tăng, bất giảm”. Ngài cũng có thể suốt tuần không uống nước, không ăn cơm, cũng có thể 

một ngày ăn mấy chục chén, bất tăng, bất giảm mà! Chuyện của Ngài rất nhiều, là thật, chẳng 

giả. Ngài cách chúng ta không xa. Hiện thời đã hết thời gian rồi, ngày mai chúng tôi lại tiếp 

tục kể chuyện cho mọi người nghe. À! Cảm ơn mọi người!  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tập 134 
 Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

Kinh Giải, trang một trăm năm mươi mốt, câu cuối cùng nơi hàng cuối cùng.  

 “Tông Môn vân: Đản tự vô tâm ư vạn vật, hà phương vạn vật thường vi nhiễu” (Nhà 

Thiền nói: “Chỉ cần vô tâm với vạn vật, nào ngại vạn vật thường vây quanh”). Thiền Tông 

thường nói chuyện này, đó là cảnh giới giác ngộ. Thật sự giác ngộ thì cũng có thể nói là sẽ 

thật sự liễu giải khá nhiều hiện tượng trong vũ trụ, hiểu rõ chúng rốt ráo là chuyện như thế 

nào, hiểu rõ ràng, rành rẽ thì gọi là “thông đạt chư pháp Thật Tướng”. Cái hay của thông đạt 

là chẳng còn mê nơi huyễn tướng, đó là điều tốt đẹp thứ nhất. Điều tốt đẹp thứ hai là trên 

thực tế, quý vị chẳng còn tạo nghiệp. Nói cách khác, không tạo nghiệp, quý vị sẽ không lãnh 

quả báo, tự nhiên vượt thoát lục đạo, vượt thoát mười pháp giới. Chúng ta học tập Phật pháp 

cũng nhằm mục đích này. Vì sao phải học tập? Cuộc sống mê hoặc, điên đảo rất khổ. Nói 

thật ra, những nỗi khổ ấy rất oan uổng, vì sao? Căn bản là những chuyện ấy chẳng tồn tại, 

đúng là giống như nằm mộng. Trong mộng cũng tạo nghiệp ư? Cũng hiển thị “thiện có thiện 

quả, ác có ác báo”. Chuyện ấy có thể chẳng giả! Chỉ cần quý vị có chấp trước, chuyện ấy bèn 

trở thành có thật, có những huyễn tướng ấy. Ngày nào giác ngộ, những hiện tượng ấy vốn 

giống như kinh Phật đã nói: “Phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, “hết thảy pháp hữu 

vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng”. Quý vị thật sự hiểu rõ, thật sự giác ngộ, trong các hiện 

tượng ấy, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, tâm quý vị đều 

bất động, trí huệ và từ bi thật sự sanh khởi từ nội tâm nhằm giúp cho mọi người giác ngộ. 

Vậy thì cuộc sống hiện tiền của quý vị xác thực là chẳng hai, chẳng khác với cuộc sống của 

các vị Pháp Thân Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Đấy mới là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn 

mà người thế gian mơ tưởng, quý vị đã đạt được. Sau đấy, mới chứng thực “lìa khổ, được 

vui” như kinh Phật đã nói, vì quý vị thật sự lìa khổ, thật sự đạt được lạc. Quý vị đã chứng 

thực câu nói “lìa khổ, được vui”. Câu nói ấy chẳng phải là lời hư giả! 

 Vì vậy, đối với các bậc đại đức trong Tông Môn, tức là các vị đại đức trong Thiền 

Tông, hai câu nói ấy rất hay, điều quan trọng nhất là đối với vạn vật, quý vị phải vô tâm. Cái 

tâm ấy là tâm gì? Tâm chấp trước, tâm phân biệt, cũng có nghĩa là: Chúng ta đối với hết thảy 

vạn sự vạn vật chớ nên có phân biệt, chớ nên có chấp trước, vì khắp pháp giới hư không giới 

và chính mình là một Thể. Chúng ta đã học Hoàn Nguyên Quán, những điều được giảng 

trong ấy còn rõ ràng hơn những gì khoa học hiện đại đã nói. Khoa học hiện đại phát hiện: Tất 

cả hết thảy hiện tượng, bất luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần do đâu mà 
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có? Từ trong Vô sanh ra Hữu. Phát hiện ấy cũng rất tuyệt diệu, nhưng vì sao từ trong Vô 

sanh ra Hữu, họ chẳng nói rõ ràng! Nhưng Hoàn Nguyên Quán đã giảng rất rõ ràng “vì sao từ 

trong Vô sanh ra Hữu?” Vì trong cái Vô ấy là tự tánh. Đối với tự tánh, nếu chẳng phải là 

người thật sự khai ngộ, quý vị sẽ chẳng có cách nào cảm nhận sự tồn tại của nó. Vì nó chẳng 

phải là hiện tượng vật chất, nên năm thức trước (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 

thức) chẳng khởi tác dụng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều chẳng thể tiếp xúc, vì nó chẳng phải 

là vật chất. Nó cũng chẳng phải là hiện tượng tinh thần, nên thức thứ sáu là ý thức cũng 

chẳng cảm nhận được, thức thứ sáu lẫn thức thứ bảy đều chẳng thể cảm nhận. Nó thật sự tồn 

tại, lại còn là không lúc nào chẳng tồn tại, không đâu chẳng tồn tại. Nó là bản thể của vạn sự 

vạn vật, nói theo triết học sẽ là “bản thể của vạn vật”, còn nói theo Phật pháp sẽ là “tự tánh 

của vạn sự vạn vật”. Danh xưng tuy khác nhau, nhưng nói về cùng một chuyện. Vì lẽ đó, các 

nhà khoa học và triết gia không thể kiến tánh, nguyên nhân là do họ chẳng buông phân biệt, 

chấp trước xuống! Bất quá, các khoa học gia cận đại cũng nói là phải buông phân biệt, chấp 

trước xuống, nhưng họ chẳng nói “không khởi tâm, không động niệm”. Nếu thật sự có thể 

buông phân biệt, chấp trước xuống, những người ấy sẽ sanh vào đâu? Sanh trong bốn thánh 

pháp giới, họ là Phật hoặc Bồ Tát trong bốn thánh pháp giới, thuộc cảnh giới ấy. Cao lắm, 

đích xác là rất cao, nhưng phải biết: Họ chưa kiến tánh, nên chẳng thoát khỏi mười pháp giới. 

Họ chẳng biết tình hình cuộc sống trong cõi Thật Báo của chư Phật Như Lai. Họ có thể biết, 

có thể hiểu Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát trong bốn thánh pháp giới. Điều đó đã là rất khó 

có, rất chẳng dễ dàng! Do đó, buông xuống là trọng yếu, nay họ cũng dạy người khác buông 

xuống. Ở đây, buông xuống được gọi là “vô tâm”. Vô tâm đối với vạn vật, tức là quý vị chớ 

nên chấp trước, chớ nên phân biệt đối với vạn vật, nhất định phải biết chúng nó và chính 

mình có cùng một Thể. Kinh Kim Cang nói “nhất hợp tướng”, ý nghĩa này rất sâu! Vì thế, 

hết thảy vạn vật vây quanh chúng ta chẳng có mảy may chướng ngại. Hư không chẳng trở 

ngại muôn hình tượng rạng ngời, muôn hình tượng rạng ngời cũng chẳng có mảy may 

chướng ngại hư không tồn tại. Đó gọi là “Thật Tướng của các pháp, chân tướng của nhân 

sinh và vũ trụ”.  

 Quý vị chưa triệt để giác ngộ, nên chẳng đạt được cuộc sống mỹ mãn. Từ kinh giáo 

Đại Thừa, chúng ta lãnh hội chân tướng sự thật này. Trong Phật môn, điều ấy được gọi là 

“giải ngộ”, hoặc “tín giải”, nhưng mức độ hiểu cạn hay sâu khác nhau. [Hễ thấu hiểu “chỉ 

cần vô tâm với vạn vật, nào ngại vạn vật thường vây quanh”], đó là lý giải ở mức độ khá sâu. 

Sau khi đã hiểu, điều quan trọng nhất là chúng ta phải mong thực hiện, nghiêm túc thực hiện, 

đó gọi là Hành. Hành đã được kinh Hoa Nghiêm đã giảng rất thấu triệt qua năm mươi ba lần 

tham học của Thiện Tài đồng tử. Trong Khoa Phán, Thanh Lương đại sư đã đặt tiêu đề cho 

phần ấy là “lịch sự luyện tâm” (trải qua sự việc để luyện tâm), thật sự hành, phải thật sự 

hành! Trong phần trước, chúng ta đã đọc về chuyện trải qua sự việc để luyện tâm như sau: 

“Đương tướng ly tướng, bất tùy vật chuyển” (từ ngay nơi tướng mà lìa tướng, chẳng bị vật 

chuyển), luyện điều này. Đó là gì? Thật sự tu hành. Lục căn ở trong cảnh giới sáu trần, đó là 
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“đương tướng”. Các phàm phu cũng như vậy, đối trước tướng, họ chẳng lìa tướng, mà giữ 

lấy tướng. “Giữ lấy tướng” là gì? Họ chấp trước tướng ấy, phân biệt tướng ấy, trật rồi! Đối 

với hiện tướng, họ muốn khống chế, muốn chiếm hữu, muốn chuyển biến, đều sai cả! Chư 

Phật, Bồ Tát ly tướng như thế nào? Đối với hiện tướng hiện tiền, về căn bản là chẳng quan 

tâm đến nó, mặc cho nó qua đi. Đối với hiện tướng, xác thực là chẳng dùng tới tâm, [tức là] 

chẳng dùng cái tâm chấp trước, chẳng dùng cái tâm phân biệt, mà cũng chẳng dùng cái tâm 

thay đổi. Vì sao? Vì tướng là giả, chẳng phải là thật, cớ gì tự mình chuốc phiền? Đạo lý ở chỗ 

này. Quý vị sẽ chẳng bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Chẳng bị cảnh giới bên ngoài xoay 

chuyển, cảnh giới bèn chuyển theo ý niệm của quý vị.  

 Kế đó, sách viết: “Tấn nhi, vật tùy tâm chuyển” (Tiến hơn nữa thì vật bị tâm chuyển), 

“vật” (物) là hoàn cảnh bên ngoài. Vì thế, cảnh chuyển theo tâm. Do cảnh chuyển theo tâm, 

“cố năng tùy ý tự tại” (nên có thể tùy ý tự tại), người ấy chẳng có chướng ngại. Hôm qua, 

chúng tôi nói đến đây, có nhắc đến thời cổ, vào đời Tống, dưới triều đại Tống Cao Tông có 

một vị là Tế Công, Ngài là một tấm gương tốt đẹp. Nói thật ra, cùng thời đại ấy, Bố Đại hòa 

thượng cũng là một gương tốt đẹp. Tế Công là Bồ Tát hóa thân; Bố Đại hòa thượng là Di Lặc 

Bồ Tát tái lai. Đọc các truyện ký trong Cao Tăng Truyện, chúng ta thấy truyện ký của hai vị 

này có phân lượng khá đáng kể. Đặc biệt là truyện Tế Công có phân lượng rất lớn. Quý vị 

đọc truyện ký, sẽ biết Ngài sống tự tại lắm, xác thực là phương tiện thiện xảo đã đạt tới tột 

bậc, giúp chúng sanh khai ngộ, giúp chúng sanh quay đầu, khuyên dạy chúng sanh đoạn ác tu 

thiện. Sách Hoàn Nguyên Quán đúng là đã giảng thấu triệt những đạo lý ấy. Loài người 

chúng ta do đâu mà có? Từ nhất niệm bất giác mà có. Khi nào có một niệm bất giác ấy? Nói 

lời thật cùng quý vị, sẽ là “đương hạ” (ngay trong lúc ấy), kinh nói là “vô thỉ”. Đừng hiểu 

lầm ý nghĩa của “vô thỉ”. [Người ta thường hiểu lầm “vô thỉ” là] đã rất lâu, chẳng tìm thấy 

lúc khởi đầu, nên gọi là “vô thỉ”, những kẻ mới học thường giải thích như vậy, đã giải thích 

sai mất rồi! Ý nghĩa thật sự của “vô thỉ” rất đơn giản, ý nghĩa nằm ngay trong mặt chữ: Nó 

chẳng có khởi đầu, nên gọi là vô thỉ. Thật sự chẳng có khởi đầu, ở ngay trong lúc này, ngay 

trong một niệm hiện tại. Một niệm ngay trong hiện tại dấy lên, niệm niệm tiếp nối, vấn đề 

xuất hiện ở ngay ở chỗ này! Nếu niệm niệm tiếp nối mà vẫn giữ được nhất niệm, sẽ là cõi 

Thật Báo Trang Nghiêm. Nếu là hai niệm thì hai niệm bèn có phân biệt, ba niệm bèn có chấp 

trước. Chẳng giữ được một niệm, hai niệm sẽ dấy lên, ba niệm bèn tiếp theo. Có hai niệm bèn 

có bốn thánh pháp giới. Có ba niệm bèn có lục đạo luân hồi. Ngay trong lúc ấy, ba niệm gần 

như đồng thời, tốc độ quá nhanh. 

 Vì sao có hiện tượng phát sanh? Sách Hoàn Nguyên Quán bảo: Đó là bản năng (đức 

năng sẵn có) trong tự tánh. Trong tự tánh có trí huệ và đức tướng viên mãn. Huệ Năng đại sư 

kiến tánh, đã tiết lộ những tin tức ấy: “Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, Ngài nói ra câu ấy! 

Khi chẳng có duyên, tức là nói khi chẳng có một niệm bất giác, thứ gì nó (tự tánh) cũng 

chẳng có, bởi tự tánh chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần. Khi có một 
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niệm ấy phát sanh, nó có thể sanh ra vạn pháp. Vạn pháp xuất hiện đồng thời, chẳng có trước 

sau, quả thật giống như hiện thời chúng ta sử dụng máy chiếu phim: Những tấm phim được 

đặt vào máy chiếu, rọi lên màn bạc. Quý vị bật máy lên, toàn bộ hình ảnh bèn xuất hiện đồng 

thời, chẳng phải là có trước sau, chẳng có thứ tự. Hiện thời, cách nói này trong kinh Phật dần 

dần đã được những nhà Lượng Tử Lực Học thừa nhận. Vì thế, hiện thời khoa học phát triển 

ngày càng gần với kinh Phật. Đó là chuyện tốt! Đầu tháng này, cư sĩ Chung Mậu Sâm đã 

tham dự [hội nghị] nghe báo cáo của mấy nhà khoa học ở Tất Nê (Tuyết Lê, Sydney), có ghi 

tóm tắt những điểm tinh túy, trọng yếu đã nghe, và có viết một báo cáo. Ngày mốt, chúng ta 

có thể in ra, đặt ở quầy thông tin để kết duyên. Chư vị hãy đọc kỹ, sẽ thấy cách nói [của giới 

khoa học] hết sức gần với kinh này. Bất quá, họ chẳng biết có tự tánh; vì thế, vẫn dùng chữ 

Thần. Họ nói có một vị “chân thần”, dùng chữ ấy để biểu thị, [họ cho rằng vạn sự trong vũ 

trụ] đều là ý nghĩ của chân thần, do chân thần xếp đặt. Thật ra, chẳng phải vậy, tự tánh vốn là 

như thế. Kinh Phật giảng rất có lý, nó vốn sẵn là như vậy, đó là sự biểu lộ của Tánh Đức. 

“Thần” như họ nói chính là “tự tánh” trong kinh Phật.  

 Quý vị thấy từ một Thể, Thể ấy là nói tới tự tánh, “tự tánh thanh tịnh viên minh thể”. 

Hiền Thủ quốc sư dùng danh xưng ấy, ý nghĩa rất hay, nói rất hoàn chỉnh. Tự tánh viên, 

“viên” (圓) là viên mãn, chẳng khiếm khuyết. “Thanh tịnh” (清淨) là vĩnh viễn chẳng có ô 

nhiễm. Nó chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần, làm sao ô nhiễm cho 

được? Chẳng ô nhiễm được, đó là Tánh Thể. “Viên” là nói tới đức tướng trong ấy, nay chúng 

ta gọi [đức tướng] là năng lượng và thông tin. Phật pháp gọi những thông tin ấy là Ngũ Uẩn, 

tức Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Chữ “minh” (明) là trí huệ Bát Nhã sẵn có trong tự tánh, 

đó là đã nói trọn hết. Vì thế, khi chẳng có duyên, nó (tự tánh) tồn tại, nhưng chẳng có dấu 

vết. Cho đến khi một niệm bất giác, một niệm bất giác là hiện tượng dao động cực kỳ vi tế, 

sự dao động ấy quả thật chẳng có nguyên nhân; từ sự dao động ấy, hiện tượng bèn xuất hiện, 

nên khởi ra hai tác dụng. Hai tác dụng ấy, một là chánh báo, hai là y báo. Chánh báo là chính 

mình, y báo là vũ trụ. Dù dao động cực kỳ vi tế, hai thứ hiện tượng đều xuất hiện. Hai thứ 

hiện tượng ấy đều có ba đặc tánh, phải biết điều này: Hiện tượng chánh báo là chính mình, y 

báo là hoàn cảnh sống của chúng ta. Nói cách khác, tất cả hết thảy hiện tượng, bất luận là tinh 

thần hay vật chất, đều có ba đặc tánh: 

1) Thứ nhất là “châu biến pháp giới”, [nghĩa là] niệm niệm đều trọn khắp pháp giới. Ý 

niệm là ba tế tướng của A Lại Da, vật chất là tướng cảnh giới của A Lại Da, đều do dao động 

sanh ra. Do sự dao động ấy trọn khắp pháp giới, nên mới biết toàn thể vũ trụ và chính mình là 

một Thể.  

2) Thứ hai là “xuất sanh vô tận”. Xuất sanh vô tận là nói A Lại Da Thức có phân biệt, có 

chấp trước. Thức thứ sáu và thức thứ bảy khởi tác dụng, xuất sanh vô tận, giống như kính vạn 

hoa.  
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3) Hiện tượng thứ ba là “hàm dung Không Hữu” (bao hàm Không và Có), chúng ta 

thường nói là “tâm bao thái hư, lượng châu sa giới”. Bất luận hiện tượng vật chất hay hiện 

tượng tinh thần, vốn đều là trọn khắp hư không, bao trùm pháp giới. Vì lẽ đó, tâm lượng 

chúng ta nhỏ nhặt sẽ là sai lầm; chẳng thể bao dung sẽ là sai lầm to lớn quá đỗi! Đó là gì? 

Cội nguồn của tất cả hết thảy phiền não và tội nghiệt. Nếu chúng ta hỏi vì sao có hiện tượng 

ấy? [Câu trả lời sẽ là] do quý vị chẳng biết vạn vật và chính mình là một Thể, đó là mê, là 

Hoặc, tức mê hoặc! Vì thế, trong cảnh giới, bất luận vật chất hay tinh thần, quý vị bèn khởi 

tham, sân, si, mạn là do đạo lý này!  

 Sau khi đã liễu giải, tuy lục căn đối trước cảnh giới sáu trần bên ngoài, người ta có bản 

lãnh ấy, họ liễu giải, đã biết, nhưng chẳng dấy lên phân biệt, chấp trước. Đó là Bồ Tát ứng 

hóa trên thế gian, gọi là “du hý thần thông”,đến giúp đỡ hết thảy đại chúng. Chúng tôi tin 

tưởng: Trong Phật môn Trung Quốc, các Ngài hiện tướng để giúp đỡ người khác, thì trong 

những quốc gia, những nơi chốn khác, các Ngài cũng sẽ thị hiện. Ở Trung Quốc, đất đai rộng 

lớn dường ấy, dân số đông đảo ngần ấy, tôi tin các Ngài cũng thường xuyên thị hiện, nhưng 

lũ phàm phu mắt thịt chúng ta chẳng nhận biết. Nói thật ra, các Ngài cũng chẳng cần chúng ta 

nhận biết. Vì sao? Người ta chẳng tiêm nhiễm danh lợi, cần [kẻ khác] nhận biết để làm gì? 

[Các Ngài thị hiện] đều nhằm giúp đỡ các chúng sanh hữu duyên. Ai có duyên với các Ngài, 

chúng ta không biết, nhưng các Ngài biết, vì tâm các Ngài thanh tịnh. Chư vị phải biết: Tâm 

thanh tịnh sanh trí huệ, các Ngài có vô lượng đức năng, trong Phật pháp gọi chuyện này là 

“thần thông tự tại”. Các Ngài chẳng có chướng ngại. Những chướng ngại trong quá khứ, 

hiện tại, vị lai, các Ngài đều hoàn toàn chẳng có. Chúng ta cảm thấy dường như một đời này, 

một kiếp sống này, đời đời kiếp kiếp, thời kiếp rất dài; đối với các Ngài thì sao? Các Ngài 

thấy quý vị đang nằm mộng, liên tục mơ mấy giấc mộng. Các Ngài thấy rất rõ ràng, [quý vị] 

đồng thời liên tục nằm mơ khá nhiều giấc mộng. Khi quý vị có ý tưởng giác ngộ, ý niệm ấy 

rất trọng yếu. Ý niệm ấy là duyên phận; trong tâm thật sự mong giác ngộ, các Ngài sẽ thật sự 

giúp quý vị giác ngộ. Trong tâm chẳng mong giác ngộ, các Ngài chẳng thể giúp đỡ quý vị. Vì 

sao? Quý vị chẳng có ý niệm ấy, các Ngài giúp đỡ quý vị, quý vị sẽ chẳng thể tiếp nhận. Quý 

vị có ý niệm ấy, ý niệm ấy rất mạnh, cảm ứng vô cùng thù thắng, [nên các Ngài] thật sự có 

thể giúp đỡ quý vị. 

 Đối với những chuyện thần kỳ của người trong thời cận đại, ngày hôm qua tôi đã thưa 

cùng chư vị truyện trưởng lão Diệu Thiện chùa Kim Sơn. Ở Đài Loan, có hai người viết 

truyện truyền kỳ của Ngài. Một vị là pháp sư Chử Vân, vị kia là pháp sư Lạc Quan. Chúng 

tôi muốn tìm cuốn sách ấy, in ra hai ngàn bản để các đồng học đều được đọc. Vị này là người 

hiện đại, thật sự có chuyện ấy, chẳng giả tí nào! Pháp sư Lạc Quan kể với tôi: Sư có duyên 

với Ngài, từng ở chung với Ngài bốn tháng, hai lần, mỗi lần hai tháng. Hai lần ở chung một 

chỗ, có thời gian dài như thế. Đối với sự tích thần thông diệu ứng của Ngài, pháp sư Lạc 

Quan đích thân chứng kiến. Ngày hôm qua, tôi đã kể với quý vị khi Kim Sơn Hoạt Phật ăn 
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cơm, người ta cúng dường, từng chén dâng lên Ngài, mỗi người đều dâng một chén, pháp sư 

Lạc Quan ở ngay bên cạnh, thấy Ngài ăn đến mười mấy chén, sắp tới hai mươi chén. Pháp sư 

Lạc Quan bảo mọi người: “Quý vị chớ nên làm như vậy, làm như vậy sẽ khiến cho pháp sư 

chịu không nổi”. Kim Sơn Hoạt Phật bèn bảo pháp sư Lạc Quan: “Bất tăng, bất giảm!” Pháp 

sư Lạc Quan nghe nói sững sờ, “bất tăng, bất giảm”, mới biết Ngài chẳng phải là người bình 

phàm. Người bình phàm làm sao có thể chịu đựng được! Thật vậy, về sự tích thần thông thì 

quý vị nghĩ đến Ngài, nhớ đến Ngài, Ngài liền từ bên ngoài lắc lư bước vào. Chẳng phải là 

ngẫu nhiên! Rất nhiều lần đều là như vậy, đang trò chuyện, Ngài bèn tiến vào! Vì vậy, kinh 

Phật nói sáu thứ thần thông, Ngài thật sự thị hiện cho quý vị thấy!  

Sáu thứ thần thông là bản năng của mỗi người chúng ta, chúng ta có đánh mất hay 

không? Chẳng đánh mất! Chỉ vì chúng ta đã mê, nên chúng chẳng khởi tác dụng. Khi mê, ba 

thứ phiền não chướng ngại chúng. Đương nhiên chướng ngại nghiêm trọng nhất là phân biệt, 

chấp trước. Chúng ta có tâm phân biệt, tâm chấp trước, nên sáu thứ thần thông chẳng khởi tác 

dụng. Nếu chúng ta có thể buông phân biệt, chấp trước xuống, sáu thứ thần thông bèn khôi 

phục, tối thiểu cũng phải có công phu giống như trưởng lão Tế Công. Quý vị thấy hòa thượng 

Diệu Thiện suốt đời ăn mọi thứ tùy duyên, cho gì ăn nấy. Ngài còn có một thói quen, thật 

đấy, chẳng giả đâu! Hễ Ngài thấy trên mặt đất có rác rưởi, những thứ gì vậy? Đồng nát, sắt 

vụn, Ngài liền lượm lấy nuốt luôn, người thường có thể làm được hay không? Đồng, sắt đã 

han rỉ, Ngài cũng chẳng cần lau chùi, cứ nhặt lên, ăn luôn. Còn có người cúng tiền cho Ngài, 

tiền giấy! [Tiền] dơ bẩn khôn cùng, tay [bao nhiêu người] chạm vào, quý vị đưa cho Ngài, 

Ngài nuốt luôn! Ngài là người như vậy đó! Quý vị thấy cả đời Ngài chẳng tắm rửa, suốt đời 

là một bộ quần áo, cổ áo cáu ghét (hờm) bám đen thui, cổ áo đấy nhé! Nhưng quý vị ngửi, có 

mùi hoa sen; còn lạ lùng hơn nữa là gì? Còn có thể chữa bệnh. Có những người nhức đầu, 

chẳng thoải mái, hễ ngửi liền khỏi, bệnh chẳng còn nữa. Ngài có năng lực ấy. Vì thế, thoạt 

đầu pháp sư Lạc Quan ở chung với Ngài, mấy hôm đầu thấy Ngài điên điên, khùng khùng, 

trong tâm hơi coi thường Ngài. Trong tâm có ý niệm ấy, Ngài bèn nói toạc ý niệm ấy ra. Từ 

đó về sau, pháp sư cũng không dám khởi tâm động niệm nữa. Ngài biết toàn bộ, mới biết 

Ngài chẳng phải là phàm nhân. Đó là gì? Đã đạt cảnh giới “cảnh chuyển theo tâm, tùy ý tự 

tại”.  

 Chúng ta đọc phần kinh văn này rất hâm mộ. Phật, Bồ Tát bảo chúng ta: Rất đơn giản, 

chỉ cần quý vị buông phân biệt, chấp trước xuống, sẽ có thể giống như Ngài. Vì sao? Đó là 

bản năng của quý vị, quý vị vốn sẵn có, chẳng hiếm hoi, lạ lùng tí nào! Quý vị cũng vốn sẵn 

có trí huệ của Phật, Bồ Tát, chỉ cần buông những thứ ấy xuống là được! Công phu chân 

chánh chẳng phải là điều gì khác, chỉ là buông xuống! Chúng ta niệm kinh, niệm kinh sẽ có 

thể khai trí huệ ư? Đúng vậy! Biết niệm sẽ khai trí huệ; không biết niệm sẽ tăng trưởng phiền 

não. Biết niệm là gì? Khi niệm kinh, buông phân biệt, chấp trước xuống, đó là “biết niệm”. 

Khi niệm kinh, hễ còn có phân biệt, chấp trước thì là chẳng biết niệm. Niệm kiểu đó, không 
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chỉ chẳng thể đoạn phiền não, mà còn sanh ra phiền não. Phiền não gì vậy? Sở Tri Chướng. 

Quý vị đã có Phiền Não Chướng, nay lại có thêm Sở Tri Chướng, sai mất rồi! Do đó, Mã 

Minh Bồ Tát dạy chúng ta ba nguyên tắc trong niệm kinh, chúng ta phải ghi nhớ. Niệm kinh, 

thính giáo (tức là nghe giảng), đều phải tuân thủ các nguyên tắc ấy: Nghe giảng đừng chấp 

trước tướng ngôn thuyết, đừng chấp trước tướng danh tự, đừng chấp trước tướng tâm duyên. 

Trong tâm quý vị chớ nên có phân biệt, chớ nên chấp trước, đừng suy nghĩ, hãy nhất tâm 

nghe kinh, quên sạch những ý niệm khác, đều buông xuống, đó gọi là “biết nghe”. Nghe 

kinh như vậy có thể đắc Định, có thể khai ngộ. Kẻ chẳng biết nghe chính là lũ phàm phu 

chúng ta mong nghe giảng, nghe người ta giảng nói như thế nào, bèn nhớ kỹ từng câu trong 

lòng. Hễ thuận với ý mình, bèn sanh tâm hoan hỷ; hễ trái với ý nghĩ của mình, bèn phê bình. 

Đó gọi là “sanh phiền não”. Quý vị nghe giảng hoặc đọc xong, tâm sanh mừng, giận, buồn, 

vui, sanh khởi những thứ ấy. Người thật sự biết nghe, sẽ đạt được gì? Đạt được thanh tịnh, 

bình đẳng, giác, đạt được những điều ấy, đó là biết nghe! Nói cách khác, nghe kinh lìa tướng 

ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, lìa tướng danh tự, đó là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Khi 

đọc kinh, chớ nên chấp trước tướng văn tự! Văn tự là phù hiệu ngôn ngữ. [Mã Minh Bồ Tát] 

dạy chúng ta đừng chấp trước tướng ngôn thuyết. Chúng ta cũng đừng nên chấp tướng văn 

tự, mà cũng đừng chấp trước tướng danh tự, cũng chớ nên phân biệt, chẳng cần suy nghĩ câu 

này có ý nghĩa gì, câu kia có ý nghĩa gì, chẳng cần phải suy nghĩ! Đọc kinh như vậy, sẽ có 

thể đắc Thiền Định, sẽ có thể khai ngộ. Vì thế, biết và không biết có quan hệ rất lớn. Thứ gì 

quý vị cũng đều hiểu, hãy nắm lấy nguyên lý và nguyên tắc của chúng.  

Vì sao ta nghe kinh? Vì sao ta đọc kinh? Nhằm khai ngộ, nhằm tu tâm thanh tịnh. Chúng 

ta cùng nhau cộng tu hai tiếng đồng hồ, cùng nhau chia sẻ, có phải là trong hai tiếng đồng hồ 

ấy tâm địa thanh tịnh, chẳng có tạp niệm xen vào đó, nhất tâm nơi kinh giáo hay không? Nếu 

như thế thì đúng. Nghe kinh giáo mà chẳng chấp trước kinh giáo thì đúng, hoàn toàn đúng. 

Đến khi thuần thục, xác thực là cảnh chuyển theo tâm, công phu của quý vị sâu xa. Công phu 

sâu là gì? Ý niệm thật sự tương ứng với tự tánh, phiền não, tập khí dần dần nhạt mỏng, dần 

dần tiếp cận trí huệ và đức tướng trong tự tánh, tự tánh khởi tác dụng. Nay chúng ta chẳng 

khởi tác dụng, vì sao? Chúng ta rất gần với phiền não tập khí, nên Tánh Đức chẳng khởi tác 

dụng. Chuyện này không quan trọng cho lắm, thời gian chúng ta nghe kinh quá ít, công phu 

chẳng đủ! Vì thế, thật sự có hoàn cảnh tu học, mỗi ngày có thể nghe kinh mười tiếng đồng 

hồ, tôi tin tưởng là ba tháng hay nửa năm, quý vị sẽ biến đổi. Phương pháp ấy hết sức hữu 

hiệu đối với người căn tánh trung hạ, nay chúng ta gọi họ là “phần tử trí thức”. Phần tử trí 

thức tu học [phương pháp ấy] đặc biệt có hiệu quả. Quý vị bảo phần tử trí thức tham Thiền 

không được, vì họ chẳng thể định; bảo họ niệm Phật cũng không được, họ chẳng niệm được, 

vọng tưởng, tạp niệm quá nhiều. Vì thế, người bình phàm có hai căn bệnh lớn, một là hôn 

trầm, hai là lao chao.  
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Hôn trầm là gì? Tinh thần chẳng thể phấn chấn được, ngồi lâu bèn ngủ gà ngủ gật, ngủ 

mất tiêu! Không chỉ ngồi mới ngủ, mà đứng cũng ngủ. Thuở chúng tôi còn trẻ, xuất gia, công 

khóa sáng tối lên chánh điện tụng kinh, mọi người xếp hàng đứng vào chỗ, liền nghe có 

người ngáy, đứng ngay ở đó mà ngáy, hôn trầm mà! Lão hòa thượng dùng hương bản đập 

người ấy, người ấy cứ đứng đó mà ngủ! Còn có người công phu giỏi hơn nữa! Vừa đi vừa 

ngủ, đi nhiễu Phật, khi đi nhiễu Phật họ ngáy o o, rất lợi hại! Do đó, đấy là tật xấu!  

Một căn bệnh khác là gì? Tâm chẳng thể định! Chẳng ngủ gục, tinh thần tốt lắm, vọng 

niệm rất nhiều, đó gọi là “trạo cử” (掉舉: điệu cử, lao chao). Phật môn nói hai thứ tập khí 

phiền não ấy rất nặng, đều khiến cho tâm chẳng định được. Đối với kẻ chẳng thể định tâm, 

đức Phật dùng phương pháp tu Định để giúp đỡ họ. Đối với kẻ chẳng thể phấn chấn tinh thần, 

hôn trầm, có một cách là bảo kẻ ấy nhiễu Phật, kinh hành. Khi kinh hành, kẻ ấy vẫn ngủ gà 

ngủ gật thì còn có một cách nữa là bảo kẻ ấy lạy Phật. Vì thế, trong Phật môn, đối với hạng 

người đó, lão hòa thượng quy định công khóa của họ là mỗi ngày ba ngàn lạy. Ba ngàn lạy 

thì gần như là bảy tám tiếng đồng hồ. Đúng vậy! Làm như thế có thể chữa khỏi tật xấu của kẻ 

ấy.  

 “Như Tịnh Ảnh Sớ vân: Do thành thắng thông, ư nhất thiết vật biến hóa tùy ý, cố năng 

lợi vật, danh vi tự tại” (Như Tịnh Ảnh Sớ nói: “Do thành tựu thần thông thù thắng, nên trong 

hết thảy các vật có thể biến hóa tùy ý. Vì thế, có thể lợi vật, gọi là tự tại”). Trong bản chú 

giải, ngài Huệ Viễn đã nói như vậy. “Do thành thắng thông”, [nghĩa là] các Ngài (các vị Bồ 

Tát dự hội) đã thành tựu thần thông thù thắng. “Thắng thông” (勝通) là nói tới thành tựu của 

Bồ Tát, cao hơn A La Hán, trong hết thảy các vật có thể biến hóa tùy ý, thật sự có thể làm 

giống như kinh Lăng Nghiêm đã nói: “Thuận theo tâm chúng sanh, ứng với khả năng tiếp 

nhận của họ”, tùy vật (隨物: tùy thuận chúng sanh) mà biến hóa, trọn chẳng phải do chính 

mình khởi tâm động niệm, mà là tự nhiên, thuận theo ý niệm của chúng sanh mà biến hóa. 

Trong kinh Tiểu Thừa, trong tám tướng thành đạo có tướng hàng ma, trong kinh Đại Thừa 

chẳng có. Kinh Đại Thừa dạy: Vì Ngài chẳng phân biệt, nên chẳng có Phật, mà cũng chẳng 

có ma. Phật và ma chẳng có sai biệt, hoàn toàn do chính mình dụng tâm. Tâm của chính mình 

thanh tịnh, thiện lương, ma cũng là Phật. Tâm của chính mình chẳng thanh tịnh, bất thiện, 

Phật cũng là ma. Nói thật ra, hiện tượng bên ngoài chẳng có đúng, sai, thiện, ác, mà cũng 

chẳng có chân, vọng, tà, chánh. Đúng, sai, thiện, ác, chân, vọng, tà, chánh đều do tâm của 

chính chúng ta, tâm chúng ta phản ứng, điểm này rất quan trọng! Nếu chúng ta muốn thấy 

Phật, quý vị thật sự tu tâm thanh tịnh, tu một bầu thiện tâm, thiện tâm là gì? Trong mỗi niệm, 

tâm luôn vì hết thảy chúng sanh khổ nạn thì là thiện tâm. Hễ có một niệm vì chính mình, tâm 

ấy bất thiện, trong một niệm ấy, hễ có nhân tố của vô lượng phiền não xen lẫn, sẽ là ô nhiễm, 

bất thiện. Vì thế, điều quan trọng đối với chúng ta là phải sửa đổi ý niệm.  
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 Trước kia, chẳng dễ gì sửa đổi ý niệm; nay đã dần dần hiểu, hiểu điều gì? Vạn sự vạn 

vật trong khắp pháp giới hư không giới do tâm tánh của chính mình biến hiện, có cùng một 

Thể với chính mình, nên chẳng còn chấp trước thân này là ta. Ta là gì? Khắp pháp giới hư 

không giới là ta. Chẳng phải là coi người khác giống như chính mình, mà là người khác và ta 

thật sự là một Thể. Trong kinh Đại Thừa, đức Phật giảng, tự tánh của chúng ta giống như 

biển cả, nên gọi là “tánh hải”, dùng tỷ dụ ấy. Quý vị, tôi, người khác, do đâu mà có? Là bọt 

nước trồi lên trong biển cả! Nếu quý vị giác ngộ, bọt nước dẫu nhiều đến đâu đi nữa, vẫn là 

một biển cả, là một với chính mình. Đã ngộ, biển cả là chính mình; hễ mê, ngỡ bọt nước là 

chính mình, quý vị, tôi và người khác biến thành đối lập, đó là mê. Trong kinh, đức Phật đã 

giảng rất rõ ràng, chúng ta cũng niệm rất thuần thục, nhưng chẳng liễu giải ý nghĩa thật sự. 

Chẳng hạn như kinh dạy: “Mười phương ba đời Phật, cùng chung một Pháp Thân”, một thân 

đấy nhé! Thân gì vậy? Thân ấy là chân thân, tức Pháp Thân! Vì thế, Giáo Hạ mới thường nói: 

“Phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân”. Vô minh đã phá, liền chứng đắc 

Pháp Thân. Vô minh là gì? Khởi tâm động niệm. Vốn chẳng khởi tâm, không động niệm, 

Pháp Thân liền hiện tiền. Pháp Thân là gì? Khắp pháp giới hư không giới là chính mình, đó 

là Pháp Thân. Pháp Thân bất sanh, bất diệt, Pháp Thân chẳng đến, chẳng đi. Những câu ấy 

trong kinh điển rất khó hiểu, vì sao là bất sanh, bất diệt? Vì sao chẳng đến, chẳng đi? Trung 

Quán Luận nói tám chữ Bất26[6]. Đọc Hoàn Nguyên Quán rồi mới coi như hiểu rõ. Vì thế, 

[hiểu rõ] vạn pháp trong vũ trụ và chính mình là một Thể, tâm từ bi bèn sanh khởi. Trí huệ 

hiện tiền, tâm từ bi sanh khởi. Thật sự yêu thương hết thảy chúng sanh, trông thấy chúng 

sanh trong lục đạo, sanh khởi tâm thương xót: “Ta rất may mắn, ở trong lục đạo mà giác ngộ. 

Suốt một đời này, nhất tâm nhất ý không chỉ mong thoát khỏi lục đạo, mà còn muốn thoát 

khỏi mười pháp giới”. Phương pháp có thể nắm chắc nhất, đáng tin cậy nhất là niệm Phật cầu 

sanh Tịnh Độ. Sanh vào Tịnh Độ, liền vượt thoát mười pháp giới, sanh Tịnh Độ bèn thành 

Phật, phải biết điều này. Do đó, trong vô lượng pháp môn, đây là pháp môn thù thắng khôn 

sánh. Hơn nữa, chỉ cần phát tâm học, chẳng có ai không thành tựu!  

 Chỉ có đạt đến thành tựu ấy thì mới có thể giống như Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh trong 

mười pháp giới thuộc mười phương các cõi Phật trọn khắp pháp giới hư không giới. Chính 

chúng ta chưa vượt thoát, làm sao có thể giúp họ cho được? Chính mình vượt thoát, cách duy 

nhất để nắm chắc, để có thể thành tựu trong một đời, Phật, Bồ Tát đều sẽ giúp đỡ, chiếu cố 

chúng ta, là phải nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Chớ nên so đo phẩm vị vãng sanh, 

không cần thiết! Ngẫu Ích đại sư đã vì chúng ta thị hiện, lão nhân gia nói: “Chỉ cần hạ hạ 

phẩm vãng sanh trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư, tôi đã thỏa ý rồi”. Ngẫu Ích đại sư chẳng 

phải là phàm nhân, bộ Di Đà Kinh Yếu Giải của Ngài tuyệt hay! Theo lời Bạt ở cuối sách ấy, 

                                                           

26[6] “T|m chữ Bất” l{ nói đến một chủ đề ch|nh yếu trong Trung Qu|n Luận của Long Thọ Bồ T|t qua 
b{i kệ mở đầu Trung Qu|n Luận: “Bất sanh, diệc bất diệt, bất thường diệc bất đoạn, bất nhất diệc bất dị, 
bất lai diệc bất xuất”.  
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Ngài viết xong bộ Yếu Giải trong chín ngày! Pháp sư Ấn Quang đã tán thán cuốn sách nhỏ 

ấy tột bậc. Trong Văn Sao, khi nhắc tới Di Đà Kinh Yếu Giải, Ngài đã viết: “Dẫu cổ Phật tái 

lai trong thế gian này để viết chú giải kinh Di Đà, cũng chẳng thể hay hơn bản ấy được!” 

Quý vị thấy Ấn Quang đại sư tán thán như vậy, lời tán thán ấy tuyệt diệu thay! [Tổ đã] coi 

Ngẫu Ích đại sư như chư Phật Như Lai. Nói cách khác, bản chú giải Yếu Giải của Ngẫu Ích 

đại sư giống như A Di Đà Phật tự mình trước tác. Rất nhiều người biết Ấn Quang đại sư là 

Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Đại Thế Chí là Đẳng Giác Bồ Tát, Ngài tán thán Ngẫu Ích đại sư 

như vậy, thân phận của Ngẫu Ích đại sư đã bị bộc lộ. Từ câu nói ấy của Ấn Quang đại sư, 

chúng ta có thể liên tưởng nếu Ngẫu Ích đại sư chẳng phải là Phật Di Đà tái lai, chắc chắn 

cũng là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai. 

 Chúng ta học Tịnh Độ, nếu ngại kinh Vô Lượng Thọ phân lượng còn quá nhiều, rất 

khó tiếp nhận, hãy học Yếu Giải, được lắm! Quá hay! Tám ngàn năm trong thời Mạt Pháp 

sau này, vô lượng chúng sanh hữu duyên đắc độ, tôi tin là do nhờ vào hai bản kinh sách, một 

là Di Đà Yếu Giải, hai là bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của Hạ lão cư sĩ. Thật sự có năng 

lực để chuyên tu, chúng xuất gia trong đạo tràng hãy nên lấy Yếu Giải làm khóa sáng, lấy 

kinh Vô Lượng Thọ làm khóa tối, hoặc lấy kinh Vô Lượng Thọ làm khóa sáng, Yếu Giải làm 

khóa tối, đều được, khế cơ mà! Trong hiện thời, khóa bổn trong các chùa miếu do cổ nhân ấn 

định, thời ấy thì được, chứ trong thời đại này sẽ chẳng khế cơ. Vì thế, khi Tịnh Tông Học Hội 

thành lập, các đồng học muốn tôi biên soạn một bản khóa tụng. Lúc đó, tôi ở Mỹ, liền chọn 

bản này, tức là bản kinh Vô Lượng Thọ: Khóa sáng niệm phẩm thứ sáu gồm bốn mươi tám 

nguyện, [đó là] kinh văn để tụng niệm trong khóa sáng. Khóa tối cũng dùng bản này, từ phẩm 

ba mươi hai đến phẩm ba mươi bảy. Đoạn kinh văn ấy khá dài, đó là gì? Giới luật, Ngũ Giới, 

Thập Thiện, dạy chúng ta đoạn ác, tu thiện, thật sự sám hối, thật sự được thọ dụng. Khóa 

sáng gồm bốn mươi tám nguyện nhằm nhắc nhở chúng ta; khóa tối là một đoạn lớn kinh văn 

sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Kinh văn như vậy chẳng thể coi là rất dài, học dễ dàng. Bản 

này cũng được lưu thông rất rộng, rất thích hợp cho các đồng học hiện thời tu học.  

 Tiếp đó, sách viết: “Đại sĩ thần thông tự tại, ư nhất thiết vạn vật tâm vô câu thúc, tùy 

duyên biến hóa, nhiêu ích chúng sanh” (Ðại sĩ thần thông tự tại, trong hết thảy vạn vật, tâm 

chẳng bị câu thúc, tùy duyên biến hóa lợi ích chúng sanh). Tiếp đó là nêu một tỷ dụ: “Nạp Tu 

Di ư giới tử, chuyển tứ hải nhập mao đoan, tùy ý lợi tha, cố vân tự tại” (Bỏ núi Tu Di vào 

trong hạt cải, chuyển bốn biển vào trong một đầu lông, tùy ý lợi người, nên bảo là “tự tại”). 

Nói về sự tự tại, tự tại đến mức độ nào? Nêu lên tỷ dụ ấy. “Tu Di” là núi Tu Di, tức là quả 

núi cao nhất, to nhất trên thế gian này. Bỏ quả núi ấy vào đâu? Đặt trong hạt cải, hạt cải rất 

nhỏ, giống như hạt mè. Bỏ núi Tu Di vào trong hạt cải, hạt cải chẳng phình to, núi Tu Di 

chẳng rút nhỏ, mà có thể bỏ vào được! Bốn đại hải còn lớn hơn nữa. “Tứ đại hải” là các đại 

dương trên địa cầu. Đem các đại dương bỏ vào trong đầu sợi lông. [“Mao đoan” (毛端)] là 

sợi lông, bỏ [bốn đại hải] trong một sợi lông! Nói lên điều gì? Lớn và nhỏ chẳng hai, thật 
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vậy, chẳng giả! Nay chúng ta không buông xuống được, chẳng có cách nào buông xuống 

được, do nguyên nhân nào? Chúng ta chấp trước có cái lớn, cái nhỏ. Chỉ cần quý vị có chấp 

trước, nó liền khởi tác dụng: Lớn có thể dung nạp nhỏ, nhưng nhỏ chẳng thể dung nạp lớn. 

Nếu chúng ta buông chấp trước xuống, sẽ làm được chuyện ấy.  

 Công phu tu hành chẳng có gì khác, buông xuống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước 

mà thôi. Đó là tu hành nghiêm túc. Người thượng thượng căn buông gì xuống? Khởi tâm 

động niệm, người ấy buông khởi tâm động niệm xuống, đương nhiên phân biệt, chấp trước 

đều chẳng còn. Chúng ta biết phân biệt sanh từ khởi tâm động niệm, chấp trước sanh từ phân 

biệt. Không khởi tâm, không động niệm, đương nhiên chẳng có phân biệt, chấp trước, bậc 

thượng thượng căn dùng công phu ấy. Bất luận trong cảnh giới nào, họ đều có thể tiếp xúc, 

nào ngại vạn vật thường vây quanh. Họ đều tiếp xúc, nhưng chẳng khởi tâm, không động 

niệm, đó là công phu của Pháp Thân Bồ Tát. Khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt, chấp 

trước, đó là công phu của Bồ Tát. Khởi tâm động niệm, phân biệt, chẳng có chấp trước, đó là 

công phu của A La Hán và Bích Chi Phật. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, vọng tưởng, 

phân biệt, chấp trước toàn bộ đều có, đó là lục đạo phàm phu. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, 

vô lượng pháp môn nhằm tu gì? Tông Môn nói: Tu không động tâm. Tu vô tâm trong vạn 

vật. Tu điều ấy, tu vô tâm trong vạn vật. Tu ngay trong vạn vật, chẳng khởi tâm, không động 

niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước, đó là tu hành thật sự. Người tu hành tâm vĩnh viễn 

thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, đó là Tự Thọ Dụng, đối với người, đối với vật đại từ đại bi. 

Đại từ đại bi là gì? Người ấy dùng cái tâm bình đẳng, đối với hết thảy chúng sanh, chẳng có 

lòng yêu thương thiên vị, ưa chuộng riêng một ai, chẳng có! Hoàn toàn là bình đẳng, cùng 

với chính mình là một Thể, đó là chân tu.  

 Trong thời đại hiện tiền, tai nạn hiện tiền cũng có lợi. Chúng tôi cũng thường nói: “Đại 

tai nạn hiện tiền, khơi gợi nhiều người giác ngộ”. Chúng ta phải từ mê hoặc, điên đảo quay 

lại, quyết định chớ nên làm chuyện tự tư tự lợi, phải đối đãi bình đẳng, phải cư xử hòa thuận, 

[phải có thái độ coi hết thảy chúng sanh là] những người đồng hội đồng thuyền với ta, hãy 

nên giúp đỡ lẫn nhau. Hiện thời, trên khắp địa cầu xuất hiện rắc rối, địa cầu giống như một 

chiếc thuyền trong vũ trụ, chúng ta ngồi cùng thuyền phải giúp đỡ nhau, chớ nên còn phân 

biệt anh, tôi, người khác. Vạn vật là một Thể, vạn vật là một nhà, phải thành tâm thành ý hỗ 

trợ hợp tác. Chúng ta sửa đổi ý niệm như thế, chư vị phải biết, tai nạn sẽ hóa giải. Vì sao? 

Vật chuyển theo tâm, hoàn cảnh liền chuyển theo tâm. Hoàn cảnh hiện thời rối ren đến mức 

độ này là vì sao? Mỗi cá nhân tự tư tự lợi, chỉ biết có chính mình, chẳng nghĩ đến người 

khác, thậm chí khởi tâm động niệm đều là tổn người, lợi mình, nên mới biến địa cầu thành 

nông nỗi này! Các khoa học gia cho biết: Vật chất trong vũ trụ là giả, chỉ có ý niệm. Ý niệm 

là gì? Ý niệm là thức. Nhà Phật nói “tâm hiện, thức biến”, tự tánh có thể sanh, có thể hiện, 

nhưng nó chẳng biến đổi, còn thức sẽ biến. Thức là gì? Ý niệm, chuyển biến theo ý niệm. Ý 

niệm là chúng sanh trong mười pháp giới, chúng sanh trong lục đạo. Tâm địa của chúng sanh 
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trong bốn thánh pháp giới đều thanh tịnh, vì họ chẳng có phân biệt, chấp trước. A La Hán và 

Bích Chi Phật chẳng có chấp trước, cao hơn nữa là Bồ Tát và Phật chẳng có phân biệt. Vì 

thế, các Ngài thanh tịnh; đó chính là Tịnh Độ; Tịnh Độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lục đạo 

luân hồi là uế độ; chúng sanh luân hồi trong lục đạo có phân biệt, có chấp trước, lại còn 

[phân biệt, chấp trước] vô cùng nghiêm trọng. Hiện thời, toàn thể phân biệt, chấp trước đều là 

sai lầm, đều bất thiện, vi phạm toàn bộ mười điều lành do đức Phật đã dạy.  

 Do đó, thế giới hiện thời là thế giới Thập Ác, giết, trộm, dâm, dối, ác khẩu, nói đôi 

chiều, nói thêu dệt, tham, sân, si, toàn là những thứ ấy, toàn bộ! Ngược lại, những người thật 

sự tu Thập Thiện Nghiệp, chẳng giết, chẳng trộm, chẳng dâm, chẳng nói dối, chẳng nói đôi 

chiều, chẳng nói thêu dệt, chẳng ác khẩu, chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, quá ư là ít! Đúng 

là trong một vạn người, khó tìm được một kẻ! Sở dĩ thế giới biến thành như vậy, sở dĩ xã hội 

biến thành như vậy, chúng ta phải biết: Chẳng do nguyên nhân nào khác, mà là do ý niệm của 

cư dân trên địa cầu, do ý niệm của chúng sanh trên địa cầu. Chúng ta có thiện niệm, địa cầu 

ngay lập tức khôi phục bình thường. Nếu vẫn chẳng biết quay đầu, tai nạn còn nghiêm trọng 

hơn! Tai nạn trong hiện thời vừa mới khởi đầu, chẳng phải đến mức này là xong. Hiện thời 

mới vừa bắt đầu, sau này sẽ còn nhiều rắc rối to lớn! Vì thế, chúng tôi hy vọng các đồng học 

học Phật, bất luận là học từ [truyền hình] vệ tinh, hay học từ Internet, chúng ta cùng học một 

bộ kinh Vô Lượng Thọ, cùng niệm câu A Di Đà Phật, hãy noi theo lý luận trong kinh giáo, 

biến lý luận thành tư tưởng của chúng ta, biến giáo huấn trong kinh điển thành hành vi của 

chúng ta. Tôi tin tưởng các đồng học chúng ta số lượng chẳng ít, các đồng học Tịnh Tông 

trên toàn cầu đều có thể làm như vậy, sẽ có cống hiến rất lớn đối với thế giới, vãn hồi kiếp 

vận. Các nhà khoa học nói chỉ cần có tám ngàn người là đủ, tôi tin tưởng chúng ta chắc chắn 

không chỉ có tám ngàn người, mà còn vượt xa số đó. Chúng ta phải có tín tâm, phải có đại 

nguyện, nhất định thực hiện từ chính mình, toàn tâm toàn lực thực hiện.  

 Điều quan trọng nhất là biết chân tướng sự thật, thân chẳng phải là ta, linh tánh là ta. 

Thân có sanh diệt, linh tánh chẳng diệt. Biết linh tánh chẳng diệt, quý vị sẽ coi trọng định 

luật nhân quả. Chúng ta chưa vượt thoát mười pháp giới, chắc chắn không thoát khỏi định 

luật nhân quả. Trong mười pháp giới, thiện nhân, thiện quả, ác nhân, ác báo. Chúng ta quyết 

định chẳng kết ác duyên, quyết định chẳng tạo nhân ác. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, một 

phương hướng, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Đã thành tựu 

trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là như kinh đã dạy, chúng ta phải báo ân cha mẹ. 

Cha mẹ sanh ra thân thể này, chúng ta mới có duyên tiếp xúc Phật pháp. Phải báo ân Phật, Bồ 

Tát; nếu Phật, Bồ Tát chẳng giáo huấn, đời này chúng ta làm sao có thể thành tựu cho được? 

Dùng phương pháp gì để báo ân? Chính mình thành Phật, sau đấy phỏng theo chư Phật Như 

Lai, Pháp Thân đại sĩ cũng trụ trong khắp pháp giới hư không giới, giống hệt như kinh đã 

dạy, dùng vô lượng trí huệ, vô lượng thần thông, đạo lực để ứng hóa trong mười pháp giới, 
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giúp đỡ hết thảy chúng sanh còn chưa giác ngộ. Đó là báo ân chân chánh, báo ân cha mẹ đời 

đời kiếp kiếp, báo ân Phật Như Lai và ân thầy. 

 Chúng ta xem hai câu cuối cùng: “Vị chư thứ loại, tác bất thỉnh chi hữu” (Vì muôn 

loài, làm bạn chẳng thỉnh). Quý vị thấy phía trước toàn là nói về tự độ, câu này là độ tha. Sau 

khi tự độ, nhất định phải độ tha. Hy vọng Pháp Thân của chúng ta vĩnh viễn khỏe mạnh, hễ 

còn có mê, bất giác, còn đọa trong lục đạo, tức là Pháp Thân của chúng ta còn có chút bệnh 

tật, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta phải chỉnh sửa chút bệnh vặt ấy. Tiếp đó, [cụ 

Hoàng] giảng: “Thứ giả, phàm thứ” (Thứ (庶) là bình phàm), chúng ta thường nói là phàm 

phu, chỉ lục đạo chúng sanh. “Loại giả, phẩm loại” (loại (類) là phẩm loại), tức các loại. 

“Hựu thứ giả, chúng dã, thứ loại chỉ chúng sanh” (Thứ còn có nghĩa là Chúng, chữ “thứ 

loại” chỉ chúng sanh), đặc biệt là chúng sanh trong lục đạo. “Bất thỉnh chi hữu giả, Hội Sớ 

vân: Chúng sanh bối giác” (Sách Hội Sớ giảng về “bạn chẳng thỉnh” như sau: “Chúng sanh 

trái nghịch giác”), “giác” là giác ngộ, cũng chính là “thanh tịnh, bình đẳng, giác” như trong 

tựa đề kinh đã nói. Vốn là giác, giác là Phật. Vì lẽ đó, trong kinh Hoa Nghiêm, đức Phật 

thường dạy: “Hết thảy chúng sanh vốn là Phật, vốn đã thành Phật” đều là nói theo giác. 

Trong tựa đề kinh này, thanh tịnh là A La Hán, là Bích Chi Phật, các Ngài đắc thanh tịnh 

tâm; bình đẳng là Bồ Tát; giác là Phật. Nay lục đạo phàm phu chúng ta trái nghịch toàn bộ, 

không chỉ là bất giác, mà còn là bất bình đẳng. Bất bình đẳng là gì? Có phân biệt. Lại còn 

chẳng thanh tịnh; chẳng thanh tịnh là có chấp trước. Có chấp trước sẽ không thanh tịnh, có 

phân biệt sẽ không bình đẳng, bất giác là mê. Vì vậy, chúng sanh trái nghịch giác, vi phạm 

thanh tịnh, bình đẳng, giác. “Trầm mê phiêu lưu” (chìm đắm, mê muội, phiêu giạt), mấy câu 

này hình dung sự trầm mê trong lục đạo, mê rất sâu, trôi giạt trong lục đạo, hình dung họ phải 

theo nghiệp chịu báo mà luân hồi trong lục đạo. Ý nghĩa được bao hàm trong câu này vô 

cùng sâu.  

 Con người hiện thời chẳng biết nhân quả đáng sợ, dám tạo tội nghiệp. Xã hội hiện thời 

loạn như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất là sát sanh. Phàm là các chúng sanh có sanh mạng, 

chúng ta thường gọi là “động vật”, quý vị giết nó, nó có oán hận hay không? Nó chẳng có 

khả năng chống cự, bị quý vị giết, bị quý vị ăn, nó có cam tâm tình nguyện hay không? Nếu 

chẳng cam tâm, không tình nguyện, nó có báo thù hay không? Nhất là giết người, hiện thời 

mỗi ngày giết người bao nhiêu? Ví dụ rõ ràng nhất là phá thai. Phá thai là sát nhân, chẳng 

phải là giết ai khác, mà chính là giết con cái của chính mình. Trên thế giới mỗi ngày có bao 

nhiêu [trường hợp phá thai]? Đáng sợ quá! Mỗi năm giết bao nhiêu? Nó có duyên với quý vị, 

đến làm con cái của quý vị. Nếu là báo ân, quý vị giết nó đi, sẽ biến thành cừu nhân. Nó đến 

báo oán, quý vị giết nó, cừu hận càng sâu! Oán khí ấy kinh khủng lắm! Nó đến đòi nợ, hoặc 

trả nợ, nợ nần còn đang tranh chấp, nay biến thành sát nghiệp, lại biến thành nợ mạng, đáng 

sợ quá! Người hiểu nhân quả quyết định chẳng dám làm chuyện này, rất đáng sợ! Hiện thời, 

không khí ô nhiễm, mỗi ngày quý vị thấy bầu trời xám mù mịt. Đó là gì vậy? Oán khí đấy, 
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chẳng phải là thứ gì khác! Những chuyện con người đang làm hiện thời còn thua cả súc sanh! 

Súc sanh như sư tử, cọp chẳng ăn con cái của chính mình, sẽ không tổn hại chúng! Con 

người hiện thời ngay đến súc sanh mà vẫn chẳng bằng, đáng sợ quá! Oan oan tương báo 

chẳng dứt, chẳng xong, phiền phức to lắm! Ăn thịt hết thảy các động vật lại chẳng cần phải 

nói nữa. Chẳng có động vật nào cam tâm tình nguyện đem thân thể của chính mình dâng lên 

cúng dường quý vị. Quý vị giết nó, muốn ăn thịt nó, nó biết, tìm mọi cách chạy trối chết, 

nhưng trốn chẳng thoát! Bị quý vị giết, bị quý vị ăn. Trong hết thảy ác nghiệp, sát sanh xếp 

hàng đầu. Trong Ngũ Giới, điều đầu tiên là chẳng sát sanh. Trong Thập Thiện, điều đầu tiên 

cũng là không sát sanh. Vì thế, trong giới luật Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa, điều được khẳng định 

đầu tiên là không sát sanh. Đó là chư Phật Như Lai đại từ đại bi, thời thời khắc khắc nhắc 

nhở chúng ta, quyết định chớ nên tạo tội nghiệp ấy. Muỗi, trùng, kiến đều có sanh mạng, chớ 

nghĩ chúng là nhỏ nhoi, mỗi con cũng là một mạng. Kẻ thường sát sanh, điều thứ nhất, chắc 

chắn là thân thể chẳng tốt, nhiều bệnh, lắm tai ương, nhiều bệnh tật, đời sau là quả báo trong 

tam đồ, làm sao có thể trốn thoát cho được! Trong một đời này, bất cứ lúc nào đều có oán 

thân trái chủ theo bên thân quý vị, quý vị có dễ sống hay chăng? Những lời này chẳng phải là 

nói láo nghe chơi, mà là chân tướng sự thật. 

 Vì lẽ đó, lão pháp sư Ấn Quang suốt đời đề xướng nhân quả là có lý. Để cứu vớt xã hội 

hiện thời, luân lý và đạo đức hữu dụng hay không? Nói thật ra, chẳng hữu dụng! Thứ gì hữu 

dụng? Giáo dục nhân quả hữu dụng, dùng giáo dục luân lý đạo đức để phụ trợ giáo dục nhân 

quả. Chúng ta nhất định phải biết: Người được giáo dục luân lý, đạo đức, xấu hổ vì làm ác. 

Cổ nhân nói: Họ cảm thấy làm chuyện bất thiện sẽ là chuyện mất mặt, chẳng muốn làm; 

nhưng người được giáo dục nhân quả không dám làm ác, sức mạnh ấy mới to lớn. Người 

được hưởng giáo dục luân lý đạo đức rất tốt đẹp, nhưng gặp phải tình cảnh “danh cao, lợi 

dầy” như cổ nhân đã nói, vẫn có thể bị động tâm, vẫn là biết rõ mà cố phạm, vì thấy lợi ích to 

tát trước mắt mà làm. Nếu hiểu nhân quả, người ấy sẽ chẳng dám làm. Vì thế, trong An Sĩ 

Toàn Thư có hai câu nói rất hay: “Ai nấy tin nhân quả là đạo đại trị trong thiên hạ. Ai nấy 

chẳng tin nhân quả là đạo khiến cho thiên hạ đại loạn”. Ấn Quang đại sư lão nhân gia giới 

thiệu An Sĩ Toàn Thư, nói bộ sách ấy là “kỳ thư bậc nhất trong thiên hạ”, toàn bộ đều giảng 

về nhân quả. Cả bộ sách ấy chia làm bốn phần, phần thứ nhất là Văn Xương Đế Quân Âm 

Chất Văn, khuyên con người tích âm đức, đoạn ác tu thiện, đó là tích âm đức. Phần này có 

phân lượng rất lớn, gần như chiếm nửa bộ sách. Nửa còn lại của bộ sách gồm có ba thiên, 

Vạn Thiện Tiên Tư khuyên kiêng giết, Dục Hải Hồi Cuồng khuyên kiêng dâm. Trong các tội 

nghiệp, hai điều này nặng nhất. Thiên cuối cùng là Tây Quy Trực Chỉ, khuyên quý vị niệm 

Phật cầu sanh Tịnh Độ. Ấn Quang đại sư suốt đời vì chúng ta thị hiện, tôi có cảm giác thật 

sâu đậm là Ngài đến thị hiện giáo dục nhân quả cho chúng ta, nhằm mục đích gì? Cứu vớt xã 

hội hiện tiền!  
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 Trong xã hội hiện tiền, nếu mỗi người trên thế giới đều tin nhân quả, thế giới này còn 

được cứu. Nếu ai nấy chẳng tin nhân quả, thế giới này hết cách cứu! Tin nhân quả, luân lý 

đạo đức liền có tác dụng, sẽ biến thành đất nước lễ nghĩa, xã hội hòa hài sẽ xuất hiện. Dẫu 

chưa thể đạt đến thời thịnh trị đại đồng, thì cũng có thể thấy là thời tiểu khang. Không tin 

nhân quả, chẳng thể được! Nhân quả là thật, chẳng giả, ở ngay trước mắt, ở ngay chung 

quanh. Quý vị chú tâm quan sát đôi chút, kẻ làm ác sẽ bị báo ứng hiện tiền rất nhanh, quý vị 

còn có thể chẳng tin ư? Ở Đài Loan, tôi biết cảnh sát hình sự cũng như y tá và bác sĩ trong 

bệnh viện đều tin tưởng, vì sao? Họ đã trông thấy. Trước kia, tôi có một bạn học là tổ trưởng 

của bác sĩ nội trú trong bệnh viện Vinh Dân tại Đài Loan. Ông ta nói họ hết sức tin tưởng quỷ 

thần, vì sao? Đã trông thấy! Trong Phật pháp có nói vô thường đại quỷ, bạch vô thường, hắc 

vô thường. Nếu ở cửa phòng bệnh nhân, chỉ cần thấy có quỷ vô thường, liền biết người bệnh 

ấy tối đa ba ngày là chết. Vì bác sĩ lẫn y tá đều trông thấy, nên họ tin tưởng. Cảnh sát hình sự 

tin tưởng. Có mấy vị sĩ quan cảnh sát cao cấp đều học Phật, vô cùng kiền thành. Họ kể với 

tôi: Những vụ án hình sự tại Đài Loan, tức là các án sát nhân, tám mươi lăm phần trăm trở 

lên, phá án bằng cách nào? Đều do những oan hồn bị sát hại giúp cảnh sát hình sự tìm thấy 

thi thể mà phá được án. Nếu chẳng có những người thuộc linh giới đến giúp đỡ, rất nhiều vụ 

án chẳng có cách nào phá được! Những linh quỷ ấy, có lúc báo mộng, đôi khi nhập vào người 

khác, hướng dẫn cảnh sát hình sự phá án. Vì thế, cảnh sát hình sự ở Đài Loan hễ phá án 

không được, liền thắp hương, vái lạy, lạy linh quỷ: “Ngươi hãy lập tức giúp ta, chúng ta đang 

gặp khó khăn”, họ sẽ thật sự giúp đỡ quý vị. Vì thế, quý vị hỏi họ, chẳng có ai không tin. 

Đúng là oan gia có đầu, nợ nần có chủ. Do vậy, “trầm mê phiêu lưu” có ý nghĩa rất sâu, đó là 

lục đạo chúng sanh. 

 “Sanh manh vô mục, vô hy xuất tâm” (sanh manh không có mắt, không có lòng mong 

được thoát), câu này là tỷ dụ. “Sanh manh” (生盲) là sanh ra, mắt liền mù, chẳng nhìn thấy. 

Đây là tỷ dụ chúng sanh chẳng có trí huệ, chẳng có tâm hoặc ý niệm mong mỏi thoát khỏi lục 

đạo luân hồi, chẳng có ý niệm ấy. “Bồ Tát mẫn chi, vô bì yếm niệm, thường vi bất thỉnh chi 

hữu, tùy trục ái hộ” (Bồ Tát thương xót họ, không có ý nghĩ mỏi nhàm, thường làm bạn 

chẳng thỉnh, thường yêu thương, che chở). Quả thật rất khó có, lòng từ bi của Bồ Tát vượt xa 

cha mẹ. Cha mẹ yêu thương, che chở con chỉ một đời, Phật, Bồ Tát yêu thương, che chở 

chúng sanh đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn theo sát quý vị, đợi quý vị quay đầu, đợi cho quý vị 

giác ngộ, tâm chẳng mỏi nhàm, chẳng mệt, chẳng chán! Các Ngài thường theo quý vị, thường 

làm“bạn chẳng thỉnh”. Quý vị chẳng cần tìm đến các Ngài, chẳng mời mọc, các Ngài vẫn 

tìm đến quý vị. Vì sao? Vì Bồ Tát biết chúng sanh và các Ngài là một Thể, có thể nào chẳng 

chiếu cố ư? Dẫu cho chúng sanh thật sự trầm mê chẳng ngộ, chẳng tin tưởng, không quan 

tâm, thậm chí phá hoại Phật, Bồ Tát, các Ngài vẫn chiếu cố quý vị. Quý vị tạo tác các nghiệp 

nặng nề ấy, [các Ngài] vẫn chẳng từ bỏ quý vị, từ bi đến cùng cực. Chẳng phải là quý vị 

không tin tưởng, lăng nhục, hủy hoại chư Phật, Bồ Tát thì chư Phật, Bồ Tát sẽ chẳng gia hộ 

quý vị. Chẳng phải vậy! Chẳng có lẽ ấy! Nếu chư Phật, Bồ Tát tức giận, chẳng gia hộ quý vị, 



Tập 134 236 

 

đó là ma quỷ, chẳng phải là Phật, Bồ Tát. Nhưng quý vị tạo tác tội nghiệp, chắc chắn có báo 

ứng, quý vị phải tự gánh chịu chuyện ấy. Chẳng phải là do tạo tác những tội nghiệp ấy, Phật, 

Bồ Tát chẳng quở trách quý vị, vì sao? Tội có tánh tội, chính cái tâm của quý vị chẳng thiện 

lương, quý vị đáng phải nhận lãnh sự trừng phạt, sự trừng phạt ấy là tam đồ. Quý vị đọa lạc 

trong tam đồ, chẳng phải là Phật, Bồ Tát đẩy quý vị vào đó. Phật, Bồ Tát cũng chẳng muốn 

thấy quý vị đọa tam đồ, nhất định phải biết điều này. Do quý vị tạo tác tội nghiệp ấy, chẳng 

thể không đi vào đó. Nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may, chẳng liên quan gì đến 

Phật, Bồ Tát, mà cũng chẳng dính dáng gì đến Thượng Đế, cũng chẳng có liên quan gì đến 

vua Diêm La, hoàn toàn là tự làm, tự chịu. Nếu còn oán trời, hờn người, tội sẽ nặng thêm một 

cấp, đã có tội lại còn đèo thêm tội, rất đáng thương!  

 “Cố Niết Bàn kệ viết: Thế cứu yếu cầu nhiên hậu đắc, Như Lai bất thỉnh nhi vi quy” 

(Vì vậy kinh Niết Bàn có bài kệ rằng: “Thế gian muốn được cứu thì phải cầu xin rồi sau đấy 

mới được cứu. Như Lai chẳng được thỉnh mà thường làm chỗ về nương”). Giải thích ý nghĩa 

câu kệ trong kinh Niết Bàn cũng nhằm nói lên ý nghĩa này. “Thế gian phải cầu rồi sau đó 

mới được [cứu giúp]”, chúng sanh có cảm, Phật mới có ứng, cảm ứng đạo giao chẳng thể 

nghĩ bàn. Chúng sanh chẳng yêu cầu Phật, Bồ Tát; Phật, Bồ Tát vẫn đến, đó gọi là “Như Lai 

chẳng thỉnh vẫn đến”. “Quy” (歸) là trở về. Trong quá khứ, Phật, Bồ Tát cũng là phàm phu, 

đã từng sống trong lục đạo, nay các Ngài đã thành Phật, thành Bồ Tát, hiểu rất rõ chúng sanh 

trong lục đạo. Quá khứ đã trụ rất lâu trong đó, biết chúng sanh phiền não tập khí rất nặng, chỉ 

cần duyên chín muồi, các Ngài bèn đến. Duyên chín muồi là gì? Quý vị có thể tin tưởng, các 

Ngài sẽ đến. Quý vị có thể lý giải, các Ngài cũng tới. Nếu quý vị không tin tưởng, chẳng thể 

lý giải, các Ngài cũng không đến, nhưng âm thầm giúp đỡ, quý vị thấy đó: Các Ngài vẫn 

chẳng bỏ quý vị! Nếu quý vị tin tưởng, có thể tiếp nhận, các Ngài liền đến giúp quý vị rõ rệt, 

hiện thân thuyết pháp. Nếu quý vị hỏi: Vì sao từ bi dường ấy? Một Thể mà! Hãy ghi nhớ: Hết 

thảy chúng sanh trong trọn khắp pháp giới hư không giới và ta có cùng một Thể, cùng một 

Thể với Phật, chúng ta không biết, nhưng các Ngài biết. Vì thế, lòng từ bi của các Ngài được 

gọi là “vô duyên đại từ, đồng thể đại bi”, “vô duyên” là chẳng có điều kiện. Đối với con cái, 

cha mẹ [yêu thương] vô điều kiện, vô tư dâng hiến. Phật, Bồ Tát đối với chúng sanh cũng 

giống như thế, nên gọi là “đồng thể đại bi”. Trong kinh Phật thường có câu này, đức Phật đã 

nói từ ba ngàn năm trước.  

 “Hựu bất thỉnh chi hữu, kiến Duy Ma Kinh viết: Chúng nhân bất thỉnh, hữu nhi an 

chi” (Kinh Duy Ma lại giảng chữ “bất thỉnh chi hữu” như thế này: “Mọi người chẳng thỉnh 

mà vẫn làm bạn để giúp cho an ổn”). Người Hoa nói bằng hữu là một trong Ngũ Luân, 

“bằng” và “hữu” khác nhau. “Bằng” (朋)là bạn học, bạn học thì gọi là Bằng; “Hữu” (友) 

thân mật hơn Bằng, có cùng chí hướng mới gọi là Hữu. Vì thế, Hữu là đồng chí, Bằng là bạn 

học; bạn học chưa chắc đã có cùng chí hướng, nên đồng chí thân thiết hơn. Mọi người không 

thỉnh, quý vị thấy đó, [chư Phật, Bồ Tát vẫn] đến làm bạn để giúp cho họ được an ổn! “Triệu 
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Công viết” (ngài Tăng Triệu nói), vị này là Tăng Triệu (僧肇) đại sư, “chân hữu bất đãi 

thỉnh, thí từ mẫu chi thú anh nhi” (bạn chân thật chẳng đợi thỉnh, ví như mẹ hiền luôn hướng 

về con thơ). Tỷ dụ này rất hay, chư vị phải biết: Bạn chân thật là Phật, Bồ Tát. Nói cách 

khác, người thế gian là bạn chân thật rất ít, bạn bè giả dối rất nhiều, đến khi chúng ta thật sự 

gặp khó khăn, họ lánh thật xa, chẳng dám gặp quý vị. Chỉ có Phật, Bồ Tát là chân hữu, khi 

chúng ta gặp khó khăn, các Ngài quyết định đến giúp đỡ, giống như mẹ hiền đối với con thơ, 

thời thời khắc khắc canh cánh bên lòng. “Tịnh Ảnh viết: Sở hóa chúng sanh vô cơ cảm thánh, 

danh vi bất thỉnh” (Tịnh Ảnh Sớ giảng: “Chúng sanh được hóa độ chẳng có căn cơ cảm chư 

thánh, nên gọi là bất thỉnh”). Nêu lên ý nghĩa này hay quá! Giáo hóa chúng sanh, nhưng 

trong chúng sanh chẳng có hạng người dấy động ý niệm để cảm Phật, Bồ Tát, chẳng có hạng 

người ấy, nên nói là “bất thỉnh”. “Bồ Tát cưỡng hóa vi tác nhân duyên, danh hữu an chi” 

(Bồ Tát cưỡng hóa nhân duyên, xưng là bạn để an ổn chúng sanh), nhưng Bồ Tát vẫn miễn 

cưỡng đến giáo hóa, vẫn đến giúp họ, điều đó gọi là “hữu nhi an chi” (làm bạn để an ổn 

chúng sanh). [Lý do] thứ hai, “sở hóa chúng sanh tuy hữu đạo cơ, vô kỳ nhạo dục, bất tri cầu 

thánh, danh vi bất thỉnh” (chúng sanh được hóa độ tuy có đạo cơ, nhưng chẳng có sự ưa 

thích, mong muốn ấy, chẳng biết cầu thánh, nên gọi là “chẳng thỉnh”). Đó là nói: Dẫu giáo 

hóa chúng sanh đã có thiện căn trong đời quá khứ, có cơ duyên tu đạo, nhưng nay họ đang 

mê, mê suốt đời này. Khi mê, họ mê trong ngũ dục, lục trần, chẳng khởi tâm động niệm 

muốn học đạo, nên họ chẳng biết cầu Phật, Bồ Tát. Hạng người ấy rất nhiều, nên gọi là 

“chẳng thỉnh”. Nhưng Bồ Tát biết, Bồ Tát biết trong đời quá khứ những kẻ ấy đã từng học 

Phật, có thiện căn ấy, nên Phật vẫn chẳng bỏ họ. Khi họ có thể tin tưởng, có thể chẳng bài 

xích, có thể tiếp nhận, Bồ Tát liền chủ động đến giúp đỡ, giáo hóa, thành tựu họ. Đó gọi là 

“bất thỉnh chi hữu”. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới chỗ này.  

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Tập 135 

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

  

  

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

Kinh Giải, trang một trăm năm mươi hai, hàng thứ tư từ dưới đếm lên.  

Xem từ câu “thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng” (thọ trì pháp tạng rất sâu của Như 

Lai). Đối với câu kinh văn này, cụ Niệm Tổ nói: “Thử hữu nhị giải, nhất Tịnh Ảnh Sớ viết: 

Minh tu thắng giải Như Lai Tạng Tánh, thị Như Lai thậm thâm pháp tạng. Ám chướng ký trừ, 

minh hiện kỷ tâm, cố viết thọ trì. Thị dĩ minh tâm vi thọ trì thậm thâm pháp tạng” (Câu này 

có hai cách giải thích. Một là như Tịnh Ảnh Sớ đã giảng: “Tu cho hiểu rành rẽ Như Lai Tạng 

Tánh là pháp tạng rất sâu của Như Lai. Ám chướng đã trừ, tâm của chính mình hiện rõ, nên 

gọi là thọ trì”. Thuyết này cho rằng minh tâm là “thọ trì pháp tạng rất sâu”). 

“Pháp tạng”: Trước hết, phải hiểu rõ ràng “thậm thâm pháp tạng” là gì! Pháp là Phật 

pháp, Tạng (藏) là chỗ có lưu giữ Phật pháp. Nơi nào có Phật pháp, cất chứa Phật pháp? Nhất 

là nói “Như Lai thậm thâm pháp tạng” thì phải là Phật pháp rốt ráo viên mãn mới được gọi 

là “thậm thâm pháp tạng”. Nói theo Sự, tôi nghĩ các đồng học nhất định cũng biết Phật pháp 

rốt ráo viên mãn [là gì]. Cổ đại đức nói Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh là pháp 

căn bản của hết thảy Phật pháp. Hết thảy Phật pháp không pháp nào chẳng lưu xuất từ kinh 

Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm giống như biển cả, Phật pháp như sông ngòi, những con sông ấy 

đều chẳng tách rời biển cả.  

Tịnh Ảnh Sớ là [tác phẩm chú giải kinh Vô Lượng Thọ] của pháp sư Huệ Viễn đời Tùy, 

Ngài giải thích câu kinh văn này như sau: “Minh tu thắng giải Như Lai Tạng Tánh” (tu cho 

hiểu rành rẽ sự thù thắng của Như Lai Tạng Tánh). Vì hết thảy các pháp của Như Lai đều lưu 

xuất từ Như Lai Tạng Tánh. Như Lai Tạng Tánh chính là tự tánh, còn gọi là Pháp Tánh, đấy 

chính là pháp tạng rất sâu của Như Lai. “Ám chướng ký trừ, minh hiện kỷ tâm” (Ám chướng 

đã trừ, tâm của chính mình hiện rõ): Đây là chân tâm của chính mình, điều này được gọi là 

“thọ trì”. Ám (闇) là mê hoặc, là phiền não, vô minh phiền não. Chướng (障) cũng là phiền 

não, [“ám chướng”] tức là Phiền Não Chướng và Sở Tri Chướng. Nếu chúng ta dùng hai chữ 

ấy để nói hai thứ chướng ngại ở đây, thì Chướng là Sở Tri Chướng, Ám là Phiền Não 

Chướng, tức vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thứ ấy đều bị diệt trừ, đều buông 
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xuống, đều chẳng còn, người ấy là gì? Pháp Thân Bồ Tát, đã minh tâm kiến tánh. Ám chướng 

chưa trừ thì là lục đạo phàm phu. Sau khi đã diệt trừ, [lời Sớ] bèn viết tiếp: “Minh hiện kỷ 

tâm”, nghĩa là tâm của chính mình liền hiển hiện, điều đó được gọi là “thọ trì”. Vì vậy, ý 

nghĩa trong đoạn này là: Coi minh tâm là thọ trì tạng pháp rất sâu. Minh tâm là kiến tánh, 

thấy bản tánh của chính mình. Trong Thiền Tông thường nói: Buông vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước xuống, sẽ thấy bản tánh của chính mình. Tông Môn gọi chuyện này là “đại triệt 

đại ngộ, minh tâm kiến tánh”. Đó là “thọ trì thậm thâm pháp tạng”. Thật vậy, chẳng giả!  

 Một người sau khi đã khai ngộ, đối với hết thảy các pháp do đức Thế Tôn đã nói trong 

bốn mươi chín năm, hễ tiếp xúc liền hiểu rõ toàn bộ. Đúng như trong bài Kệ Khai Kinh đã 

nói: “Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa”, ai có thể làm được? Pháp Thân Bồ Tát có thể 

làm được, thật sự hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, nhưng những kẻ trong mười pháp giới 

vẫn chẳng làm được! Tứ thánh pháp giới càng lên cao càng tiếp cận, nhưng vẫn luôn cách 

biệt một tầng, vì chưa kiến tánh. Sau khi kiến tánh, trí huệ và đức tướng đều thuộc về Tánh 

Đức vốn sẵn có trong tự tánh. Chưa kiến tánh, trí huệ và đức tướng của chúng ta là Tu Đức, 

do quý vị tu được, tu từ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi mà đạt được. Cũng có thể tu 

rất giống Phật, Bồ Tát, nhưng do vô minh phiền não chưa phá, nên còn kém một bậc. Những 

đạo lý này chúng ta đều hiểu rất rõ ràng, cũng hiểu phương pháp tu học, nhưng chẳng thật sự 

hành. Rất mong thật sự hành, nhưng nói chung là làm chẳng giống, nguyên nhân ở chỗ nào? 

Tập khí phiền não quá nặng. Các khoa học gia nói đến tiềm ý thức (tiềm thức, subconcious), 

họ chia ý thức thành hai loại. Một loại là rõ rệt, tức hiển ý thức (consciousness), chúng ta 

nhận biết [loại này]. Chúng ta khởi tâm động niệm, nghĩ tới điều gì đó. Đấy là ý thức rất rõ 

rệt. Tiềm ý thức thì chính mình chẳng biết, nhưng nó thường khởi tác dụng. Ví như chính 

mình chẳng suy nghĩ, bỗng dưng có một ấn tượng hiện tiền. Ấn tượng quá sâu, chẳng nghĩ tới 

mà nó cũng hiện tiền. Nhiều người thuở trước sống trong thời đại chiến tranh, ý niệm và ký 

ức rất sâu, đêm thường nằm mộng thấy đang ở trong thời xảy ra chiến tranh, gần như là Đệ 

Nhị Thế Chiến vẫn chưa kết thúc. Chẳng nghĩ tới nó, [mà nó vẫn hiển hiện], đó là gì? Thuộc 

về tiềm ý thức, nó khởi tác dụng, rất đáng sợ!  

 Chúng ta huấn luyện những thứ thuộc về tiềm ý thức trên đây, thay đổi những thứ bất 

thiện, khiến cho khởi tâm động niệm của chúng ta đều là Phật, Bồ Tát, khởi tâm động niệm 

đều là thế giới Cực Lạc, chắc chắn sẽ vãng sanh. Quả thật là bất tri bất giác, chẳng cố ý nghĩ 

tới các Ngài, nhưng Phật, Bồ Tát thường hiện tiền, lũ bình phàm chúng ta thường nói là “ở 

trong đầu óc”, chính quý vị biết rất rõ, người khác chẳng biết. Cách nói này cũng chẳng sâu 

lắm, ai nấy đều hiểu được. Chuyện này là thật, chẳng giả. Cũng có thể nói là trong ký ức của 

chúng ta, ký ức thuộc về tiềm ý thức, tức A Lại Da Thức ghi lại ấn tượng rất sâu đậm, chẳng 

có cách nào diệt trừ. Nó khởi tác dụng, dẫn dắt quý vị. Những ảnh hưởng bất thiện sẽ gây ảnh 

hưởng, khiến cho quý vị bất tri bất giác làm những chuyện bất thiện, chẳng phải là quý vị 

muốn làm, thế mà vẫn làm. Đó là tiềm ý thức phát sanh sức mạnh. Hiểu đạo lý này, liễu giải 
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sự thật này, chúng ta rèn luyện chính mình trong cuộc sống là chuyện quan trọng hơn bất cứ 

điều gì khác! Hãy nên thời thời khắc khắc ghi sâu ấn tượng về Phật trong A Lại Da. Đại Thế 

Chí Bồ Tát dạy chúng ta “ức Phật, niệm Phật”. “Ức” (憶) là nghĩ, trong tâm tưởng Phật, 

miệng niệm Phật, “hiện tiền, tương lai, nhất định thấy Phật”. Hiện tiền sẽ thấy trong Định, 

hoặc thấy trong mộng, tương lai vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ chẳng còn lìa 

khỏi Phật. Do vậy có thể biết: Đại sự bậc nhất đối với người tu hành là phải biến đổi ký ức 

trong A Lại Da thành A Di Đà Phật. Đối với bất luận thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, 

ác duyên trong quá khứ, đều phải dùng A Di Đà Phật, dùng kinh Vô Lượng Thọ để thay thế 

nó. Cũng vì những ấn tượng trong quá khứ quá sâu, duyên quá sâu, nay chúng ta phải làm 

cho ấn tượng về Phật, về kinh Vô Lượng Thọ, về A Di Đà Phật sâu đậm hơn. Mỗi ngày đều 

làm việc này, thật sự niệm Phật, trong tâm quý vị thật sự có Phật. Phật ở trong tâm quý vị, đó 

mới đại sự bậc nhất trong một đời này. Tu thành công đại sự này, xin chúc mừng quý vị, quý 

vị đã thoát ly lục đạo luân hồi, thoát ly mười pháp giới, nhất định vãng sanh Tịnh Độ. Đó là ý 

nghĩa thứ nhất.  

Ý nghĩa thứ hai càng hay hơn. “Chân Giải viết: Tức văn trì tam thế nhất thiết Như Lai 

pháp tạng” (Sách Chân Giải chép: “Chính là nghe, trì pháp tạng của ba đời hết thảy các đức 

Như Lai”), nói đến điều gì? Chưa nói tới quá khứ và vị lai chư Phật, chỉ nói kinh tạng do hiện 

tại Thích Ca Mâu Ni Phật để lại cho chúng ta, nói đến pháp tạng ấy, “đa văn quy nhất văn”, 

câu này hết sức quan trọng. “Nhất văn” là gì? “Nhất văn tức thị văn kỳ danh hiệu” (nhất văn 

chính là nghe danh hiệu này). Trong các buổi giảng, chúng tôi đã nhiều lần nói tới chuyện 

này: Cổ đại đức đã quy nạp, đối với hết thảy các kinh do đức Thế Tôn đã nói trong bốn mươi 

chín năm trong lúc Ngài tại thế, bộ kinh nào có thể đại diện cho hết thảy các kinh do đức Phật 

đã nói trong bốn mươi chín năm? Các vị tổ sư đại đức các tông phái trong thời đại Tùy - 

Đường hầu như nhất trí công nhận bộ kinh ấy là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 

gọi kinh ấy là “căn bản pháp luân”. Hết thảy các kinh là cành lá của kinh căn bản. Đây là 

dùng một cội cây to để tỷ dụ, Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm là rễ cây, là gốc cây, hết thảy 

các kinh đã nói trong bốn mươi chín năm là cành lá của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là pháp 

tạng của hết thảy các đức Như Lai. Hoa Nghiêm đạt đến chỗ viên mãn cuối cùng là mười đại 

nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc thì Hoa Nghiêm mới viên mãn. Câu này 

quan trọng, là thật, chẳng giả. Chương cuối cùng ấy chính là tổng kết của kinh Hoa Nghiêm. 

Nếu chẳng có chương ấy, Hoa Nghiêm sẽ chẳng độ chúng sanh viên mãn, vì chỉ độ bậc 

thượng thượng căn, kẻ trung hạ căn chẳng có phần! Có chương ấy, sẽ là thích hợp khắp ba 

căn, thâu nhiếp lợi căn lẫn độn căn, hết thảy chúng sanh đều có thể nhập cảnh giới Hoa 

Nghiêm, [bởi lẽ], Tây Phương Cực Lạc thế giới là cảnh giới Hoa Nghiêm. Vì lẽ đó, cổ nhân 

mới nói: “Hoa Nghiêm và Pháp Hoa cũng đều nhằm dẫn đường cho kinh Vô Lượng Thọ”, có 

nghĩa là: Kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa dẫn dắt quý vị tiến nhập kinh Vô Lượng Thọ, 

nhập thế giới Cực Lạc. Chúng ta chớ nên không hiểu ý nghĩa này! Không chỉ phải hiểu, mà 

còn phải thừa nhận rất sâu, thì nguyện tâm của chúng ta mới chẳng bị thoái chuyển, mục tiêu 
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và phương hướng tu học của chúng ta mới chẳng bị biến đổi. Bất luận trong hoàn cảnh nào, 

chúng ta vẫn giữ một phương hướng, một mục tiêu là thế giới Cực Lạc. Chuyện này trọng 

yếu lắm!  

Kinh Hoa Nghiêm quy vào Vô Lượng Thọ. Nay bản kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đang 

dùng do Hạ lão cư sĩ hội tập gồm có bốn mươi tám phẩm, nói là “bốn mươi tám chương” 

cũng được, phẩm nào quan trọng nhất? Tìm ra phẩm bậc nhất, phẩm nào là bậc nhất? Cổ đại 

đức đã nói từ sớm, phẩm thứ sáu là bậc nhất, vì phẩm thứ sáu là bốn mươi tám nguyện. Bốn 

mươi tám nguyện gồm bốn mươi tám điều, nguyện nào lại là bậc nhất? Truy cầu không 

ngừng, truy đến cuối cùng thì nguyện thứ mười tám là bậc nhất. Nguyện mười tám nói gì? 

Mười niệm ắt vãng sanh, [tức là] khi lâm chung, mười niệm quyết định sanh về thế giới Cực 

Lạc, đó chính là công đức chẳng thể nghĩ bàn của danh hiệu này! Vì thế, quy vào “nhất văn”. 

“Nhất văn” là nghe danh hiệu này, tức là [nội dung của] nguyện thứ mười tám. Vì vậy, tại 

Nhật Bản có một chi phái chuyên tu nguyện thứ mười tám, chẳng cần đến các nguyện khác, 

gọi là Bổn Nguyện Niệm Phật. Được không? Chẳng thể nói là không được, mà cũng chẳng 

thể nói là được. Phải nên nói ra sao? Nếu họ thật sự là một câu A Di Đà Phật, vạn duyên khác 

đều buông xuống thì được! Nếu kẻ ấy chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, nhưng muôn duyên 

khác vẫn chẳng buông xuống thì không được! Kẻ ấy có quá nhiều chướng ngại, nghiệp 

chướng, tập khí chẳng đoạn hết, vẫn bị những thứ ấy quấy nhiễu, vậy thì không được rồi. 

Thật sự thấy thấu suốt, thật sự buông xuống, đúng là [chỉ] một câu A Di Đà Phật đã được rồi, 

chẳng phải là không được, không sai! Sự thành tựu trong Tinh Tấn Niệm Phật Đường có đạo 

lý như vậy đó, chúng ta phải hiểu. Hiện thời, có nhiều người thành tựu, niệm Phật, niệm một 

câu Phật hiệu đến cùng, thêm gì vào để phụ trợ? Thêm kinh A Di Đà, hoặc thêm kinh Vô 

Lượng Thọ. Nếu mỗi ngày đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, hoặc đọc tụng kinh A Di Đà, chẳng 

khuất phục phiền não, nghiệp chướng vẫn hiện tiền, khi ấy, công phu niệm Phật của quý vị 

chẳng đắc lực, phải làm như thế nào? Nhất định là phải tu pháp môn sám hối, trì giới sám 

hối, phải trừ hết ám chướng thì mới được. Quý vị chẳng trừ hết ám chướng, tuy có tín tâm, 

nhưng tín tâm chẳng kiên cố, có nghi hoặc trong ấy, nhưng chính quý vị chẳng biết, nguyện 

lực chẳng thiết tha. 

 Thiên Thân Bồ Tát có ba anh em. Anh cả là Vô Trước Bồ Tát, anh hai là Sư Tử Giác, 

Thiên Thân Bồ Tát là em thứ ba. Cả ba vị đều tu Di Lặc Tịnh Độ. Anh hai vãng sanh trước, 

ba anh em đã ước định sẵn, họ sanh về Di Lặc Tịnh Độ, thân cận Di Lặc Bồ Tát: “Sau khi 

sanh về đó, bèn lập tức trở về báo tin cho chúng tôi”. Anh hai là Sư Tử Giác sau khi vãng 

sanh bèn chẳng có tin tức, đợi bao nhiêu năm chẳng thấy tin tức. Ngài Vô Trước vãng sanh, 

ba năm sau mới quay lại báo tin cho Thiên Thân Bồ Tát. Ngài Thiên Thân nói: “Anh đi ba 

năm mới quay về, sao không quay về ngay lập tức?” Ngài Vô Trước nói: “Ta về ngay đó 

chứ! Thời gian trên Đâu Suất Thiên vốn khác biệt chúng ta. Một ngày trên Đâu Suất Thiên 

bằng bốn trăm năm trong nhân gian”. Ngài nói: “Ta gặp Di Lặc Bồ Tát xong lập tức quay về 
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nói cho ngươi biết, trong nhân gian đã ba năm trôi qua”. Quả thật là ở trên Đâu Suất Thiên 

đại khái chưa đến một tiếng đồng hồ, thời gian chỉ chừng mấy phút mà nhân gian đã là ba 

năm. Ngài Thiên Thân liền hỏi: “Anh hai ở đâu?” “Anh hai đã đến ngoại viện của Đâu Suất 

Thiên, thấy ngoại viện rất đẹp, rất lưu luyến, còn chưa vào nội viện, đến đó hưởng phước 

rồi”. Hoàn cảnh nơi ấy vô cùng tốt đẹp, ngài Sư Tử Giác vừa trông thấy bèn khởi tâm tham. 

Câu chuyện này thật sự có thể cảnh tỉnh mọi người. Vì lẽ đó, chúng tôi liền hoảng nhiên đại 

ngộ vì sao đức Phật dạy chúng ta “lấy khổ làm thầy”. Trong thế gian này, cuộc sống khổ sở 

một chút, tốt lắm. Cuộc sống khổ sở, sẽ chẳng có ý niệm lưu luyến. Nếu cuộc sống trong thế 

gian này quá an nhàn, sung túc, quá xa xỉ, sẽ chẳng nỡ rời khỏi. Đối với phước báo trong 

nhân gian mà còn như thế, nếu quý vị lên đến cõi trời, thấy chư thiên, dấy lên một niệm 

[tham luyến]. Khởi lên một niệm như vậy, sẽ ngay lập tức đọa xuống, sẽ chẳng có phần trong 

thế giới Cực Lạc, quý vị thấy đáng sợ lắm!  

 Do đó, chớ nên hưởng phước! Cổ nhân thường nói “trong phước có họa”, chữ Họa (

禍) và Phước (福) viết theo tiếng Hán rất giống nhau, cho thấy họa và phước rất khó phân 

định rạch ròi, rốt cuộc là phước hay họa, ai biết! Phước rất dễ dàng biến thành họa, nhưng 

họa cũng chẳng dễ gì biến thành phước! Cho thấy phước chẳng có sức mạnh to lớn như họa. 

Tổ tiên chúng ta có trí huệ, có tâm cảnh giác rất cao, tạo ra văn tự, khiến cho chúng ta thấy 

hình tượng của những chữ ấy bèn có thể nâng cao tâm cảnh giác của chính mình. Trên cả thế 

giới, trong bất cứ quốc gia hay dân tộc nào, cũng đều chẳng có chuyện này. Văn tự tiếng Hán 

là phù hiệu trí huệ. Ân trạch của tổ tiên đối với hậu thế sâu dầy, báo đáp bằng cách nào? Con 

người hiện thời ngày càng chẳng nhận biết tổ tông, càng ngày càng chẳng tôn kính tổ tông, 

tai họa liền xảy tới. Chẳng biết báo ân, chẳng biết ân đức. Chuyện này không thể trách chúng 

ta! Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất hay: “Tiên nhân bất thiện (vô tri), bất thức đạo đức, vô 

hữu ngữ giả, thù vô quái dã” (Kẻ trước bất thiện (vô tri), chẳng biết đến đạo đức, chẳng có ai 

nói với họ, trọn chẳng đáng trách). Nói rất hay! Chúng ta sanh nhằm thời chiến tranh, loạn 

lạc, suốt đời sống trong cảnh chiến tranh tao loạn, hằng ngày sống cuộc đời lưu lạc, cha mẹ 

chẳng dạy dỗ chúng ta, thầy cũng chẳng dạy chúng ta, làm sao chúng ta có thể biết được? 

Một đời tôi, lúc nhỏ đắc lực nhờ cha mẹ dạy tôi tôn sư trọng đạo, những tao ngộ trong suốt 

một đời có quan hệ hết sức to lớn với chuyện ấy. Lúc hai mươi mấy tuổi, tôi gặp ba vị thầy, 

thầy nhiệt tâm dạy dỗ tôi vì lẽ nào? Tôi chẳng có sở trường gì! Đại khái là các thầy nhìn vào 

thái độ tôn sư trọng đạo ấy. Thầy thật sự dạy tôi, tôi cũng thật sự chịu học tập, quay trở lại 

như vậy, học tập văn hóa truyền thống. 

 Tôi biết ba căn bản Nho, Thích, Đạo rất trọng yếu, đắc lực là do Chương Gia đại sư 

suốt ba năm nhắc nhở tôi bằng một câu nói: “Giới luật rất trọng yếu”. Tôi vốn cũng sơ sót 

điều ấy, lão nhân gia đã khuất bóng, tôi mới khởi tâm cảnh giác: Thầy đã mất rồi! Thầy còn 

sống, tôi có nơi nương tựa. Thầy đã khuất, nương tựa ai? Thân cận thầy ba năm, thầy dạy tôi 

những gì? Bèn nghiêm túc phản tỉnh sâu xa. Trong lần phản tỉnh đó, ý niệm ấy liền hiện tiền, 
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giới luật rất trọng yếu! Vì thầy bảo tôi câu ấy mấy chục lần, ấn tượng hết sức sâu đậm! Vì sao 

thầy cũng chẳng nói câu ấy cặn kẽ, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở như vậy? Nhắc tới mười mấy lần, 

mấy chục lần! Tôi cũng dùng thời gian mười năm, hai mươi năm để thường xuyên hồi tưởng 

chiêm nghiệm, lại nhìn vào tình trạng xã hội hiện tiền, hoảng nhiên đại ngộ! Hiện thời, chúng 

ta sai sót ở chỗ nào? Sai sót ở chỗ thiếu cội rễ! Chẳng phải là không dụng công, chẳng phải là 

không nỗ lực, mà là thiếu cội rễ, chẳng tu từ căn bản, luôn tu nơi cành lá. Vì lẽ đó, bất luận tu 

như thế nào, tu suốt đời vẫn chẳng thể thành tựu! Đã tìm được nguyên nhân, mới thật sự hiểu 

Đệ Tử Quy của Nho Gia, Cảm Ứng Thiên của Đạo Gia, những năm xưa đều đã học, lại còn 

đã từng giảng, Thập Thiện Nghiệp Đạo của nhà Phật, người xuất gia nhất định phải tu Sa Di 

Luật Nghi. Những thứ ấy chẳng để niệm suông, chẳng phải để nói suông, mà là cuộc sống, 

khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác của chính mình! Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo 

tác có tương ứng với giới điều cơ bản hay không? Hễ tương ứng thì là thiện, chẳng tương ứng 

là ác; tiêu chuẩn đoạn ác tu thiện ở chỗ này. Tiêu chuẩn ấy do thánh nhân trong Tam Giáo 

định ra, do Tánh Đức tự nhiên lưu lộ, chẳng do người nào sáng chế, chẳng do một ai sáng 

tạo, chẳng phải vậy. Chúng là Tánh Đức trong tự tánh lưu lộ. Nói cách khác, bản tánh của 

con người vốn lành. Vì sao nói là vốn lành? Họ vốn là như vậy! Nay tư tưởng, lời nói và việc 

làm của quý vị biến đổi, chẳng giống với Tánh Đức, đó là gì? Quý vị đã học theo cái xấu, đó 

là tập tánh. “Tánh tương cận, tập tương viễn” (bản tánh gần giống như nhau, nhưng do huân 

tập mà khác xa nhau), đó là tập tánh. Quý vị đã học theo cái xấu, chẳng ai dạy dỗ quý vị đàng 

hoàng, nguyên nhân là như thế đó. Có những căn cội này, tối thiểu là có ba căn cội, cộng 

thêm Sa Di Luật Nghi thành bốn căn cội thì một câu Phật hiệu [là đủ rồi], chẳng cần gì nữa, 

do một câu A Di Đà Phật mà quyết định được sanh về Tịnh Độ. Hơn nữa, phẩm vị vãng sanh 

hoàn toàn phụ thuộc vào công phu, tức công phu trì danh của quý vị. Nếu trì danh mà niệm 

đến mức Sự nhất tâm bất loạn, đắc Niệm Phật tam-muội, quý vị sẽ sanh trong cõi Phương 

Tiện Hữu Dư. Quý vị niệm đến mức Lý nhất tâm bất loạn, sẽ sanh trong cõi Thật Báo Trang 

Nghiêm, do một câu danh hiệu này. Vì thế, “nhất văn” chính là nghe danh hiệu này!  

 “Thị dĩ văn Phật danh hiệu, vi thọ trì thậm thâm pháp tạng dã, di hợp Tịnh Tông” (Do 

vậy, nghe danh hiệu Phật là thọ trì pháp tạng rất sâu, rất phù hợp với Tịnh Tông), hoàn toàn 

tương ứng với tông chỉ của Tịnh Tông. Từ giáo nghĩa này, chúng ta nghĩ lại, trong một đời 

này, đặc biệt là trong xã hội hiện tại, đang nhằm thời đại địa cầu xảy ra tai nạn liên tiếp, 

chúng ta buông xuống vạn duyên, buông xuống tất cả hết thảy các kinh luận trong Phật môn, 

hết thảy các pháp môn đều buông xuống, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu danh hiệu A 

Di Đà Phật, có phải là thọ trì pháp tạng rất sâu của Như Lai hay không? Thưa cùng chư vị, 

đúng vậy, chẳng sai tí nào! Câu kinh văn này viết về đức lợi tha của Bồ Tát: Bồ Tát có thể 

dạy người khác như vậy, dạy người khác thọ trì pháp tạng rất sâu của Như Lai; nhưng những 

kẻ ấy chẳng nghe. Vì sao chẳng nghe? Họ chẳng nhận biết giá trị. Tam Tạng mười hai phần 

giáo mênh mông như hơi khói trên mặt biển, [thế mà] quý vị nói pháp này là bậc nhất, ai tin 

tưởng? Tôi theo thầy Lý mười năm, lão nhân gia khuyên tôi suốt mười năm, tôi đều chẳng 



Tập 135 244 

 

tiếp nhận, quý vị nói xem tin pháp này có khó hay không? Vì thế, cổ đức nói pháp môn này 

là pháp khó tin, tôi lãnh hội sâu xa. Thầy khuyên như thế nào, tôi có thái độ như thế nào? 

Chẳng phản đối pháp môn này, tôi cũng rất tôn trọng pháp môn này, nhưng kẻ tuổi trẻ ham 

chuộng học rộng, nghe nhiều, quý vị dạy tôi học pháp này, tôi chẳng đành lòng, chẳng tình 

nguyện. Vì thế, sách vở các tông các phái tôi đều học, nay biết là học tạp, học loạn, đối với 

mỗi tông phái đều hiểu võ vẽ bề ngoài, đều chẳng thể thâm nhập. Tuy tôi cũng biết, kinh 

luận, tổ sư đều dạy “thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”, tôi cũng biết nói [như vậy], tôi 

cũng nói cho kẻ khác nghe, nhưng bản thân tôi chẳng làm được. Đây là gì? Pháp khó tin! 

 Tới khi nào tôi mới quy hướng, mới tin tưởng Tịnh Độ? Gần như là ba mươi năm. Tôi 

học Phật đến năm nay là năm mươi chín năm, nửa thời gian đầu là giảng kinh Hoa Nghiêm, 

đúng là ba mươi năm. Lần đầu tiên tôi giảng kinh Hoa Nghiêm ở Đài Loan, tôi nhớ khi ấy là 

năm Dân Quốc 60 (1971), năm nay là năm Dân Quốc 99 (2010). Vào năm Dân Quốc sáu 

mươi mấy, kinh Hoa Nghiêm đã giảng được một nửa, bỗng dưng có một ngày nghĩ: Văn Thù 

và Phổ Hiền tu pháp môn gì? Thiện Tài đồng tử học pháp môn gì? Tôi còn chưa giảng đến 

phần sau của bản kinh, mới giảng một nửa, bèn lật tới phần sau, lật đến cuối cùng, phát hiện 

Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Lại quan sát cẩn thận sự tu 

học của Thiện Tài đồng tử bèn hiểu. Quý vị thấy tôi giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm đã được 

một nửa mà chưa phát hiện, nay cố ý tra duyệt, tìm tòi, mới phát hiện: Thiện Tài là môn sanh 

đắc ý của Văn Thù Bồ Tát, đương nhiên là tu cùng một pháp môn với thầy. Thầy tu pháp 

môn Niệm Phật, trò còn có thể ra ngoài lệ ấy hay chăng? Xem kỹ, quả nhiên chẳng sai! Thầy 

bảo Ngài đi tham học, giới thiệu một vị thiện tri thức, bảo Ngài đến gặp vị ấy. Vị thiện tri 

thức ấy là tỳ-kheo Cát Tường Vân, tu pháp gì? Tu Bát Châu tam-muội, chuyên niệm A Di Đà 

Phật cầu sanh Tịnh Độ. Người Hoa nói “tiên nhập vi chủ” (điều gì được tiếp xúc đầu tiên sẽ 

là chủ yếu), người Ấn Độ cũng nói kiểu ấy. Biết Thiện Tài tu pháp gì thì mới hiểu rõ. Lại 

xem vị [thiện tri thức] cuối cùng, vị cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát, mười đại nguyện vương 

dẫn về Cực Lạc, đó là gì? Thiện Tài đồng tử từ đầu đến cuối là niệm A Di Đà Phật. Tôi mới 

hiểu mật nghĩa rất sâu trong Khoa Phán của Thanh Lương đại sư: Năm mươi ba lần tham 

học, đối với mỗi vị thiện tri thức, đến cuối cùng Thiện Tài đồng tử đều là “luyến đức lễ từ”, 

Thanh Lương đại sư viết khoa phán như vậy. Bốn chữ ấy có ý nghĩa rất sâu, “luyến đức” (戀

德) là cảm ơn, cảm tạ quý vị đã chỉ dạy,“lễ từ” (禮辭) là gì? Chẳng học pháp môn này, pháp 

môn này tôi đã biết, đã hiểu, nhưng tôi vẫn niệm Phật. Từ chỗ ngài Cát Tường Vân học tập 

pháp môn Niệm Phật, một mực chẳng biến đổi, cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực 

Lạc. Do vậy, ai là người tiếp dẫn tôi về pháp môn Tịnh Tông? Hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ 

Hiền trong kinh Hoa Nghiêm đã tiếp dẫn tôi, nên mới khăng khăng một mực quy y Tịnh Độ, 

mới nghiêm túc học tập kinh luận Tịnh Tông. Không dễ dàng, hết sức chẳng dễ dàng, từ Giáo 

Hạ quay đầu quy y Tịnh Độ. Vì vậy, [thọ trì] một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ 

xác thực là thọ trì pháp tạng rất sâu của Như Lai.   
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Chúng ta lại xem phần tiếp theo, câu kế tiếp là “hộ Phật chủng tánh thường sử bất tuyệt” 

(hộ trì chủng tánh của Phật khiến cho thường chẳng đoạn dứt). Câu này nếu nói theo cách 

hiện thời [sẽ là]: Nếu người học Phật muốn thành tựu, trước hết phải học yêu thương chính 

mình, câu này là yêu thương chính mình. Yêu gì vậy? Yêu mến chủng tánh Phật của chính 

mình. Trong giáo pháp Đại Thừa, đức Thế Tôn thường nói: “Hết thảy chúng sanh đều có trí 

huệ và đức tướng của Như Lai”, đó là chủng tánh của Phật. Chúng ta đọc phần chú giải kế 

đó: “Hộ giả, duy hộ. Phật chủng tánh giả, hữu đa thuyết” (Hộ (護) là bảo vệ. Đối với chủng 

tánh của Phật, có nhiều thuyết). Có rất nhiều cách nói, đều được nêu lên ở đây:  

1) “Thám Huyền Ký thập nhất viết: Bồ Tát sở hạnh, danh vi Phật chủng” (Sách Thám 

Huyền Ký, quyển thứ mười một giảng: “Các hạnh của Bồ Tát được gọi là chủng tánh của 

Phật”). Sở hạnh của Bồ Tát là gì? Lục Ba La Mật, hoặc Thập Ba La Mật. Lục Ba La Mật là 

Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Bát Nhã. Thập Ba La Mật là sau đó còn 

thêm Phương Tiện, Nguyện, Lực, Trí như được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Tịnh Tông 

chúng ta tu học năm khoa mục là Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Phổ Hiền Bồ Tát 

thập nguyện; đó là những điều được đề xướng bởi Tịnh Tông Học Hội. Đó là Phật chủng. 

Thông thường, chúng tôi giới thiệu một cách đơn giản nhất đối với các bạn đồng tu sơ học 

bằng hai mươi chữ “chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông 

xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật”, đó là chủng tánh của Phật. Niệm đâu nghĩ đấy, niệm 

niệm chẳng quên, tâm hạnh tương ứng, bất luận tu học pháp môn nào cũng đều có thể thành 

tựu. 

 2) “Tịnh Ảnh Sớ viết: Pháp giới chư độ, thị Phật chủng tánh” (Tịnh Ảnh Sớ giảng: 

“Các độ trong pháp giới là chủng tánh của Phật”). Hai cách nói này giống nhau. “Quân dĩ Bồ 

Tát sở hành chi lục độ vạn hạnh vi Phật chủng tánh” (đều cùng lấy lục đạo vạn hạnh do Bồ 

Tát đã hành làm chủng tánh của Phật). “Chư độ” là Lục Độ và Thập Độ. Giáo pháp Đại 

Thừa nói Lục Độ, kinh Hoa Nghiêm nói Thập Độ. “Sở vị độ giả, tức độ sanh tử lưu, đăng 

Niết Bàn ngạn, cố dĩ độ vi Phật chủng tánh dã” (Nói là “độ”, tức là vượt dòng sanh tử, lên 

bờ Niết Bàn. Vì thế, coi “độ” là chủng tánh của Phật). Quý vị có thể thoát ly hai thứ sanh tử 

hay không? Trong phần trước chúng ta đã học, [hai thứ sanh tử là] Phần Đoạn sanh tử và 

Biến Dịch sanh tử. Quý vị có năng lực vượt thoát lục đạo luân hồi, đã giải quyết Phần Đoạn 

sanh tử, chẳng còn nữa! Ở ngoài lục đạo thì Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát có Biến Dịch 

sanh tử, [đối với hai thứ sanh tử ấy] cũng hiểu rõ, cũng đã liễu, cũng thoát ly. Đó là thoát ly 

mười pháp giới. Vì thế, “độ” hai thứ sanh tử, bèn thoát ly mười pháp giới. Thoát ly mười 

pháp giới, thông thường là sẽ đến nơi đâu? Đến thế giới Hoa Tạng, người niệm Phật đến thế 

giới Cực Lạc. Kinh giáo Đại Thừa nói Cực Lạc và Hoa Tạng là một, không hai. Thuở trước, 

tôi giảng kinh ở Tân Gia Ba, ở bên đó mấy năm, có chẳng ít đồng học hỏi tôi: Hoa Tạng và 

Cực Lạc khác nhau và giống nhau như thế nào? Có sai khác hay không? Tổ sư có nói “Hoa 

Tạng và thế giới Cực Lạc chẳng hai”, vì sao nói là hai thế giới? Tôi sống ở Tân Gia Ba, nên 
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dùng ngay Tân Gia Ba để tỷ dụ. Tôi nói Hoa Tạng giống như Tân Gia Ba, thế giới Cực Lạc 

giống như con đường Ô Tiết (Orchard). Tân Gia Ba có một con phố phồn hoa nhất có tên là 

đường Ô Tiết, là khu vực tốt nhất. Từ tỷ dụ ấy, đại khái có thể hiểu rõ. Vì vậy, sanh về Cực 

Lạc chính là sanh trong Hoa Tạng, sanh trong Hoa Tạng chưa chắc đã sanh về Cực Lạc. Quý 

vị sống ở Tân Gia Ba, chưa chắc sống trên đường Ô Tiết, sống trên đường Ô Tiết, đương 

nhiên ở tại Tân Gia Ba! Do đó, Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân của A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 

là Báo Thân của Tỳ Lô Giá Na, Thích Ca Mâu Ni Phật là Ứng Thân của Tỳ Lô Giá Na, một 

tức là ba, ba tức là một, thảy đều quy về một pháp. Đa văn quy vào nhất văn, nhiều pháp quy 

vào một pháp.  

 Trong Phật môn thường nói “vạn pháp quy nhất”, kinh Kim Cang nói thế giới là “nhất 

hiệp tướng”, điều này có ý nghĩa hoàn toàn khẳng định khắp pháp giới hư không giới và 

chính mình là một Thể, sự nhận biết này hết sức đáng quý. Kinh Đại Thừa nói đến pháp môn 

Bất Nhị, Bất Nhị là một, chúng sanh và Phật bất nhị, chúng sanh và Phật là một, không hai. 

Chúng sanh và Phật đã là một, không hai, làm sao có thể nói A Di Đà Phật và Tỳ Lô Giá Na 

là hai, há có đạo lý ấy? Chúng ta đã học Hoàn Nguyên Quán nên biết: Hết thảy các pháp, chư 

Phật, Bồ Tát, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đều do tự tánh biến 

hiện, chẳng có một pháp nào lìa khỏi tự tánh. Vì thế, kinh dạy: “Ngoài tâm chẳng có pháp, 

ngoài pháp chẳng có tâm”, nói rõ điều gì? Một Thể. Một Thể thì tâm đại từ bi trong tự tánh 

mới lưu lộ, tâm đại từ bi chính là tâm yêu thương thanh tịnh bình đẳng, là thật, chẳng giả. 

“Thật” có nghĩa là gì? Vĩnh hằng bất biến, đó là thật. Khi người thế gian nói đến yêu thương, 

quý vị phải hiểu: Đó là hư tình giả ý, chẳng thật. Nếu quý vị ngỡ là thật, sẽ chịu khổ, phải 

biết nó là giả, sẽ biến đổi. Chỉ có từ bi từ tự tánh lưu lộ, [mới là] vĩnh hằng, bất biến, bất luận 

trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều luôn chân thành như vậy, người hiện thời nói là 

“nhiệt ái” (tình yêu thương nồng nhiệt). “Độ sanh tử lưu, đăng Niết Bàn ngạn” (vượt dòng 

sanh tử, lên bờ Niết Bàn), “Niết Bàn ngạn” là bất sanh, bất diệt. Nói theo Sự, đó là cõi Thật 

Báo Trang Nghiêm của chư Phật, Bồ Tát. Nói theo Lý, chính là Thường Tịch Quang Tịnh 

Độ. Trở về tự tánh, chính là thật sự lên bờ Niết Bàn. Vì thế, dùng Độ để gọi chủng tánh của 

Phật!  

 “Hựu Hội Sớ cứ chư kinh luận, tiêu cử Phật chủng tánh chi tứ nghĩa, kim đản cử kỳ 

tam” (lại nữa, sách Hội Sớ dựa theo các kinh luận, nêu ra bốn nghĩa của “chủng tánh Phật”, 

nay chỉ dẫn ba điều). Sách Hội Sớ giảng bốn ý nghĩa, ở đây chỉ nói ba điều.  

1) Thứ nhất là “chúng sanh sẵn có Phật Tánh”. Kinh nói chuyện này rất nhiều. Hết thảy 

chúng sanh đều có Phật Tánh. Phật Tánh và tự tánh là một tánh, nhưng chúng có sai biệt, sai 

biệt ở chỗ nào? Phật nghĩa là giác, cũng có thể nói là [Pháp Tánh] chuyên chỉ trí huệ và đức 

tướng trong tự tánh. Nếu chỉ nói đến một thứ là trí huệ thì trí huệ là Phật Tánh. Nếu nói Pháp 

Tánh, sẽ bao gồm toàn bộ, trí huệ, đức năng, và tướng hảo thảy đều được bao gồm. Nói là tự 
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tánh hoặc Pháp Tánh sẽ đều gồm trọn, nói Phật Tánh tức là chỉ nói đến trí huệ. Tác dụng của 

trí huệ là giác, giác tánh. “Chúng sanh tâm trung cụ Như Lai Tánh, bổn lai bất biến, năng 

sanh quá hằng sa công đức, đản vị vô minh sở tế, tuy hữu đồng vô. Bồ Tát vị hưng giáo hóa, 

khai phát bỉ bổn cụ chi Như Lai Tạng, danh vi thiệu long Phật chủng” (trong tâm chúng sanh 

trọn đủ Như Lai Tánh, vốn chẳng thay đổi, có thể sanh ra hằng sa công đức, nhưng bị vô 

minh che lấp, nên tuy có mà cũng như không. Vì hưng khởi sự giáo hóa, Bồ Tát bèn khai 

phát Như Lai Tạng sẵn có, đó gọi là “tiếp nối hưng thịnh giòng giống Phật”). Đây là ý nghĩa 

thứ nhất, là căn cứ để kết luận tổng hợp những điều đã được nói trong kinh luận. Trong tâm 

chúng sanh có Như Lai Tánh chân thật, đó là thật, chư vị phải ghi nhớ, nó vĩnh hằng bất biến, 

là thật. Đó gọi là “tại thánh chẳng tăng, nơi phàm chẳng giảm”. Trong tương lai, quý vị 

thành Phật, Như Lai Tánh của quý vị chẳng tăng thêm chút nào! Quý vị tạo tội nghiệp đọa 

trong A Tỳ địa ngục, nó cũng chẳng giảm tí nào! Nó vĩnh viễn chẳng thay đổi. Quý vị thấy 

đó: Nó vốn chẳng thay đổi, nếu gặp duyên, nó có thể sanh ([sách Hội Sớ viết là] “quá”, Quá 

là vượt qua), vượt trội hằng sa công đức. “Hằng sa” là tỷ dụ vô lượng vô biên, vô cùng, vô 

tận, có thể xuất hiện công đức như vậy. Gặp duyên có thể sanh ra công đức ấy. Hết sức đáng 

tiếc! Nay quý vị bị vô minh chướng ngại; tuy có, nó chẳng khởi tác dụng, nên tuy có mà cũng 

như không!  

Vô minh là gì? Chúng ta phải ghi nhớ: Khởi tâm động niệm là vô minh. Phân biệt là Trần 

Sa phiền não, chấp trước là “vô minh”, tức là đã bao gồm các phiền não ấy. Chúng ta có Vô 

Minh, có Trần Sa, có Kiến Tư, nên tuy có [Như Lai Tánh] mà vẫn như không! Phải đoạn cả 

ba thứ phiền não này, toàn bộ đều buông xuống thì Như Lai Tạng sẵn có tức Như Lai Tánh 

chân thật trong tâm chúng ta mới hiện tiền, sẽ giống như Huệ Năng đại sư đã nói. Ngài khai 

ngộ, khai ngộ là tình trạng như thế nào? Ngài nói năm câu, “nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh 

tịnh”, phải ghi nhớ câu này, chưa hề bị nhuốm bẩn, vì nó là thật. “Vốn chẳng sanh diệt”: 

Vốn chẳng sanh diệt là Đại Bát Niết Bàn, nên minh tâm kiến tánh được gọi là “đăng Niết 

Bàn ngạn” (lên bờ Niết Bàn). Quý vị đã kiến tánh, thật sự chứng đắc bất sanh bất diệt. Câu 

thứ ba là “vốn tự trọn đủ”, nó trọn đủ trí huệ và đức tướng. “Đức” ở đây là nói đến hằng sa 

công đức, “Tướng” là vô lượng tướng hảo, người hiện thời gọi là “phước báo”. Phạm vi của 

tướng hảo còn lớn hơn phước báo! Hết thảy đều trọn đủ trong tự tánh, chẳng cần cầu từ bên 

ngoài. Hai câu cuối cùng là: “Vốn chẳng dao động”, đó là tự tánh vốn định, cuối cùng là “có 

thể sanh ra muôn pháp”,khắp pháp giới hư không giới đều do tự tánh sanh và hiện. Y báo và 

chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đều do A Lại Da biến ra. Sau khi đã mê mới 

biến; đã giác ngộ, sẽ chẳng biến. Do chẳng thay đổi, nên gọi là Nhất Chân, cái bị biến là 

mười pháp giới. 

 “Bồ Tát vị hưng giáo hóa, khai phát bỉ bổn cụ chi Như Lai Tạng, danh vi thiệu long 

Phật chủng” (Bồ Tát vì hưng khởi sự giáo hóa mà khai phát Như Lai Tạng vốn sẵn có, đó 

gọi là “tiếp nối hưng thịnh giòng giống Phật”). Nói rất hay! “Hưng” (興) là hưng khởi, kiến 
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lập; nói theo cách hiện thời sẽ là sáng lập Phật giáo, “hưng” chính là sáng lập. Vì sao phải 

hưng khởi sự giáo hóa? Khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện, vì sao Ngài phải kiến lập nền 

giáo dục của Phật Đà để giáo hóa chúng sanh? Mục đích là khai phát Như Lai Tạng mà 

chúng sanh vốn sẵn có, đó là mục tiêu giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật trong bốn mươi 

chín năm. Như Lai Tạng vốn sẵn có là gì? Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. A Nậu Đa 

La Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch sang tiếng Hán sẽ là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 

chúng sanh vốn sẵn có. Quý vị thấy kinh nói rất rõ ràng, rất minh bạch: Quý vị buông chấp 

trước xuống, Chánh Giác liền hiện tiền. Chấp trước chướng ngại Chánh Giác của quý vị, hãy 

buông xuống! Điều gì cũng chẳng chấp trước, pháp thế gian và xuất thế gian ta đều chẳng 

chấp trước, Chánh Giác hiện tiền. Buông phân biệt xuống, phân biệt vi tế hơn chấp trước. 

Không chỉ chẳng chấp trước, mà tâm phân biệt cũng chẳng có, quý vị liền thành Chánh Đẳng 

Chánh Giác. Cuối cùng, không chỉ chẳng có phân biệt chấp trước, mà khởi tâm động niệm 

cũng chẳng có, quý vị liền chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vô Thượng 

Chánh Đẳng Chánh Giác là Như Lai Tạng viên mãn, đã thành Phật. Ba thứ phiền não ấy thảy 

đều trọn đủ, thứ gì cũng chẳng đoạn, quý vị là lục đạo phàm phu, luân hồi trong lục đạo. Vì 

thế, đức Phật xuất hiện trên thế gian này, sáng lập nền giáo dục của đức Phật, mục đích là 

giúp đỡ hết thảy chúng sanh “hộ Phật chủng tánh, thường sử bất tuyệt” (bảo vệ chủng tánh 

của Phật, khiến cho thường còn chẳng dứt), ý nghĩa ở chỗ này. Chủng tánh của Phật ở chỗ 

nào? Chủng tánh của Phật ở ngay trên thân quý vị, chẳng ở nơi người khác! Quý vị chỉ cần 

buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, nó liền hiện tiền. 

 Chuyện là như thế đó, quý vị thấy đức Phật tốn thời gian bốn mươi chín năm, có thành 

tích hay chăng? Có! Quả thật là trong các đệ tử Phật, có không ít người chứng đắc Vô 

Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, người thành Chánh Đẳng Chánh Giác nhiều hơn, người 

thành Chánh Giác nhiều nhất, tức là A La Hán. Người chứng quả A La Hán chẳng tính nổi 

số. Phật giáo truyền đến hiện thời, chiếu theo cách nói của người Hoa, đến nay là ba ngàn lẻ 

ba mươi bảy năm. Ở Trung Quốc, thành tựu thế nào? Hết sức khả quan! Trong Tông Môn, 

quý vị có thể xem Ngũ Đăng Hội Nguyên và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục của Tông Môn có 

ghi chép những vị thật sự chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác trải các đời, đó 

cũng là những vị được Thiền Tông gọi là “minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật”. Phải 

biết là có tới cỡ hai ngàn người, hoặc hơn hai ngàn người. Người chứng đắc Quyền Giáo Bồ 

Tát, chứng A La Hán đông đảo, người vãng sanh Tịnh Độ càng nhiều hơn, quá ư là nhiều! 

Trong một trăm năm gần đây, chẳng nghe nói có người khai ngộ, cũng chẳng nghe nói có vị 

nào chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người đắc Định thì có, cũng có nghĩa là có 

những vị là Tứ Quả La Hán hoặc Quyền Giáo Bồ Tát thì có, mỗi đời một ít hơn. Trong thời 

đại hiện tiền, nói chung là hoàn toàn chẳng có! Đừng nói là A La Hán, tôi thấy ngay cả Tu 

Đà Hoàn cũng chẳng thể, làm thế nào đây? Chỉ có Tịnh Độ, đới nghiệp vãng sanh. Vì vậy, 

một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu hồng danh sáu chữ này; trong thời Mạt Pháp từ nay về 

sau hãy còn tám ngàn năm nữa, [kinh Vô Lượng Thọ và danh hiệu A Di Đà Phật] sẽ phổ độ 
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hết thảy chúng sanh, vô lượng công đức. Mục tiêu đều là một: Khai phát Như Lai Tạng sẵn 

có nơi chúng sanh. Trong Tịnh Tông, do nơi đây nghiệp chướng quá nặng, hoàn cảnh không 

tốt, quý vị chẳng có cách nào thành tựu, nên giúp quý vị di dân đến thế giới Cực Lạc, đến thế 

giới Cực Lạc hòng thân cận A Di Đà Phật, thành tựu Vô Thượng Bồ Đề trong hội Di Đà. Vì 

vậy, mục tiêu chung cực giống nhau, điều ấy được gọi là “thiệu long Phật chủng”. Thiệu 

long Phật chủng chẳng phải là [nối tiếp hưng thịnh] giòng giống Phật của Thích Ca Mâu Ni 

Phật, mà cũng chẳng phải là giòng giống Phật của A Di Đà Phật, mà là giòng giống Phật của 

chính mình! Điều này quan trọng, đây là Tự Phật, chẳng phải là Tha Phật. Tha Phật chẳng thể 

giúp ta, chính mình thành Phật mới được. Từ chỗ này, quý vị liền hiểu: Phật giáo chẳng phải 

là tôn giáo. Trong tôn giáo có thần, cá nhân chẳng thể giống như thần, chẳng thể nào! [Trong 

tôn giáo] có Thượng Đế, chẳng thể là ai cũng đều làm Thượng Đế, Thượng Đế chỉ có một, 

chân thần chỉ có một. Trong Phật giáo, chẳng phải là như vậy! Trong Phật giáo, tất cả chúng 

sanh, ai nấy đều là Phật. Hiện thời có phải là Phật hay không? Là Phật! Chỉ vì chính quý vị 

chẳng thừa nhận, chính quý vị mê hoặc, điên đảo, chẳng thừa nhận chính mình là Phật. Thế 

nhưng, Phật và Pháp Thân Bồ Tát thấy quý vị là chân Phật, chẳng phải là giả Phật, vì sao? Có 

Phật Tánh. 

 2) Thứ hai, “dĩ Bồ Đề tâm vi Phật chủng” (coi Bồ Đề tâm là Phật chủng). Trong điều 

thứ nhất trên đây, nói theo Lý, nói theo Tánh, hết thảy chúng sanh đều là Phật. Điều thứ hai 

nói theo Sự, quý vị chẳng phát Bồ Đề tâm, sẽ chẳng thành Phật. Vì thế, coi Bồ Đề tâm là 

Phật chủng. “Hoa Thủ kinh viết: Thí như vô ngưu, tắc vô đề-hồ. Nhược vô Bồ Tát phát tâm, 

tắc vô Phật chủng. Nhược hữu ngưu, tắc hữu đề-hồ. Như thị nhược hữu Bồ Tát phát tâm, tắc 

Phật chủng bất đoạn” (Kinh Hoa Thủ nói: “Ví như không có bò, sẽ chẳng có đề-hồ. Nếu 

chẳng có Bồ Tát phát tâm, sẽ chẳng có Phật chủng. Nếu có bò, sẽ có đề-hồ. Cũng giống như 

vậy, nếu có Bồ Tát phát tâm, ắt Phật chủng chẳng đoạn”). Ngài dùng tỷ dụ để nói. Đề-hồ là 

gì? Kinh Phật thường nói đó là một chế phẩm từ sữa, từ sữa tinh luyện thành. Luyện đến mức 

cao nhất, tốt nhất thì người Ấn Độ gọi là đề-hồ. Sữa, lạc, tô, luyện tới mức cao nhất là đề-hồ, 

đó là những danh xưng từ ba ngàn năm trước. Hiện thời rốt cuộc đó là gì? Thuở trước, lão 

pháp sư Đạo Nguyên, khi tôi thọ giới, lão nhân gia là Đắc Giới hòa thượng. Giới kỳ kéo dài 

một tháng mấy, chúng tôi ở cùng một chỗ. Lão hòa thượng mỗi ngày đều khai thị cho chúng 

tôi, kể chuyện xưa. Ngài nói: Có lần theo một đoàn lữ hành sang Ấn Độ chiêm bái thánh tích. 

Ngài là pháp sư giảng kinh, có hai chuyện từ đầu đến đuôi Ngài chẳng thể nói rõ ràng, một là 

Am Ma La quả, kinh Phật thường nói tới, rốt cuộc Am Ma La quả là gì? Nói chẳng rõ ràng, 

mà chú giải cũng chẳng chú thích rõ ràng. Thứ khác là đề-hồ. Lần này có cơ hội đến Ấn Độ, 

hỏi người Ấn Độ, có quả Am Ma La hay không? Có. Lấy ra cho chúng tôi xem, vừa nhìn, 

người Đài Loan gọi là Ba Lạc (trái ổi)27[1], mới biết Đài Loan có thứ ấy. Đề-hồ thì sao? 

                                                           

27[1] Chúng tôi nghĩ ở đ}y có sự sai lầm trong sự phiên dịch giữa người Hoa v{ người Ấn Độ trong 
chuyến du h{nh ấy. Vì theo từ điển Sanrit-Anh v{ Phật Môn Từ Điển, Am Ma La l{ phiên }m của chữ 
Āmalaka trong tiếng Phạn, v{ tên tiếng Anh tương ứng của nó l{ Emblic Myrobalan, nay người Ấn Độ 
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Cũng lấy đề-hồ ra, nay là sa lạp (salad), mới hoảng nhiên đại ngộ. Xác thực là vào thời cổ 

những thứ này ăn rất ngon.  

 Nói theo tỷ dụ, nếu chẳng có bò, sẽ chẳng có đề-hồ, quý vị lấy gì để tinh luyện? Giống 

như Bồ Tát nếu chẳng phát tâm, sẽ chẳng có Phật chủng. Có bò, bèn có đề-hồ, giống như nếu 

có Bồ Tát phát tâm, ắt Phật chủng chẳng đoạn. Bồ Đề tâm là gì? Cũng có rất nhiều cách nói. 

Chúng tôi phải tìm một cách đơn giản nhất để mọi người dễ hiểu, rất rõ ràng, ngõ hầu chúng 

ta biết học tập như thế nào? Bồ Đề tâm có Thể và Dụng, kinh dạy: Thể của Bồ Đề tâm là chí 

thành tâm, chân thành đến mức cùng cực là chí thành tâm. Chí thành tâm khởi tác dụng, đối 

với chính mình, cổ nhân nói là “háo thiện, háo đức”, tức là thích điều thiện, ưa chuộng đức, 

ưa thiện chuộng đức; đối với người khác từ bi. Từ bi đối với người khác chính là Tha Thọ 

Dụng. Tha Thọ Dụng của tâm chân thành là đại từ đại bi, Tự Thọ Dụng là ưa thiện, chuộng 

đức. 

 Tôi giảng kinh đã nhiều năm như thế, kể từ khi thầy giao cho tôi bản hội tập kinh Vô 

Lượng Thọ, tôi rất ưa thích bộ kinh này, vì tựa đề kinh quá hay, trong tựa đề kinh, nhân quả 

trọn đủ. Trong kinh Hoa Nghiêm, đức Phật nói: “Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức 

tướng của Như Lai”, nửa phần tựa đề kinh này là trí huệ và đức tướng của Như Lai. Trí huệ 

của Như Lai là gì? Đại Thừa. Đức là gì? Vô Lượng Thọ. Tướng là gì? Trang Nghiêm. Quý vị 

thấy Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm là quả, chính là như đức Phật đã nói trong kinh 

Hoa Nghiêm: “Hết thảy chúng sanh đều cótrí huệ và đức tướng của Như Lai”. Nay chúng ta 

mê, vì quý vị có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, nên chúng (trí huệ và đức tướng) không 

thể hiện tiền, đã mê rồi. Nửa phần sau của tựa đề kinh nói về sự tu nhân, chỉ cần quý vị tu 

“thanh tịnh bình đẳng giác”,Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm liền hiện tiền. Quý vị 

thấy có nhân, ắt có quả. Thanh tịnh, bình đẳng, giác là Tự Thọ Dụng. Cổ nhân gọi Tự Thọ 

Dụng của Bồ Đề tâm là “ưa thiện, chuộng đức”. Quý vị thấy tựa đề kinh này nói rất rõ ràng! 

Thiện là gì? Đức là gì? Thanh tịnh, bình đẳng, giác là thiện, là đức. Tâm chân thành đối với 

chính mình là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, giác tâm. Đối với người khác là từ bi, đại từ đại 

bi, chân thành từ bi. Nói cách này, mọi người vừa nghe đều thấy rất dễ hiểu, đều ở trong tựa 

đề kinh. Quý vị biết thọ trì Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh là Bồ Tát phát tâm, là Phật chủng 

chẳng dứt. Đó là cách nói thứ hai.  

                                                                                                                                                                                                                  

thường gọi l{ Amala, Amilika, Amla, hoặc Dhatrik, v{ thường được biết với tên Indian Gooseberry. Đ}y 
l{ một loại tr|i có thịt mọng, nhỏ chừng bằng tr|i c{ ph|o, có m{u xanh v{ng, ở giữa có một hạt cứng, 
da mịn, khi còn xanh rất cứng, có s|u r~nh, có vị chua, đắng. Khi chín, tr|i đổi sang m{u n}u tím hơi 
giống tr|i bồ qu}n. L| c}y n{y giống như l| me. Hơn nữa, tr|i ổi gọi theo tiếng Sankrit sẽ l{ Bijabura. 
Người Ấn Độ thường đem muối tr|i Am Ma La với muối v{ nghệ, dùng l{m thức ăn mặn như ta ăn dưa 
muối. Riêng đối với chữ Đề Hồ, hòa thượng nói l{ Salad, nhưng chúng tôi nghĩ Ng{i muốn nói loại sốt 
(dressing) để ăn với rau x{ l|ch thường chế từ phó m|t.  
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 3) Cách nói thứ ba: “Dĩ xưng danh vi Phật chủng” (coi xưng danh là Phật chủng), tức 

là niệm Phật. Có thể nói thông suốt hay không? Có thể! Không chỉ nói thông suốt, mà còn 

nói hết sức hay! Vì trong kinh giáo Đại Thừa, đức Phật thường nói: “Hết thảy các pháp sanh 

từ tâm tưởng”, trong tâm quý vị tưởng Phật, trong tâm niệm Phật, đương nhiên là lẽ nào Phật 

chủng chẳng hiện tiền? Điều này rất hợp lý, nói theo tâm thái, coi xưng danh là Phật chủng 

rất có căn cứ. Kinh Bảo Vân có nói: “Thí như chủng thụ, hữu kỳ chủng tử, ly ư hủ bại, cụ túc 

sanh nha nhân duyên” (Ví như trồng cây, có hạt giống của nó, chẳng bị hư nát, đầy đủ nhân 

duyên nẩy mầm). Nẩy mầm do có hạt. Giống như cây cối, trồng cây, [chẳng hạn như trồng] 

cây đào, hạt đào là chủng tử. Có chủng tử của nó, chủng tử chẳng hư nát, quý vị gieo xuống, 

nó sẽ nẩy mầm, dần dần mọc thành cây nhỏ. Ba năm sau, nó liền sanh trái đào, mọc thành 

cây to. “Văn Phật danh hiệu, như đắc chủng tử, tín nguyện trì danh, tức thị cụ túc nhân 

duyên, tất đắc thọ ký tác Phật, cố vân trì danh vi Phật chủng” (Nghe danh hiệu Phật, như 

được chủng tử. Tín nguyện trì danh tức là trọn đủ nhân duyên, ắt được thọ ký làm Phật, nên 

nói “trì danh là Phật chủng”). Trì danh là Phật chủng, hoàn toàn chiếu theo cách nói của Tịnh 

Độ Tông.  

Hoàng lão cư sĩ giải thích câu kinh này, đã lựa chọn những kinh luận do các vị tổ sư đại 

đức từ xưa đã trích dẫn, dần dần đều quy về Tịnh Độ, lại còn quy vào Trì Danh Niệm Phật. 

Từ chỗ này, có thể hiểu trí huệ, lòng từ bi, và phương tiện thiện xảo của lão cư sĩ, chúng ta 

hãy nên học tập, chẳng cô phụ tấm lòng cụ yêu thương chúng ta.  

 Nghe danh hiệu Phật, chúng ta đạt được chủng tử vãng sanh thế giới Cực Lạc. Nếu 

nghe xong hoài nghi, chẳng nghĩ đến thế giới Cực Lạc, sẽ giống như chủng tử hư nát, tuy có 

chủng tử, chẳng thể thành tựu. Nếu quý vị có duyên tiếp xúc kinh điển này, pháp môn này, 

nghe danh hiệu, có thiện hữu giới thiệu, giải thích, giảng rõ với quý vị, giúp quý vị đoạn nghi 

sanh tín, quý vị thật sự tiếp nhận, thật sự tin tưởng, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, thật sự từ 

hôm nay trở đi, quý vị niệm A Di Đà Phật, có thể buông xuống vạn duyên. Nay chúng tôi 

khuyên dạy người khác, đều là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Di Đà, quý vị quyết định 

có thể thành tựu trong một đời này, suốt đời vĩnh viễn chẳng thay đổi. Bất luận công việc bận 

rộn như thế nào, đều niệm Phật chẳng gián đoạn. Hễ cần dùng đầu óc, bèn buông niệm Phật 

xuống để làm việc. Làm xong, Phật hiệu liền hiện tiền, như thế cũng là liên tục chẳng dứt, 

tịnh niệm tiếp nối. Vì thế, pháp môn này thật sự thù thắng, bất luận làm loại việc gì cũng đều 

chẳng có trở ngại, đều có thể giúp quý vị thành tựu. Trong hết thảy các pháp môn, pháp này 

thuận tiện khôn sánh. Đó là trọn đủ nhân duyên. Giống như quý vị có hạt giống, có đất, phân, 

nước, ánh sáng mặt trời, lại còn có người chăm sóc kỹ lưỡng, nhất định sẽ tăng trưởng vô 

cùng tốt đẹp.  

 Căn cứ trên ý nghĩa của Hội Sớ, “dĩ Bồ Đề tâm dữ xưng Phật danh hiệu vi Phật chủng 

tánh, túc chứng bổn kinh dĩ phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm vi Tông, chánh thị hộ 
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Phật chủng tánh thường sử bất tuyệt dã” (lấy Bồ Đề tâm và xưng danh hiệu Phật làm chủng 

tánh của Phật, đủ chứng tỏ kinh này lấy “phát Bồ Đề tâm, một mực chuyên niệm” làm Tông, 

chính là thường bảo vệ chủng tánh của Phật khiến cho chẳng đoạn tuyệt). Đây là nói trong 

kinh này, trong phẩm Tam Bối Vãng Sanh, chúng ta thấy bất luận thượng bối, trung bối, hạ 

bối đều là dùng “phát Bồ Đề tâm, một mực chuyên niệm”, lấy câu này làm Tông. Tông nghĩa 

là gì? Cương lãnh chỉ đạo chủ yếu, là nguyên tắc tu học trọng yếu, chẳng thể không phát Bồ 

Đề tâm. Nếu tôi nói Bồ Đề tâm theo tựa đề kinh này, nhất định phải phát tâm chân thành, tâm 

thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Chân thành là Thể, đối với bất luận kẻ 

nào, đều phải dùng chân tâm để đối xử. Họ lừa gạt ta là chuyện của họ, ta phải dùng chân tâm 

đối với họ. Có thể cảm hóa họ thì tốt quá; chẳng thể cảm hóa họ, vẫn dùng chân tâm! Phải 

biết: Một đời này chẳng thể cảm hóa họ, đời sau họ sẽ bị cảm hóa. Ta quyết định chẳng vì kẻ 

ấy hư tình giả ý, mà ta cũng hư tình giả ý đối với kẻ đó. [Nếu hư tình giả ý] là sai mất rồi, 

quý vị đâu phải là người học pháp môn Tịnh Tông! Người học pháp môn Tịnh Tông tuyệt đối 

chẳng nói lời giả, mà dùng cái tâm chân thành để đối xử với kẻ khác. Đối xử với chính mình 

thì sao? Đối với chính mình thì phải thanh tịnh, quyết định chớ nên nhuốm bẩn! Nhuốm bẩn 

là gì? Tự tư tự lợi là nhuốm bẩn, tiếng tăm, lợi dưỡng là nhuốm bẩn, ngũ dục, lục trần là 

nhuốm bẩn, tham, sân, si, mạn là nhuốm bẩn. Tối thiểu phải lìa khỏi những thứ nhuốm bẩn 

ấy, tâm ta sẽ thanh tịnh. Tâm bình đẳng chẳng có cao thấp, đối đãi với bất luận kẻ nào cũng 

đều nhất loạt bình đẳng. Ta đối đãi với Phật và đối đãi với hết thảy chúng sanh như một, 

không hai, cùng một tâm là tâm bình đẳng. Ta đối với Phật cung kính, đối với người khác 

thiếu lễ kính thì sự cung kính Phật là giả trất, chẳng thật! Ta cung kính Phật, đối với muỗi, 

trùng, kiến chẳng cung kính thì sự cung kính đối với Phật vẫn chẳng thật, vẫn là giả trất! Cho 

đến đối với hoa, cỏ, cây cối, núi, sông, đại địa, đều học theo Phổ Hiền Bồ Tát lễ kính chư 

Phật, bình đẳng. Giác chẳng cần cầu, thật sự đạt được thanh tịnh, bình đẳng, sẽ tự nhiên giác 

ngộ. Phải biết thanh tịnh do Giới mà có, bình đẳng đạt được từ Định, Giác là khai trí huệ. 

Công phu Thiền Định sâu, tất nhiên sẽ có một ngày quý vị đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến 

tánh. 

 Vì thế, thanh tịnh, bình đẳng, giác là Tam Học Giới Định Huệ, mà cũng là Tam Tạng. 

Thanh tịnh là Luật Tạng, bình đẳng là Kinh Tạng, Chánh Giác là Huệ Tạng (Luận Tạng), 

Giới, Định, Huệ [tương ứng với] Tam Tạng là Kinh, Luật, Luận. Nó cũng tương ứng với Tam 

Bảo, thanh tịnh là Tăng Bảo, bình đẳng là Pháp Bảo, Chánh Giác là Phật Bảo, Phật, Pháp, 

Tăng, đương nhiên đó là chủng tánh của Phật. Vì thế, chúng ta biết kinh dạy chúng ta phát 

Bồ Đề tâm, một mực chuyên niệm, một phương hướng, một mục tiêu, suốt một đời quyết 

định chẳng dao động. Phải học theo Thiện Tài đồng tử tham học năm mươi ba lần, tiếp xúc 

rất nhiều pháp môn, hết sức cảm tạ [các vị thiện tri thức] đã khiến cho tôi liễu giải, hiểu rõ. 

Đó là Huệ, là Hậu Đắc Trí, không gì chẳng biết; nhưng tâm quyết định là định, chẳng bị các 

pháp môn ấy quấy nhiễu, tôi vẫn thật thà niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ. Dẫu pháp môn thù 
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thắng đến mấy đi nữa, tôi muốn học thì đến thế giới Cực Lạc hãy học, hiện thời chẳng học. 

Nhất tâm nhất ý cầu sanh Tịnh Độ, đó là đúng. 

  “Thường sử bất tuyệt giả, Gia Tường Sớ: Dục sử Như Lai pháp chủng bất đoạn cố 

dã” (Gia Tường Sớ giảng “thường sử bất tuyệt” là vì muốn cho pháp chủng của Như Lai 

chẳng dứt). Trong Phật môn thường nói là chánh pháp tồn tại lâu dài (chánh pháp cửu trụ), đó 

là trách nhiệm của mỗi kẻ đệ tử Phật như chúng ta. Như thế nào thì mới có thể khiến cho 

chánh pháp tồn tại lâu dài? Nhất định phải thực hiện từ bản thân ta, chẳng thể đòi hỏi kẻ 

khác. Chánh pháp tồn tại lâu dài, chẳng phải là nói kinh điển hãy còn trên thế gian. [Kinh 

điển tuy còn, mà] chẳng có ai tu hành, chánh pháp liền diệt. Khuyên người khác tu hành, 

người ta có bằng lòng, có thể tiếp nhận hay không? Chẳng đáng tin cậy! Vì thế, khuyên chính 

mình y giáo tu hành, khuyên chính mình chứng A La Hán, chứng Bồ Tát, thành Phật, đó là 

chánh pháp tồn tại lâu dài. Hãy thật sự làm! Chính mình làm, chẳng phải là bảo người khác 

làm. Chính mình thật sự làm, sẽ ảnh hưởng người khác, ảnh hưởng những ai? Chúng sanh 

căn cơ đã chín muồi! Chúng sanh thiện căn, phước đức, nhân duyên đã chín muồi thấy quý vị 

bèn rất hâm mộ, sẽ học theo quý vị, vậy là quý vị dẫn thêm được một người. Quý vị có thể độ 

rất nhiều chúng sanh, nhưng chúng sanh căn cơ chín muồi ít ỏi, tức là người thấy quý vị như 

vậy sẽ thật sự làm giống như quý vị ít lắm, nhưng người được gieo thiện căn sẽ đông đảo. Họ 

trông thấy quý vị bèn tôn kính, tán thán quý vị, thảy đều là gieo thiện căn! 

 “Tịnh Ảnh Sớ viết: Hộ sử ly chướng, khởi thiện vô gián, danh thường bất tuyệt” (Tịnh 

Ảnh Sớ giảng: “Giữ gìn khiến cho lìa chướng, dấy lên điều thiện chẳng gián đoạn, thì gọi là 

thường bất tuyệt”). “Hộ” (護) thì phải bảo vệ chính mình, bảo vệ những gì của chính mình? 

Bảo vệ thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Nói cách khác, quý vị nhất định phải xa lìa 

nhuốm bẩn. Tôi vừa mới nói, phải xa lìa tự tư tự lợi, phải xa lìa tiếng tăm, lợi dưỡng, phải xa 

lìa ngũ dục, lục trần, phải xa lìa tham, sân, si, mạn, đấy chính là nguyên do Thích Ca Mâu Ni 

Phật dạy chúng ta trì giới, chịu khổ. Ngài dặn dò bọn chúng ta là những người thuộc thế hệ 

sau hãy nên lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, như vậy thì quý vị mới có thể lìa chướng. 

Học tập cũng phải biết giữ quy củ. Tổ sư đại đức dạy chúng ta “thâm nhập một môn, huân tu 

lâu dài”. Đó là giới, quý vị phải tuân thủ. Ba căn bản đã vun bồi tốt đẹp, nếu đều làm được, 

quý vị là thiện nam tử, thiện nữ nhân, quý vị trọn đủ điều kiện học Phật. Cách học như thế 

nào? Một bộ kinh, một pháp môn, đó gọi là “thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”. Vì thế, 

tôi khuyên các đồng học Tịnh Tông, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu cứ niệm 

mãi. Nếu trong tâm vẫn chưa ổn thỏa, còn có nghi hoặc, thì hãy nghe giảng. Nghe giảng kinh 

Vô Lượng Thọ, cứ lần lượt nghe từng lần một, nghe không hiểu cũng chẳng sao, lại nghe 

nữa, cứ nghe lần lượt từng lần một. Cổ nhân nói rất hay: “Đọc sách ngàn lượt, tự thấy ý 

nghĩa”, nếu quý vị thật sự nghe đĩa giảng kinh Vô Lượng Thọ này từ đầu đến đuôi một ngàn 

lượt, quý vị sẽ khai ngộ. Vì sao? Một ngàn lần đã khiến tâm quý vị định lại, Định sanh Huệ, 

Định có thể khai ngộ, đạo lý là như thế đó. Trong ấy, chẳng có gì là thần kỳ hay mê tín. Lìa 
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chướng, khởi tâm động niệm chẳng có gì bất thiện, quý vị khởi tâm động niệm đều tương 

ứng với tâm thanh tịnh, đều tương ứng với Thập Thiện Nghiệp Đạo, đó là “bất tuyệt”, là 

“thường sử bất tuyệt”.  

  “Hựu Chân Giải viết: Đại Luận vân: Ư vô Phật xứ, tán thán Tam Bảo âm” (Sách 

Chân Giải lại chép: “Đại Luận viết: Ở nơi không có Phật, khen ngợi danh từ Tam Bảo”). Đó 

là thường niệm Phật, Pháp, Tăng. “Tức thọ trì, tuyên thuyết Phật pháp tạng dã, chúng sanh 

do chi thực thiện, phát trí, thành đức khế lý, cố Tam Bảo chủng tử, truyền truyền tương kế, 

thường sử bất tuyệt. Dĩ thượng tam thuyết chánh hảo hợp tham” (tức là thọ trì, tuyên nói 

pháp tạng của Phật. Chúng sanh do đấy sẽ gieo căn lành, phát sanh trí, thành tựu những phẩm 

đức khế Lý, nên hạt giống Tam Bảo được liên tục lưu truyền, thường chẳng bị dứt mất. Cả ba 

thuyết trên đây đều có thể gộp lại để tham khảo). Ba loại trên đây đều có thể gộp lại hòng 

tham khảo. Kinh luận nói rất hay, nơi chẳng có Phật giáo, bèn tán thán nền giáo dục của đức 

Phật, giảng giải, nói rõ với người khác, khiến cho chủng tử Tam Bảo được gieo vào A Lại Da 

Thức của mọi người, khiến cho họ có cơ duyên trông thấy tượng Phật, nghe âm thanh Phật 

hiệu, vừa thoảng qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Họ đã có thiện căn ấy, trong 

tương lai sẽ khởi tác dụng, đó là gì? Gieo chủng tử. Đối với chúng sanh căn cơ đã chín muồi, 

bèn giúp họ thành Phật, giúp kẻ căn cơ chưa chín muồi trở thành chín muồi. Đối với kẻ chưa 

có chủng tử, bèn gieo thiện căn cho họ, gieo chủng tử Phật cho họ, thấy tượng Phật, nghe 

danh hiệu Phật, đều gieo chủng tử vào A Lại Da. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học 

tập tới chỗ này.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tập 136 
 Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

Kinh Giải, trang một trăm năm mươi bốn, xem từ hàng thứ ba.  

  “Hưng đại bi, tùng thử cú trực chí chửng tế phụ hà, giai độ bỉ ngạn thập cú, biểu chư 

đại sĩ đồng thể đại bi, vô duyên đại từ chi đức hạnh” (Cả mười câu từ câu “hưng đại bi” cho 

đến câu “cứu vớt, gánh vác cho họ đều vượt lên bờ kia” đều nói về đức hạnh đồng thể đại bi, 

vô duyên đại từ của các vị Ðại Sĩ). Trước hết là giới thiệu ý nghĩa trọng yếu trong khoa mục 

nhỏ này. Tâm từ bi của các vị Bồ Tát, Pháp Thân đại sĩ dự hội lưu lộ. Đồng thể đại bi, vô 
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duyên đại từ là nhìn Bồ Tát từ góc độ của lũ phàm phu chúng ta. Nếu nhìn từ phía bản thân 

các vị Bồ Tát, hai câu này chẳng có ý nghĩa chi cả! Vì sao? Các Ngài xác thực là đã chứng 

đắc “khắp pháp giới hư không giới và chính mình là một Thể”. Kinh Phật diễn tả điều này là 

“phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân”. Pháp là hết thảy vạn pháp. Câu nói 

cuối cùng [trong năm câu do] Huệ Năng đại sư [đã thốt ra khi] khai ngộ là: “Nào ngờ tự 

tánh, có thể sanh ra vạn pháp”. Đó chính là “hết thảy các pháp trong khắp pháp giới hư 

không giới và chính mình đều do cùng một thể tánh hiển hiện”. Sách Hoàn Nguyên Quán nói 

tự tánh thanh tịnh viên minh thể, hiển nhất Thể, khởi nhị Dụng, thị tam biến (phô bày ba thứ 

trọn khắp). Lời văn tuy không dài, nhưng đã viết rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là một chủ 

đề đang được tất cả các khoa học gia và triết gia trên thế giới điều tra, cho đến nay, vẫn chưa 

thể đạt đến kết luận dứt khoát, nhưng kinh đã nói rành mạch, nói rõ ràng. Các Ngài chứng 

đắc như thế nào? Đức Phật dạy: Chính quý vị vốn sẵn có trí huệ và năng lực ấy. Chẳng phải 

là tưởng tượng, chẳng phải là chúng ta nhất định phải tưởng như vậy, hoặc nhất định phải 

niệm như thế, chẳng phải vậy, nó vốn sẵn là như vậy! Trong kinh Hoa Nghiêm, đức Phật dạy 

chúng ta: Vì sao nay chúng ta và chư Phật Như Lai sai khác to lớn như vậy? Vốn là một Thể, 

thế mà có sai khác to lớn ngần ấy, đức Phật cho biết: “Chỉ vì vọng tưởng và chấp trước, nên 

không thể chứng đắc”, một lời đã nói toạc ra! Do vậy, chúng ta hiểu: Chỉ cần chúng ta buông 

vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, quý vị vốn sẵn là Phật, giác ngộ vạn sự vạn vật 

trong vũ trụ và ta thật sự là một Thể.  

 Trong kinh, đức Phật thường nói: “Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp chẳng có 

tâm”, tâm và pháp là một, chẳng hai. Tâm là tự tánh, có thể hiện, có thể sanh. Pháp là vạn 

pháp, là cái được sanh, được hiện. Trong Phật pháp nói tới y báo và chánh báo, chánh báo là 

chính mình, ngoài chính mình ra đều gọi là y báo. Vì vậy, trong y báo có hoàn cảnh nhân sự, 

có hoàn cảnh vật chất, còn có hoàn cảnh hiện tượng tự nhiên, tức là bao quát toàn thể vũ trụ. 

Cổ nhân nói hai câu: “Lớn mà chẳng ra ngoài, bé mà chẳng ở trong”, nói lên ý nghĩa gì? 

Lớn mà chẳng ra ngoài là chẳng có ngằn mé, lớn vô cùng. Trong khoa học hiện đại, các nhà 

khoa học cho biết phần vũ trụ nhân loại biết đến thật ra chỉ là một phần mười, hãy còn chín 

phần mười chúng ta không biết. Cũng có nhà khoa học nói: Chín mươi phần trăm vũ trụ ta 

không thấy, nay chúng ta dùng dụng cụ khoa học có thể thăm dò mười phần trăm, vì sao? Họ 

vẫn chẳng biết do nguyên nhân nào! Thế nhưng trong kinh Phật đã có nói, câu nào trong kinh 

Phật? Trở về tự tánh. Bồ Tát tu hành đạt đến Đẳng Giác Bồ Tát, đó là địa vị Bồ Tát cao nhất. 

Đẳng Giác Bồ Tát nếu lên cao hơn một cấp, sẽ hồi quy tự tánh, là Diệu Giác. Cũng có thể nói 

Ngài đã đoạn sạch tập khí vô thỉ vô minh, hoàn toàn chẳng có; do vậy, chẳng còn thấy cõi 

Thật Báo. Nay chúng ta kể như đã hiểu rõ, cõi Thật Báo do đâu mà có? Cõi Thật Báo do tập 

khí vô thỉ vô minh biến hiện; khi tập khí đã đoạn, cõi ấy cũng chẳng tồn tại, tức là do “phàm 

những gì có hình tướng đều là hư vọng”,nên cõi Thật Báo cũng là hư vọng. Mười pháp giới 

hư vọng thì chúng ta dễ hiểu, nhưng cõi Thật Báo Nhất Chân pháp giới cũng là hư vọng [thì 
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khó hiểu], thứ gì là chân thật? Chân thật là Thường Tịch Quang, Thường Tịch Quang thì thứ 

gì cũng đều chẳng có, chẳng có hiện tượng vật chất, mà hiện tượng tinh thần cũng chẳng có!  

 Trong kinh giáo Đại Thừa, đức Phật dạy: Tất cả các hiện tượng vật chất và hiện tượng 

tinh thần đều sanh từ A Lại Da, A Lại Da [sanh khởi] ba tế tướng. Ba tế tướng ấy được sanh 

khởi theo thứ tự, nhưng chúng có tốc độ quá nhanh, nên chúng ta cũng có thể nói là chúng 

phát sanh đồng thời. “Một niệm bất giác, bèn có vô minh”, vô minh ở đây chính là A Lại Da. 

Đối với Nghiệp Tướng của A Lại Da thì Nghiệp Tướng là do một niệm bất giác. Giác tâm bất 

động, Huệ Năng đại sư đã nói: “Nào ngờ tự tánh, vốn chẳng dao động”,đó là Thường Tịch 

Quang, bất động. Đột nhiên có một niệm ấy phát sanh, niệm ấy được gọi là vọng niệm, vô 

minh ấy được gọi là vô thỉ (無始). Vô thỉ là chẳng có khởi đầu, thật sự chẳng có khởi đầu. 

Đức Phật bảo cho chúng ta biết hiện tượng ấy thật sự là gì? Là vọng tưởng, vọng (妄) là 

chẳng thật, nên tưởng ấy được gọi là vọng tưởng. Nếu thật sự có niệm dấy lên, sẽ chẳng gọi 

là vọng tưởng. Vì thế, phải hiểu ý nghĩa của chữ Vọng do đức Phật đã nói, nó chẳng thật, 

Tướng có, Thể không. Chúng ta quan sát những sự thật trước mắt, đều thừa nhận các hiện 

tượng vật chất trước mắt chúng ta, ngỡ chúng là thật, nhưng đức Phật dạy chúng là giả, chẳng 

thật, “phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng”, chúng ta không hiểu. Hiện thời, các 

nhà Lượng Tử Lực Học cho biết: Vật chất chẳng thật. Họ dùng phương pháp khoa học để 

thấy hiện tượng vật chất là gì? Là ý niệm. Ý niệm chẳng phải là niệm ư? Niệm tích lũy liên 

tục, sanh ra huyễn tướng. Vì sao có các loại vật chất khác nhau? Do tần số [dao động] khác 

nhau, chúng ta sẽ thấy các hiện tượng khác nhau. Tần số chậm, quý vị sẽ thấy là chất rắn, tần 

số mau hơn sẽ biến thành chất lỏng. Như hoa, cỏ, cây cối, da dẻ, huyết dịch trên thân chúng 

ta đều thuộc loại có tần số mau hơn một chút. Mau hơn nữa sẽ biến thành thể hơi, thành các 

thể hơi lưu động trong không khí. Lại nhanh hơn nữa, sẽ biến thành sóng điện, ánh sáng, 

hoặc sóng điện từ. Vì thế, bất cứ vật chất gì cũng đều có thể quy hồi hiện tượng dao động. Nó 

(hiện tượng dao động) là hiện tượng nguyên thủy nhất, trong ấy, quý vị chẳng thấy vật chất.  

 Như vậy là các nhà Lượng Tử Lực Học thấy tình hình ấy, đúng như từ ba ngàn năm 

trước, trong cuộc đối thoại giữa Thích Ca Mâu Ni Phật và Di Lặc Bồ Tát: Phàm phu chúng ta 

khởi lên một niệm, “tâm hữu sở niệm”, [nghĩa là] đức Phật hỏi ngài Di Lặc, phàm phu khởi 

lên một niệm thì trong ấy có mấy tế niệm? Có mấy tướng? Có mấy thức? Di Lặc Bồ Tát trả 

lời đức Thế Tôn, thật ra là nói với chúng ta: “Trong một cái khảy ngón tay, có ba mươi hai 

ức trăm ngàn niệm”. Ba mươi hai ức nhân với một trăm ngàn, một trăm ngàn là mười vạn, 

[sẽ thành] ba trăm hai mươi triệu. Trong một cái khảy ngón tay, có ba trăm hai mươi triệu [tế 

niệm]. Tôi tin là có người động tác rất nhanh nhẹn, rất lẹ làng, trong một giây có thể khảy tới 

năm lần. Nếu nói một giây khảy năm lần, sẽ là trong một giây có một ngàn sáu trăm triệu [tế 

niệm], tần số dao dộng là một ngàn sáu trăm triệu lần, một giây đấy nhé! Di Lặc Bồ Tát nói 

“niệm niệm thành hình”, “hình” là hiện tượng vật chất. Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi về tướng, 

tức hiện tượng vật chất, tức Cảnh Giới Tướng của A Lại Da. Mấy thức? “Hình đều có thức”. 
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Từ câu nói này, chúng ta hiểu vật chất và tinh thần vĩnh viễn chẳng tách rời. Ngay như các 

nhà khoa học Lượng Tử hiện thời đã phát hiện tiểu quang tử, tức lượng tử, còn nhỏ hơn hạt 

cơ bản như đã nói trước kia, trong tiểu quang tử có hiện tượng vật chất, và cũng có hiện 

tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần trong tự tánh là “thấy, nghe, hay, biết”, trong A Lại Da 

liền biến thành Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Đối với Thọ, Tưởng, Hành, Thức, bất luận là Thọ 

hay là Tưởng, trong ấy hoàn toàn có thấy, nghe, hay, biết. Trong Thọ có thấy, nghe, hay, biết, 

trong Tưởng có thấy, nghe, hay, biết. Trong Hành và Thức đều có thấy, nghe, hay, biết. Đó là 

Chân Ngã. Ngay cả một hạt tiểu quang tử cực nhỏ vẫn có thấy, nghe, hay, biết, lại còn biến 

thành Thọ, Tưởng, Hành, Thức, nên nó có thể thấy, có thể nghe, hiểu ý nghĩ của con người. 

Chúng ta khởi tâm động niệm, nó biết toàn bộ. Chúng ta hãy suy nghĩ, cái tạo thành thân thể 

của chúng ta, tức là thân chánh báo, trong ấy có bao nhiêu tiểu quang tử? Chẳng có cách nào 

tính toán thân thể này của chúng ta có bao nhiêu tiểu quang tử! Trong mỗi hạt tiểu quang tử 

đều có Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Trong Tứ Uẩn là Thọ, Tưởng, Hành, Thức, mỗi Uẩn đều có 

thấy, nghe, hay, biết, do đâu mà có hiện tượng này? Pháp nhĩ như thị, [nghĩa là] nó vốn là 

như vậy, tự tánh là như vậy. Tự tánh xác thực là lớn mà chẳng ở ngoài, nhỏ chẳng ở trong, là 

một vấn đề triết học.  

 Đẳng Giác Bồ Tát chứng Diệu Giác, trở về Thường Tịch Quang, sẽ không thấy [có cõi 

Thường Tịch Quang]. Vì sao khoa học gia nói có những phần vũ trụ ta chẳng thể thấy được? 

Chúng đã trở về Thường Tịch Quang, nên quý vị tìm chẳng thấy. Chúng chẳng phải là hiện 

tượng vật chất, mà cũng chẳng phải là hiện tượng tinh thần, nên sáu căn chẳng thể tiếp xúc. 

Do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, quý vị có thể cảm nhận hiện tượng vật chất, ý căn cảm nhận hiện 

tượng tinh thần, nhưng Thường Tịch Quang chẳng phải là vật chất, chẳng phải là tinh thần, 

nên quý vị chẳng có cách nào cảm nhận! Nhưng nó tồn tại, bất sanh bất diệt, ở nơi đâu? 

Không lúc nào chẳng tồn tại, không nơi nào chẳng tồn tại, nhưng lục căn chẳng thể tiếp xúc. 

Khi nào có thể tiếp xúc? Đức Phật dạy: Buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, quý 

vị liền hiểu rõ, liền chứng đắc. Vì thế, phải biết: Căn bệnh nặng nề của chúng ta là vọng 

tưởng, phân biệt, chấp trước. Chưa thể buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống; nói 

thật thà, quý vị chưa nhập Phật môn, vẫn là kẻ đứng ngoài cửa nhà Phật, chưa thể gọi là Phật 

giáo, gọi là Phật học như người hiện thời nói thì được, chẳng phải là học Phật. Người thật sự 

học Phật, tối thiểu là phải biết buông xuống, buông xuống từ chỗ nào? Nói thật thà sẽ là 

buông xuống từ chính mình, luôn phải bắt đầu từ chính mình. Buông gì xuống? Buông cái 

Ngã xuống, biết đó chẳng phải là Ngã. Kinh Kim Cang nói “vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô 

chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng”,bắt đầu từ đó, phá Tứ Tướng thì gọi là học Phật. Phá 

Tứ Tướng là tầng cấp gì? Sơ Quả Tu Đà Hoàn trong Tiểu Thừa, còn xét theo Đại Thừa, theo 

kinh Hoa Nghiêm, sẽ là Sơ Tín Vị Bồ Tát trong Thập Tín. Thập Tín là Tiểu Học, [Sơ Tín] là 

lớp Một Tiểu Học, quý vị nhập Phật môn. Hãy còn có ta, có người, có chúng sanh, có thọ giả, 

quý vị là lục đạo phàm phu. Quý vị nói chính mình là đệ tử Phật, được thôi! Danh tự đệ tử, 

hữu danh vô thực! Đối với Lục Tức như Thiên Thai đại sư đã nói, quý vị thuộc Danh Tự Tức. 
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Buông Ngã xuống, Thân Kiến trong năm thứ Kiến Hoặc bị phá. Biên Kiến đã phá, chẳng còn 

đối lập do Biên Kiến. Ta chẳng có, kẻ khác cũng chẳng có, phá Tứ Tướng, chúng sanh tướng 

cũng phá. Thọ giả là thời gian, chúng ta có thể nói chúng sanh là không gian. Cảnh giới này 

là thật sự nhập Phật môn.  

 Người như vậy niệm Phật vãng sanh, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thuộc tầng 

cấp nào? Thưa cùng chư vị, người ấy sanh trong cõi Phương Tiện Hữu Dư, chẳng sanh trong 

cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Do vậy, tu hành khó khăn, trong một đời có thể tu đến mức độ 

này, chẳng dễ dàng! Tu đến mức độ này, quý vị liền siêu phàm nhập thánh, chẳng còn thuộc 

cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Điều này cho thấy tám vạn bốn ngàn pháp môn, bất luận tu pháp 

môn nào đều phải đi theo con đường này! Con đường này, bao người đã học Phật suốt một 

đời, có mấy ai thành tựu? Chúng ta nghĩ đến chỗ này, chẳng thể không cảm ơn, chẳng thể 

không cảm kích A Di Đà Phật đã từ bi mở ra pháp môn đặc biệt, tiếp dẫn chúng ta là những 

kẻ chẳng có năng lực phá Kiến Hoặc, cũng có thể sanh vào cõi Phàm Thánh Đồng Cư trong 

Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cũng có nghĩa là người trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư chưa 

phá Tứ Tướng, phải đới nghiệp vãng sanh. Càng khó có hơn nữa, tuy đới nghiệp, nhưng sanh 

về Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ giống như cõi Thật Báo, tuyệt diệu thay! Vì sao? Nguyện 

thứ hai mươi trong bốn mươi tám nguyện có nói: “Sanh về thế giới Cực Lạc đều là A Duy 

Việt Trí Bồ Tát”. A Duy Việt Trí là đẳng cấp nào? Theo kinh Hoa Nghiêm thì là từ Viên 

Giáo Sơ Trụ trở lên. Những người ấy vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ sanh trong 

cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Nay chúng ta một phẩm phiền não chưa phá, chỉ cần thật sự giữ 

vững tín tâm kiên định, chẳng hoài nghi tí nào, một phương hướng, một mục tiêu, “phát Bồ 

Đề tâm, một mực chuyên niệm A Di Đà Phật”, quyết định cầu sanh Tịnh Độ, sanh trong cõi 

Phàm Thánh Đồng Cư. Dẫu hạ hạ phẩm vãng sanh trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư, do được 

bổn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì, quý vị đến thế giới Cực Lạc, trí huệ, thần 

thông, đạo lực và hết thảy sự thọ dụng đều bằng với hàng Bồ Tát trong cõi Thật Báo. Phải 

ghi nhớ: Các pháp môn khác trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, chẳng có chuyện này. Chỉ 

riêng một cõi Tịnh Độ là Di Đà Tịnh Độ [là có chuyện này], trong Di Lặc Tịnh Độ chẳng có! 

Gặp gỡ pháp môn này chẳng dễ dàng, đã gặp gỡ pháp môn này mà bỏ lỡ thì quá đáng tiếc. 

Chúng ta chẳng có cách nào buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, chỉ có con 

đường này. Trừ con đường này ra, chẳng có con đường thứ hai, há chúng ta còn nên chẳng 

quý trọng ư? Còn có thể chẳng thật sự hành theo ư? Từ vô lượng kiếp tới nay, phải luân hồi 

trong sanh tử, chẳng thoát ra được!  

Đời này gặp được duyên phận này, quý vị có cơ hội vĩnh viễn thoát ly luân hồi trong một 

đời này, vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới, cơ hội này khó thể gặp gỡ ngần ấy, đúng như bài 

kệ Khai Kinh đã nói: “Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ”, vậy mà chúng ta đã gặp. Cư sĩ 

Bành Tế Thanh nói: “Một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay”. Chúng ta đã gặp 

gỡ. Lại còn gặp gỡ trong xã hội hiện tiền, trên địa cầu có lắm tai nạn xảy ra liên tiếp như thế, 
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ngay trong lúc này mà được gặp gỡ, chúng ta cảm thấy an ủi to lớn không gì bằng! Gặp gỡ 

trong lúc này, khi nào tai nạn sẽ phát sanh? Chẳng có điềm dự báo. Nói cách khác, chúng ta ở 

bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này đều cảm thấy chẳng an toàn, gặp được pháp môn này, tâm 

bèn định, tâm đã an rồi, vì sao? Thời gian đến thế giới Cực Lạc đã tới rồi! Khá nhiều vị Bồ 

Tát trong mười phương mơ tưởng chuyện này, nhưng các Ngài chẳng có duyên gặp gỡ! 

Chúng ta có thể lý giải: Nếu các Ngài gặp được, sẽ chẳng hoài nghi mảy may, lập tức nắm 

lấy. Đối với những người niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ chúng ta mà nói, những tai biến trên 

địa cầu là chuyện tốt, chẳng phải là chuyện xấu, chúng khiến cho chúng ta cảnh giác cao độ, 

niệm niệm hướng về mục tiêu “một mực chuyên niệm”, nhắc nhở chúng ta niệm niệm chẳng 

lìa A Di Đà Phật. Hiện thời chẳng lìa, dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác để 

niệm Phật, toàn bộ những thứ táp nham trong thế gian này đều buông xuống, còn có gì chẳng 

buông xuống được? Người như vậy quyết định sanh về Tịnh Độ.  

Bồ Tát “hưng đại bi, mẫn hữu tình” (dấy lòng đại bi, thương xót hữu tình), đúng là đồng 

thể đại bi, vô duyên đại từ, “vô duyên” là chẳng có điều kiện. Sau khi minh tâm kiến tánh, 

đức hạnh tự nhiên lưu lộ. Hai câu này được giải thích: “Hưng đại bi, mẫn hữu tình giả, Mẫn 

giả, ai niệm dã. Bồ Tát bi mẫn chúng sanh, phổ linh xuất khổ” (“dấy lòng đại bi, thương xót 

hữu tình”: “Mẫn” là thương xót nghĩ đến. Bồ Tát thương xót chúng sanh, làm cho tất cả đều 

được thoát khổ). “Phổ” (普) là phổ biến, chẳng có phân biệt. Đối đãi bình đẳng với hết thảy 

chúng sanh, giúp chúng ta thoát ly luân hồi; luân hồi là biển khổ. Tứ thánh pháp giới chịu 

khổ nhẹ hơn lục đạo, nhưng chẳng đạt đến chân lạc. Lòng Bi ấy “phi Nhị Thừa phàm phu ái 

kiến chi bi” (chẳng phải lòng Bi do ái kiến của Nhị Thừa và phàm phu). Vì thế, trước đó 

thêm vào một chữ, thành Đại Bi. Dấy lên lòng đại bi, thương xót hữu tình. Đại bi là chẳng có 

điều kiện, chẳng có tình chấp ái kiến, chẳng có thứ ấy, tâm Ngài thanh tịnh, bình đẳng, giác 

chứ không mê. “Hựu Hội Sớ viết” (Sách Hội Sớ lại nói), hãy xem cổ đức giải thích, “bạt khổ 

vi bi” (dẹp khổ là bi), nghĩa là thấy chúng sanh đau khổ, bèn giúp họ lìa khỏi thống khổ. 

Sanh, lão, bệnh, tử là khổ, chỉ có Phật, Bồ Tát là có thể cứu. Trong thế gian, cầu chẳng được 

[thỏa ý] sẽ là khổ, yêu thương phải chia lìa là khổ, oán ghét mà cứ phải gặp gỡ là khổ. Trong 

kinh giáo có dạy chúng ta đạo lý và phương pháp lìa khổ như thế nào, đó là trong Phật môn. 

Trong các tôn giáo khác, trong thế gian hiện thời, rất phổ biến chuyện [ma quỷ] dựa vào thân, 

đó gọi là “chúng sanh có duyên bèn dựa vào thân”. Chúng sanh có duyên chính là gì? Đều là 

những kẻ đến đòi mạng hoặc đòi nợ, hiện tượng này khắp nơi đều trông thấy. Đối với vấn đề 

này, dùng Phật pháp để hóa giải hoặc điều giải rất hữu hiệu. Khá nhiều bệnh tật đều do oán 

thân trái chủ giáng họa, họ đến báo thù. Trong quá khứ, quý vị đã nợ mạng họ, nên họ đến 

đòi mạng. Quý vị thiếu nợ nên họ đến đòi nợ. Chỉ cần tâm địa chúng ta lắng trong, phiền não 

ít, vọng niệm ít, quý vị sẽ có thể nhìn ra được. Có người hỏi tôi: “Vì sao hiện thời có nhiều 

trường hợp [quỷ dựa thân] như vậy?” Người ấy hỏi rất hay. Nếu người ấy chẳng hỏi, chúng 

tôi chẳng nghĩ đến chuyện này; vừa hỏi, tôi liền hiểu. Xã hội thuở trước có giáo dục luân lý 

và đạo đức, có giáo dục nhân quả, nên con người có chánh khí, những oán thân trái chủ 
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chẳng dám đến gần quý vị, vì quý vị có chánh khí. Nếu quý vị tạo nhiều ác nghiệp, sẽ chẳng 

có chánh khí. Khi chánh khí chẳng có, tà niệm sẽ xuất hiện. Đó là bất thiện khí, họ cũng rất 

dễ tới gần, ngự trên thân quý vị.   

Người học Phật trì giới, niệm Phật, tu Định, có thần hộ pháp thủ hộ, họ chẳng dám thân 

cận quý vị. Quý vị xem câu chuyện trong Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, chẳng phải là rất rõ rệt 

ư? Ngộ Đạt quốc sư là cao tăng mười đời. Quý vị thấy oan gia của Ngài, thâm cừu đại hận 

chẳng thể báo, đời đời kiếp kiếp chờ đợi, đợi cho tới đời thứ mười, Sư làm thầy của hoàng 

thượng, tức quốc sư. Hoàng thượng tặng Sư một chiếc ghế Thái Sư. Chiếc ghế ấy chạm trổ 

bằng trầm hương, trầm hương đắt lắm, bán ở tiệm thuốc là từng lượng một. Sư tiếp nhận, vua 

là đệ tử của Sư, cúng dường Sư bảo tọa trầm hương ấy, Sư sanh khởi tâm ngạo mạn, cảm 

thấy [chính mình] rất vinh diệu: “Người xuất gia trong thiên hạ đông ngần ấy, chẳng có ai 

sánh bằng ta!” Vừa dấy lên niệm ấy, thần hộ pháp bỏ đi, oán thân trái chủ tìm tới bên thân, 

Sư bị ghẻ hình mặt người, gần như mất mạng! Tôn giả Ca Nặc Ca điều đình, oán thân trái 

chủ chấp thuận, lìa khỏi. Đó là một thí dụ sống động, chúng ta phải ghi nhớ: Nếu trong tâm 

chúng ta còn có tà niệm, còn có tà tư, quý vị biết là oán thân trái chủ dễ tìm tới bên thân. 

Chúng tìm tới bên thân như vậy, quý vị sẽ mắc bệnh khổ. Điều giải cùng oán thân trái chủ 

như thế nào? Nói thật ra, trong thế gian này, mỗi người có cả một đống lớn oán thân trái chủ! 

Bất luận là trong quá khứ hay trong kiếp này, quý vị cố ý giết, hay vô tình giết chết, họ đều 

chẳng bỏ qua cho quý vị! Còn có những kẻ bình phàm chẳng hiểu chân tướng nhân quả, 

trong gia đình ăn thịt đã thành thói quen. Mỗi ngày quý vị ăn chúng nó, mà chẳng có cảm 

giác! Thế nhưng những chúng sanh bị ăn thịt ấy chẳng cam lòng, chẳng tình nguyện để cho 

quý vị ăn. Trong kinh Phật có nói: “Ăn kẻ khác nửa cân, đền hắn tám lạng”, hắn sẽ đến đòi 

nợ quý vị. Chúng ta học Phật, hiểu đạo lý này, không còn dám ăn thịt chúng sanh nữa! Đó là 

chuyện tốt. Nhưng có những kẻ ta đã kết oán [trong đời quá khứ hay trong hiện tại], để hóa 

giải những oán thân trái chủ ấy, mỗi ngày chính mình làm các công đức hồi hướng cho họ, 

mình và người đều được lợi, hy vọng họ sẽ chẳng quấy nhiễu chúng ta tu hành. Chúng ta tu 

hành thành công, nhất định độ họ trước hết. Nếu nguyện tâm ấy, điều kiện ấy là chân thật, họ 

sẽ tiếp nhận. Nếu quý vị giả dối, lừa gạt họ, họ sẽ lại bám lên thân quý vị, kiếm quý vị gây 

khó dễ. Chuyện này chẳng phải là mê tín, chuyện quỷ thần này là sự thật.  

Chúng tôi đọc một câu chuyện có tựa đề là Khải Tát Quân Đoàn Đông Chinh Trung 

Quốc Chi Mê (bí ẩn về đoàn quân đông chinh đánh Trung Quốc của Caesar), chuyện này là 

[chuyện quỷ thần] dựa thân. Chuyện này [xảy ra] từ hơn hai ngàn một trăm năm trước. Đại 

đế Khải Tát (Gaius Julius Caesar) của đế quốc La Mã phái một đoàn quân hơn mười vạn 

người, thống soái của quân đoàn là con trai thứ ba của nhà vua, đến xâm lược Trung Quốc, 

mong cưỡng chiếm Trung Quốc. Nơi ấy rất xa, từ La Mã đến Tân Cương28[2] mất một năm 

                                                           

28[2] Tân Cương vốn l{ tên gọi sau n{y của vùng được coi l{ T}y Vực (đúng ra l{ phần lớn của T}y Vực 
cổ), bao gồm địa b{n của c|c vương quốc cổ đại (như Nhục Chi, L}u Lan, Hung Nô, Khố Xương, T}y 



261 Tập 136 

 

hai tháng, đều là kỵ binh và bộ binh. Trên đường đi, do không hợp thủy thổ, binh sĩ chết rất 

nhiều. Vì thế, đến Trung Quốc, từ Tân Cương đi đến hành lang Hà Tây29[3], tiếp xúc với 

người Hoa tại Tân Cương, đánh nhau một trận. Cuộc chiến ấy hết sức dữ dội, lần đại chiến ấy 

họ tổn thất chín ngàn người, đã chết mất chín ngàn quân, niềm tin chinh phục Trung Quốc bị 

chôn vùi! Khi đến được hành lang Hà Tây, chỉ còn sót lại mấy ngàn người, một vạn người 

chẳng đến nơi, cuối cùng toàn quân bị tiêu diệt ở Trung Quốc. Quý vị thấy các quỷ thần từ 

hơn hai ngàn một trăm năm ấy, các con quỷ ấy, tức quân đoàn ấy đến nay vẫn còn rất tích 

cực, họ dựa vào thân của hai mẹ con nơi vùng ấy. Tam vương tử thống soái dựa thân người 

đàn bà, còn quân sư của ông ta dựa vào thân con gái bà ta. Thời gian dựa thân khá lâu, suốt 

hai mươi bảy năm. Vì thế, bọn họ giống như bị bệnh thần kinh, điên điên khùng khùng nói 

năng lung tung, kể ra chuyện xưa. Người viết cuốn sách ấy là một khoa trưởng thuộc Thống 

Chiến Bộ30[4] của chính phủ tại vùng ấy. Ông ta nghe chuyện này hiếu kỳ, chẳng tin tưởng. 

Sau nhiều lần tiếp xúc, ông ta bèn tin tưởng, là thật, quyết định chẳng giả. Chuyện này nói 

lên điều gì? Cho thấy con người chết đi thì thân thể chết, chứ linh hồn chẳng chết, vẫn đang 

chịu khổ, chịu nạn. Những linh quỷ ấy chẳng có tín ngưỡng tôn giáo, vào thuở hơn hai ngàn 

một trăm năm trước, vẫn chưa có Cơ Đốc Giáo. Tại Trung Quốc, họ gặp một vị Bồ Tát, tức 

Lợi Tân Bồ Tát31[5], thấy bọn họ đáng thương, là một lũ oan hồn vất vưởng, nên thường bố 

                                                                                                                                                                                                                  

Liêu, Tinh Tuyệt v.v…), phần nhiều sống du mục, đ~ bị diệt quốc. Kể từ đời H|n, nh{ H|n đ~ đặt T}y 
Vực Đô Hộ Phủ để khống chế c|c sắc d}n n{y. T}y Vực ho{n to{n bị Trung Hoa biến th{nh thuộc địa 
dưới đời C{n Long. Trong niên hiệu Quang Tự thứ mười (1884), khi Tả Tông Đường th{nh công đuổi 
qu}n x}m lăng A Cổ B|ch ra khỏi vùng n{y, bèn t}u xin nh{ vua đặt vùng n{y th{nh tỉnh mới, đặt tên l{ 
T}n Cương (cương vực mới). T}n Cương hiện thời nằm lọt giữa c|c tỉnh Cam Túc, Thanh Hải, khu tự trị 
T}y Tạng v{ khu tự trị Nội Mông. D}n tộc chủ yếu sống trong vùng n{y l{ Hồi Hột, Mông Cổ, Cáp Tát 
Khắc (Kazakh), Duy Ngô Nhĩ (Uigur) v.v… 

29[3] H{nh lang H{ T}y (H{ T}y Tẩu Lang), còn gọi l{ Cam Túc Tẩu Lang l{ một giải bình nguyên hẹp 
nằm giữa c|c vùng núi cao, phía Đông kể từ Ô Tiêu L~nh, phía T}y từ Ngọc Môn Quan, phía Bắc gi|p 
ranh Kỳ Liên Sơn v{ A Nhĩ Kim Sơn, d{i đến 900 km, bề ngang chỉ có mấy c}y số, giống như một h{nh 
lang hẹp, lại nằm ở phía T}y Ho{ng H{, nên mới có tên gọi l{ H{ T}y Tẩu Lang. Đ}y l{ tuyến đường 
trọng yếu để từ Trung Nguyên ra v{o vùng T}n Cương.  

30[4] Thống Chiến Bộ l{ tên gọi tắt của Trung Quốc Cộng Sản Đảng Trung Ương Ủy Viên Hội Thống 
Nhất Chiến Tuyến Công T|c Bộ, thường được gọi tắt l{ Trung Cộng Trung Ương Thống Chiến Bộ, l{ một 
tổ chức ngoại vi của đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhằm liên kết, thống nhất tư tưởng v{ h{nh động c|c 
th{nh phần trí thức, viên chức, tôn gi|o, qu}n d}n không phải l{ đảng viên Cộng Sản trong x~ hội (thực 
chất l{ kiểm so|t), nhằm đảm bảo họ sẽ trung th{nh v{ ủng hộ mọi đường lối của chính phủ. Tổ chức 
n{y còn đồng thời chủ trì công t|c Hoa vận để nối d{i quyền lực kiểm so|t nơi c|c cộng đồng Hoa Kiều 
hải ngoại. Điều n{y thường được gọi ch}m biếm l{ “expand soft power” trong c|c s|ch b|o ngoại quốc. 
Nói c|ch kh|c, đ}y chính l{ một tổ chức tương đương với cơ cấu Mặt Trận Tổ Quốc của chính quyền 
Việt Nam hiện thời, nhưng có quyền lực lớn hơn.  

31[5] Theo A Dục Vương Tự Chí, Lợi T}n Bồ T|t chính l{ sư Huệ Đạt, tổ khai sơn A Dục Vương Tự. 
Theo đó, v{o năm Th|i Khang thứ ba (282) đời T}y Tấn, Lưu T|t Ha l{ người xứ Ly Thạch, Khai Ch}u, 
tỉnh Sơn Đông. Do cầu x|-lợi, ông Lưu đến vùng núi Kê Mậu, kết lều tranh trên Ô Thạch, thấy th|p x|-
lợi từ dưới đất vọt lên, bèn dựng lều, x}y thảo am tu h{nh tại đó, l}u ng{y th{nh chùa. Sư lấy đạo hiệu 
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thí thức ăn cho họ, bảo họ: “Trung Quốc chẳng phải là đất của quý vị, quý vị đến làm gì?” 

Câu nói ấy rất quan trọng, chúng ta là người biết nghe, sẽ ngay lập tức giác ngộ. [Câu ấy] nói 

rõ gây chiến tranh đoạt được đất đai đều là do trong mạng quý vị có; nếu mạng quý vị chẳng 

có, sẽ đoạt chẳng được, chẳng phải là của quý vị mà! 

 Vì thế, đối với môn học vấn nhân quả, chớ nên không biết chân tướng sự thật này. Con 

người phải hiểu vận mạng là có nhất định, trong mạng đã có, chắc chắn sẽ đưa đến. Trong 

mạng chẳng có, chớ nên cưỡng cầu, lòng người bèn định, chẳng tạo nghiệp. Trong mạng đã 

có, chẳng dùng đến thủ đoạn mà vẫn đạt được. Người Hoa hiểu đạo lý này, thời cổ, giáo dục 

luân lý, đạo đức, nhân quả hết sức phổ cập tại Trung Quốc. Có thể nói là trên từ đế vương, 

công hầu, dưới đến kẻ bán hàng thuê, gã chạy việc vặt, chẳng có ai không hiểu…… Chúng 

tôi liên tưởng người Nhật Bản phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc, mong chiếm 

lãnh Trung Quốc, đúng như Lợi Tân Bồ Tát đã nói: “Trung Quốc chẳng phải là của quý vị”. 

Đánh nhau tám năm, cuối cùng đầu hàng vô điều kiện, trao trả toàn bộ lãnh thổ đã chiếm, 

chẳng phải là của bọn họ mà! Oan uổng quá! Nay tôi thấy một tin tức, vừa mới thấy [từ một 

tờ báo đặt] trên bàn, nước Mỹ rút quân khỏi Y Lạp Khắc (Iraq). Iraq chẳng phải là của nước 

Mỹ! Đánh nhau nhiều năm như thế, quân dân [Iraq] tử thương hơn một trăm vạn người, quân 

đội của chính mình (Hoa Kỳ) cũng chết hơn bốn ngàn người, tiêu dùng quân phí hơn một 

ngàn ức [Mỹ Kim]. Chẳng phải là của quý vị! Hiểu nhân quả sẽ hiểu rõ ngay. Trong cuộc 

chiến tranh ấy, nước Mỹ chẳng đạt được mục đích chánh trị, mà mục đích kinh tế cũng chẳng 

đạt được, hy sinh uổng phí! Giết lắm người như thế, người tử vong nhiều ngần ấy, những kẻ 

ấy chẳng oán hận ư? Oan oan tương báo thuở nào xong, quý vị nói chuyện này có đáng sợ 

lắm không? Trong một đời này, chúng ta có thể gặp được nền giáo dục của đức Phật. Trong 

tất cả các nền giáo dục, giáo dục của đức Phật thù thắng khôn sánh, giúp chúng ta giải quyết 

hết thảy vấn đề. Chuyện thế gian là vấn đề nhỏ nhặt trước mắt, là những vấn đề lụn vụn, vặt 

vãnh, vấn đề to lớn là làm thế nào để có thể liễu sanh tử, làm thế nào để có thể vượt thoát tam 

giới, vượt thoát mười pháp giới, làm thế nào để trở về tự tánh, cũng giống như chư Phật Như 

Lai phổ độ chúng sanh. [Bởi lẽ], kẻ mê rốt cuộc vẫn là đa số. Vì thế, tâm đại từ bi vốn sẵn có 

trong tự tánh của chính mình sau khi giác ngộ bèn tự nhiên lưu lộ. Trong phần trước đã nói 

“bất thỉnh chi hữu”, các Ngài chủ động đến giúp các hữu tình chúng sanh.  

  “Hội Sớ viết: Bạt khổ vi bi” (Sách Hội Sớ giảng: “Dẹp khổ là bi”), giúp họ lìa khổ, 

“nãi chí bi thị chân thật bình đẳng chi bi, cố vị đại bi” (cho đến bi là bình đẳng chân thật, 

nên nói là “đại bi”). Quý vị thấy đó, bình đẳng chân thật. Bình đẳng là chẳng có phân biệt 

liền bình đẳng, từ trong tâm chân thành lưu lộ. “Hựu Niết Bàn Kinh thập nhất viết”, [nghĩa 

là] quyển thứ mười một của kinh Niết Bàn có chép: “Tam thế chư Thế Tôn, đại bi vi căn bổn. 

                                                                                                                                                                                                                  

l{ Huệ Đạt. Về sau, tăng đông, đất hẹp, mới chọn vùng đất thuộc Cận Ch}u để lập chùa. Trong vùng đất 
cũ của A Dục Vương Tự vẫn còn th|p thờ cốt ng{i Huệ Đạt.  
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Mật Bộ Đại Nhật Kinh nhất viết: „Bồ Đề tâm vi nhân, đại bi vi căn bổn‟. Cố chư đại sĩ hàm 

phát đồng thể đại bi chi tâm” (Các đức Thế Tôn trong ba đời, [đều lấy] đại bi làm căn bản. 

Trong Mật Bộ, kinh Đại Nhật, quyển một, có nói: “Tâm Bồ Đề làm nhân, đại bi làm căn 

bản”. Vì thế, các vị đại sĩ đều cùng phát tâm đồng thể đại bi). Con người hiện tại chẳng dễ 

độ. Nếu quý vị đối đãi với họ bằng thiện tâm, chân tâm, ngay lập tức họ sẽ hoài nghi quý vị 

có mưu đồ gì đó! Quý vị có dụng tâm gì? Lập tức đề phòng. Quý vị có thể trách họ được 

chăng? Chẳng thể! Vì sao? Hết thảy chúng sanh trong toàn thể xã hội hiện thời đều đánh mất 

tín tâm! Không chỉ chẳng tin tưởng, hoài nghi kẻ khác, mà đối với chính mình cũng chẳng tin 

tưởng! Chúng sanh khó độ lắm! Hiện thời, Bồ Tát phát tâm trước hết là độ chính mình, chính 

mình đã được độ thì quý vị mới có thể quán cơ (xem xét căn cơ), mới có phương tiện thiện 

xảo, đối với hết thảy chúng sanh chẳng có mưu đồ, chẳng có mục đích. Nếu quý vị hỏi vì sao 

ư? Cũng không nhất thiết phải nói với họ, họ đâu có hiểu! Quý vị nói quý vị đồng thể với họ, 

về căn bản là họ không tin: “Ngươi ăn nói nhảm nhí, ai đồng thể với ngươi?” Không thể tiếp 

nhận, khó khăn lắm!  

 Đồng thể phải nói với ai? Nói với người khai ngộ, họ sẽ hiểu. Nói chuyện đồng thể với 

lục đạo chúng sanh, làm sao họ có thể tiếp nhận? Không chỉ nhân gian khó khăn, ngay cả cõi 

trời cũng chẳng dễ dàng, vì sao? Thiên chúng mãi cho đến tầng trời thứ hai mươi tám đều 

chưa phá Thân Kiến. Biên Kiến, Giới Thủ Kiến, Kiến Thủ Kiến thảy đều còn nguyên, há dễ 

dàng ư? Vì thế, Bồ Tát thị hiện trong lục đạo, gặp người bèn nói bằng tiếng người, gặp quỷ 

bèn nói bằng tiếng quỷ, chẳng có hình thức nhất định, mà cũng chẳng có phương pháp giáo 

học nhất định. Đúng là tùy cơ ứng biến, vô cùng linh hoạt, chúng ta hãy nên học những điều 

này. Chúng ta phải phát tâm, phải phát Bồ Đề tâm, những chuyện này đều thuộc trong Bồ Đề 

tâm. Do đó, Bồ Đề tâm là nhân. Tâm đại bi trong tâm Bồ Đề là động lực căn bản để độ chúng 

sanh. Chẳng có tâm đặc biệt, sẽ chẳng có động lực ấy, chẳng mong làm. Vì có tâm đại bi, nên 

dẫu chúng sanh hoài nghi quý vị, thử thách quý vị lắm nỗi, quý vị vẫn chẳng buông bỏ, vẫn 

hết sức nghiêm túc nỗ lực thực hiện. Đó là gì? Đó là do lòng đại từ bi thúc đẩy. Kẻ chẳng học 

Phật, chẳng thâm nhập Phật pháp sẽ chẳng biết, họ sẽ nghĩ người như vậy (người có lòng đại 

từ bi) rất ngốc nghếch, chẳng biết vì chính mình, chỉ biết vì chúng sanh, người như vậy quá 

đần độn! Khéo sao tổ tiên có một câu nói: “Kẻ ngốc hưởng phước của kẻ ngốc”, khá lắm, 

vẫn còn thật sự tu phước báo.  

  “Diễn từ biện, tùng từ tâm khởi thuyết dã. Tịnh Ảnh Sớ viết: Y từ khởi thuyết, danh 

diễn từ biện” (“Diễn từ biện”: Do từ tâm mà thốt lên. Tịnh Ảnh Sớ giảng: “Nương lòng Từ 

mà nói ra thì gọi là diễn từ biện”). “Diễn” (演) là biểu diễn, giáo dục con người bằng hành 

động gương mẫu, [chính mình] làm được. “Biện” (辯) là ngôn giáo. Chúng ta thường nói là 

“thân hành, ngôn giáo”. Diễn là gì? Biện là gì? Nói theo cách hiện thời là một tấm lòng yêu 

thương (ái tâm). Nhà Phật nói từ bi, kẻ bình phàm chúng ta nói là “tâm yêu thương”. Ái tâm 

và từ bi có cùng một ý nghĩa, nhưng trong đó có chút bất đồng. Trong ái tâm có tình, chẳng 
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có trí; trong từ bi có trí, chẳng có tình, khác nhau ở chỗ này. Vì thế, từ bi đúng là chân ái. Ái 

như người thế gian đã nói chính là hư tình giả ý, chẳng thật, đó là giả ái. Quý vị thấy trong xã 

hội hiện tại, nam nữ kết hợp, kết hôn, đó là ái. Họ chẳng yêu nhau, làm sao kết hôn cho 

được? Kết hôn chưa được vài ngày lại ly hôn, [nên tình yêu thương] đó là giả, chẳng thật. Vì 

thế, người thế gian nói “tôi yêu em”, ngàn muôn phần đừng bị mắc lừa, giả trất, chẳng thật. 

Được vài ngày liền trở mặt! Chỉ có lòng yêu thương của Phật, Bồ Tát là thật, vĩnh hằng, vĩnh 

viễn chẳng biến đổi, nên gọi là từ bi. Quý vị thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thuở tại thế, đã biểu 

diễn tám mươi năm, từ lúc hạ sanh liền biểu diễn cho chúng ta thấy, mãi cho đến lúc lão nhân 

gia viên tịch. Chúng ta học Phật đã lâu bèn hiểu, lão nhân gia diễn tuồng, diễn cho chúng ta 

xem, diễn gì vậy? Diễn đại từ đại bi. Ngài trụ thế tám mươi năm để biểu diễn từ bi, để làm 

gì? Chính vì thương xót hữu tình. Chúng ta có thể thấu hiểu thì mới có thể biết bắt chước 

Ngài, học theo lão nhân gia, học tập xác thực là thiện căn, phước đức, nhân duyên của chúng 

ta. Ngài có phương pháp vô cùng hay, khéo, thiện căn thật sự sâu dầy, chúng tôi thường nói 

là “thật thà, nghe thời, thật sự làm”. Người như vậy thiện căn thuần hậu; nếu người ấy tiếp 

nhận Phật pháp, sẽ thành tựu nhanh chóng hơn người khác. Căn tánh thông thường sẽ chẳng 

thể tiếp nhận hoàn toàn, luôn xen tạp ý nghĩ của chính mình vào trong ấy, đối với giáo huấn 

của thầy, ngay cả đối với giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật luôn nẩy sanh hoài nghi!  

 Nhất là chúng ta cách Ngài đã hơn ba ngàn năm. Chúng ta luôn nghĩ những gì lão nhân 

gia đã nói tương ứng với xã hội trong hơn ba ngàn năm trước, cách làm ấy vẫn còn đúng cho 

hiện tại hay sao? Còn có thể sử dụng hay không? Chúng ta đều tự ngỡ chính mình thông 

minh, hiện tại là xã hội gì; vì thế, dẫu là kính ngưỡng tiếp nhận, nhưng cũng bị giảm bớt rất 

lớn. Đến ngày nào thật sự ngộ nhập, mới biết chính mình đã đi đường vòng rất nhiều, đi sai 

chỗ rất nhiều, đó là “chẳng nghe lời người già, chịu thua thiệt trước mắt”. Vẫn kể như là còn 

khá lắm, quý vị còn thoát ra được. Có nhiều kẻ đã đi mà chẳng thoát ra được, cứ đi loanh 

quanh mãi, chẳng biết đi đến nơi đâu, số này chiếm đại đa số. Một số ít coi như rất may mắn, 

còn thoát ra được. Sau khi đã thoát ra, bội phục giáo huấn của Phật năm vóc sát đất. Vì thế, 

chúng ta phải biết: Ta cũng từng đi đường vòng. Chúng ta biết điều gì? Kinh dạy “Phật Phật 

đạo đồng”, chẳng phải là một mình Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta như vậy, mà mười 

phương ba đời hết thảy chư Phật đều nói theo cách này: Trì giới, tu định, khai trí huệ. Trì giới 

là gì? Giữ quy củ, đức Phật nói như thế nào, quý vị liền làm đúng như thế ấy, chớ nên giảm 

bớt, chớ nên biến đổi! Ngài là bậc từng trải, là bậc từ phàm phu đã tu thành Phật, Ngài hiểu 

rõ. Chúng ta vô tri, chưa từng đi theo con đường ấy, đang sờ sẫm, thế mà quý vị chẳng nghe 

theo người khác chỉ điểm, vẫn mong lươn lẹo, trí trá, [luôn mơ tưởng]: Chắc là trong ấy còn 

có con đường tắt, chúng ta hãy tìm xem, không chừng Phật cũng chưa phát hiện! Chúng ta 

luôn có ý tưởng ấy, đó là gì? Hiện thời gọi [kiểu suy nghĩ đó] là cách nhìn khoa học! Chẳng 

biết phương pháp của người ta là đúng. Quý vị thấy người ta chẳng dùng tới khoa học hiện 

tại, chẳng sử dụng những dụng cụ khoa học tiên tiến nhất, chẳng dùng những thứ đó, cũng 

chẳng dùng Toán Học cao sâu, đều chẳng cần, mà tu Thiền Định. Chúng ta chẳng tin vào 
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Thiền Định, cứ tin vào khoa học, [cứ nghĩ] khoa học thấy được, chứ Thiền Định không thấy. 

Người tu Thiền Định biết: Thật sự đắc Định thì kích thước của thời gian và không gian bị đột 

phá, từ Thiền Định rất sâu thấy được nguyên khởi của vũ trụ, vũ trụ hình thành như thế nào?  

 Đức Phật đã thấy [những chuyện đó] từ ba ngàn năm trước ư? Chẳng phải vậy! Thích 

Ca Mâu Ni Phật đã sớm thành Phật. Kinh Phạm Võng nói Ngài đến thế gian biểu diễn tám 

tướng thành đạo lần này chính là lần thứ tám ngàn. Kinh Phạm Võng nói như vậy, hé lộ một 

chút tin tức. Đúng là “diễn từ biện”! Đức Phật thật sự đang biểu diễn, biểu diễn Ngài tu 

thành Phật như thế nào? Ngài thị hiện cũng rất có ý nghĩa. Thị hiện là một người trẻ tuổi hiếu 

học, thích học rộng, nghe nhiều, mười chín tuổi đi tham học. Gần như đối với các vị cao nhân 

trong tất cả các tôn giáo và tất cả các học phái tại Ấn Độ, Ngài đều từng thân cận, đều đến 

tham học, nhưng chúng ta phải chú ý: Đây là chỗ học tập thật sự! Học nhiều dường ấy, đến 

cuối cùng, buông xuống toàn bộ, trở lại đường xưa. Đường xưa là gì? Nhập Định. Nhập Định 

bên sông Hằng, dưới cội Tất Bát La, trở lại đường xưa, sở học trong mười hai năm đều buông 

xuống. Chẳng buông xuống, sẽ chẳng thể khai ngộ, đó là gì? Sở Tri Chướng. Trong hai thứ 

chướng, một là Phiền Não Chướng, tức là tham, sân, si, mạn, những thứ ấy là Phiền Não 

Chướng. Học một đống lớn như vậy là Sở Tri Chướng, thảy đều chướng ngại quý vị tu Định, 

chướng ngại quý vị khai ngộ. Tuy vậy, kinh Phật cũng nói đến chuyện học rộng, nghe nhiều! 

Chúng ta đọc kinh đều rất hời hợt, đều chẳng chú tâm! Học rộng, nghe nhiều nói ở chỗ nào? 

Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, đầu tiên là “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, đấy là bảo 

quý vị phát tâm, phát tâm đại Bồ Đề mong phổ độ chúng sanh. Muốn độ chúng sanh, ắt phải 

có đức hạnh, có học vấn, nên chuyện đầu tiên là thành tựu đức hạnh của chính mình, tức là 

“phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”. Giai đoạn tu hành đầu tiên là đoạn phiền não, trì giới và 

tu Định đều là đoạn phiền não, tức là Kiến Tư phiền não, Trần Sa phiền não, Vô Minh phiền 

não, Phiền Não Chướng, Sở Tri Chướng, toàn bộ đều phá, toàn bộ đều buông xuống. Sau đấy 

mới học pháp môn: “Pháp môn vô lượng thệ nguyện học”. Phiền não thảy đều đoạn sạch, 

trong Phật pháp nói là quý vị đắc Căn Bản Trí, Căn Bản Trí là như thế nào? Trong kinh, đức 

Phật dạy chúng ta: Căn Bản Trí là vô tri, “Bát Nhã vô tri”, có nghĩa gì? Căn Bản Trí là Định, 

nó khởi tác dụng không gì chẳng biết. 

 Long Thọ Bồ Tát đã biểu diễn cho chúng ta thấy. Ngài chứng đắc Sơ Địa Bồ Tát, kể 

như là Sơ Địa trong Biệt Giáo, đấy cũng chính là Sơ Trụ trong Viên Giáo, là bậc “đại triệt đại 

ngộ, minh tâm kiến tánh” như trong Thiền Tông đã nói, cảnh giới hoàn toàn giống như Thích 

Ca Mâu Ni Phật dưới cội Bồ Đề và Huệ Năng đại sư trong phương trượng thất của Ngũ Tổ. 

Đã đại triệt đại ngộ, đó là Căn Bản Trí. Đạt được Căn Bản Trí rồi mới lại học hết thảy Phật 

pháp. Quý vị thấy Long Thọ Bồ Tát chỉ dùng thời gian ba tháng để học thông suốt toàn bộ 

hết thảy các pháp do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong bốn mươi chín năm, ba tháng thôi 

nhé! Ngài chẳng giống như chúng ta, tầm chương trích cú phiền phức như vậy. Ngài chẳng 

phải vậy, chúng ta có thể tưởng tượng, Ngài giống như Huệ Năng đại sư.  
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Ngài Huệ Năng không biết chữ, nhưng quý vị niệm kinh cho Ngài nghe, Ngài liền hiểu. 

Trong Đàn Kinh đã chép một thí dụ hết sức điển hình: Thiền sư Pháp Đạt đọc kinh Pháp Hoa 

ba ngàn lượt, cổ nhân đã nói: “Đọc sách ngàn lượt, tự thấy ý nghĩa”. Sư niệm kinh ba ngàn 

lượt, rất khó có, kể ra tâm Sư rất thanh tịnh. Đến gặp Lục Tổ, lễ bái Lục Tổ, đầu chẳng sát 

đất, lễ ba lạy đều chẳng dập đầu sát đất. Khi Sư đứng dậy, Lục Tổ liền hỏi Sư: “Ông vừa mới 

lễ bái, đầu chẳng sát đất, có gì đáng để kiêu ngạo ư?” Sư liền nói Sư niệm kinh Pháp Hoa ba 

ngàn lượt. Đúng là chẳng dễ dàng! Lục Tổ liền hỏi đại ý của kinh Pháp Hoa là như thế nào? 

Sư chẳng nói được, hướng về Lục Tổ thỉnh giáo. Lục Tổ nói: “Kinh này ta chưa nghe qua, 

ông đã niệm nhuần nhuyễn như thế, hãy niệm cho ta nghe thử”. Kinh Pháp Hoa hai mươi tám 

phẩm, Sư niệm đến phẩm thứ hai, tức phẩm Phương Tiện, chưa niệm xong, Lục Tổ bảo: 

“Được rồi! Phần sau chẳng cần niệm nữa, ta đã biết toàn bộ”. Ngài học như vậy đó! Một bộ 

kinh có phân lượng to dường ấy, Ngài chỉ nghe mấy câu liền hiểu rõ, thông đạt.  

Chúng ta biết Long Thọ Bồ Tát ba tháng học xong các kinh do đức Thế Tôn đã giảng 

trong bốn mươi chín năm, đó là chuyện hết sức có thể xảy ra. Dùng phương pháp giống như 

ngài Huệ Năng là được, một ngày có thể học mấy chục bộ kinh, vừa nghe liền hiểu rõ. Tổ 

giảng đại ý kinh Pháp Hoa cho thiền sư Pháp Đạt nghe, Sư khai ngộ, đã khai ngộ bèn lại lạy 

dập đầu sát đất. Đó là thật, chẳng giả, vì sao? Hết thảy các pháp đều lưu xuất từ tự tánh; chỉ 

cần quý vị kiến tánh, làm sao có thể không biết cho được? Làm sao quý vị có chướng ngại 

cho được! Vì thế, Nhất Thiết Trí, Vô Sư Trí, Tự Nhiên Trí thảy đều xuất hiện. 

 Cổ nhân Trung Quốc và người Ấn Độ học tập nhằm đạt mục đích là cầu trí huệ, chẳng 

phải là cầu tri thức. Đối với các trường đại học nổi tiếng trên cả thế giới hiện nay, tại Luân 

Đôn, tôi đến thăm đại học Ngưu Tân (Oxford), đại học Kiếm Kiều (Cambridge) và đại học 

Luân Đôn, tôi đến thăm hai lần, [nhận thấy] đều là học tri thức, chẳng phải là trí huệ. Tri thức 

có thể giải quyết vấn đề cục bộ, có hạn cuộc, lại còn để lại tác dụng phụ, chẳng giống như trí 

huệ. Trí huệ giải quyết bất cứ vấn đề nào, mà cũng chẳng để lại tác dụng phụ. Từ chỗ này, 

quý vị có thể hiểu chỗ khác nhau giữa người phương Đông và người phương Tây. Cả thế giới 

nay đang xuất hiện phiền phức, những thứ của phương Tây đã chứng thực là chẳng thể giải 

quyết vấn đề. Vì thế, hiện thời có nhiều người phương Tây tìm đến Trung Quốc, tìm đến Ấn 

Độ để tìm gì? Tìm trí huệ.  

Vì vậy, chúng ta phải có tín tâm đối với tổ tiên, ngàn vạn phần đừng hoài nghi. Hễ hoài 

nghi là sai mất rồi. Những thứ của tổ tiên có thể lưu truyền mấy ngàn năm, trong mấy ngàn 

năm, chúng đã được không ít người xem đến, nếu chẳng phải là những thứ tốt đẹp, chúng đã 

bị đào thải từ lâu, há còn có thể truyền tới hiện thời ư? Truyền tới hiện thời vẫn còn tồn tại, 

hãy còn có lắm người học tập ngần ấy, thì chúng là thứ chân thật, tuyệt đối chẳng giả. Chúng 

ta hãy nên thật sự liễu giải, thật sự nhận thức, coi chúng là của quý báu, y giáo phụng hành, 

chắc chắn sẽ được lợi ích. Cậy vào ý kiến của chính mình để thực hiện, trái nghịch giáo huấn 
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của cổ nhân, chắc chắn sẽ đi lòng vòng, đi theo rất nhiều con đường oan uổng! Có thể thoát 

ra thì kể như quý vị may mắn lắm. Chẳng thể thoát ra, lại quay về lục đạo, lại phải luân hồi! 

Chúng ta chớ nên không biết chuyện này. Do nói từ lòng Từ nên gọi là “diễn từ biện”.  

 “Thọ pháp nhãn” là trao cho chúng ta pháp nhãn. “Pháp nhãn giả, Như Lai ngũ nhãn 

chi nhất” (Pháp nhãn là một trong năm mắt của Như Lai). Kinh Kim Cang nói rất tỉ mỉ: 

“Ngũ nhãn giả, nhất nhục nhãn, nhị thiên nhãn, tam huệ nhãn, tứ pháp nhãn, ngũ Phật 

nhãn” (Ngũ Nhãn: Một là nhục nhãn, hai là thiên nhãn, ba là huệ nhãn, bốn là pháp nhãn, 

năm là Phật nhãn). Pháp nhãn là [mắt của] Bồ Tát. “Pháp nhãn giả, nãi Bồ Tát vị độ chúng 

sanh chiếu kiến nhất thiết pháp môn chi trí huệ” (Pháp nhãn là trí huệ của Bồ Tát chiếu soi 

hết thảy các pháp môn để độ chúng sanh), đó gọi là Pháp Nhãn.  

Pháp nhãn chiếu Chân Không, thấy hết thảy các pháp, Tướng có, Tánh Không, Sự có, Lý 

không, nghiệp nhân quả báo rõ ràng như lòng bàn tay, đó là pháp nhãn. Vì thế, Bồ Tát dùng 

pháp nhãn để độ chúng sanh, trong lục đạo nên dùng thân gì để độ liền hiện thân ấy, hoàn 

toàn chẳng có chướng ngại. Giống như năm mươi ba lần tham học của Thiện Tài đồng tử, 

Thiện Tài đồng tử biểu hiện sự học tập, giống như chương trình tu học trong nhà trường, năm 

mươi ba lần tham phỏng là thực tập. Bồ Tát độ chúng sanh là đã tốt nghiệp, rời khỏi trường, 

quả thật là ngũ nhãn viên minh giống Như Lai.  

Nói thông thường, nhục nhãn là lục đạo phàm phu, thiên nhãn là từ Dục Giới Thiên trở 

lên, đó là thiên nhãn có được do quả báo. Nói theo cách hiện thời, trong thế gian hiện tại, mắt 

con người có thể thấy được một phần rất nhỏ của sóng ánh sáng, những ánh sáng có bước 

sóng (wavelength) dài, chúng ta chẳng thể thấy được. Sóng ánh sáng ngắn chúng ta cũng 

chẳng thấy, bị hạn chế to lớn như thế đó! Nếu thiên nhãn mở mang, các thứ ánh sáng khác 

nhau quý vị đều trông thấy toàn bộ, thế giới này ngay lập tức biến đổi hình dạng! Giống như 

tia X, hoặc tia tử ngoại; [sử dụng] tia tử ngoại có thể thấy rõ trong chỗ tối tăm. Tia X có thể 

chiếu xuyên qua vật thể, nó có thể chiếu thấu, thiên nhãn [có thể hình dung như vậy đó]. A 

La Hán chứng đắc huệ nhãn, đó là mắt của A La Hán và Bích Chi Phật. [Mắt của] Bồ Tát là 

pháp nhãn. Phật nhãn thảy đều trọn đủ. Những vị này (các vị Bồ Tát tham dự pháp hội Vô 

Lượng Thọ) đều là Pháp Thân Bồ Tát, toàn bộ đều là ngũ nhãn viên minh, nên các Ngài có 

thể biểu diễn, chẳng có chướng ngại. 

 “Hội Sớ viết: „Phật đạo chánh kiến, danh vi pháp nhãn‟. Tịnh Ảnh Sớ viết: Trí năng 

chiếu pháp, cố danh pháp nhãn” (Hội Sớ giảng: “Chánh kiến của Phật đạo gọi là pháp 

nhãn”. Tịnh Ảnh Sớ giảng: “Trí có thể chiếu pháp, nên gọi là pháp nhãn”). “Do thượng khả 

kiến” (Từ những điều trên đây có thể thấy), trong chú giải của các vị tổ sư đại đức, “Pháp 

nhãn giả, liễu đạt chúng sanh chủng chủng căn khí, thiện tri nhất thiết cứu độ chi pháp” 

(pháp nhãn là hiểu rõ thông đạt các thứ căn khí của chúng sanh, khéo biết pháp cứu độ hết 

thảy). Quý vị có năng lực thấy căn khí của chúng sanh, căn khí ấy là gì? Quý vị có thể thấy 
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kiếp trước, thấy đời đời kiếp kiếp trong quá khứ của họ, họ có từng học Phật pháp hay chưa? 

Đã từng học các tôn giáo khác hay chưa? Trong đời quá khứ, kẻ ấy đã tích lũy, chủng tử 

được tích lũy trong A Lại Da, loại chủng tử nào nhiều, có sức mạnh, Phật, Bồ Tát liền thuận 

theo thiện căn của người ấy để dạy dỗ, nên họ rất dễ dàng tiếp nhận, rất dễ dàng nâng cao 

cảnh giới của họ, cho thuốc đúng bệnh mà! Phàm phu chúng ta không biết, chẳng có năng lực 

này. Vì thế, hai câu kế tiếp là nói về cách ứng dụng: “Ứng cơ thí dữ, nhi độ thoát chi” (thuận 

theo căn cơ để ban bố hòng độ thoát).  

Chẳng có ngũ nhãn, quý vị chẳng có cách nào ứng cơ, trong tình hình ấy, quý vị làm như 

thế nào? Nếu quý vị có thể tiếp nhận Tịnh Độ, sẽ là thù thắng khôn sánh. Vì sao? Pháp môn 

Tịnh Độ có thể ứng với hết thảy các căn cơ bất đồng, nên nói là “thích hợp khắp ba căn, thâu 

nhiếp lợi căn lẫn độn căn”. Trong pháp môn Tịnh Độ, vô lượng căn cơ, không có căn cơ nào 

chẳng tương ứng, toàn bộ đều có thể thích ứng. Vì vậy, bất luận là căn cơ trong quá khứ đã 

học gì, chỉ cần tiếp xúc pháp môn Tịnh Độ, quý vị bèn thành công ngay trong một đời, có thể 

đắc độ. Nghĩa là gì? Hết thảy các pháp môn đều quy vào Tịnh Độ, tới lúc cuối cùng đều quy 

vào Tịnh Độ, chúng ta lý giải điều này. 

 Các vị tổ sư đại đức từ xưa đã nói, trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, hết thảy các 

pháp môn đều quy vào Hoa Nghiêm. Sau khi tu thành công, sau khi đã phá vô minh, thảy đều 

đến thế giới Hoa Tạng. Trong thế giới Hoa Tạng, hai vị đại Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền là 

trợ giáo của Tỳ Lô Giá Na Phật, hai vị ấy dùng mười đại nguyện vương của Phổ Hiền dẫn 

[các vị Pháp Thân Bồ Tát trong Hoa Tạng] về Cực Lạc, thảy đều dẫn họ sang thế giới Cực 

Lạc. Quý vị thấy thù thắng lắm, đó là cảnh tượng như thế nào? Tỳ Lô Giá Na Phật chẳng 

biểu lộ mảy may đố kỵ hay chướng ngại, chẳng chỉ trích Văn Thù và Phổ Hiền: “Các ông là 

đệ tử nhập thất trước mặt ta, cớ sao có thể đem toàn bộ người của ta đi?” Nếu đối với người 

thế gian chúng ta thì chuyện này không thể được, còn ra thể thống chi nữa? Quý vị thấy Phật 

là tâm lượng gì? Đức Phật không chỉ chẳng tức giận, không chỉ chẳng đố kỵ, mà còn vỗ tay, 

hoan hỷ, các ông làm đúng lắm, vì sao? Đến thế giới Cực Lạc thành tựu nhanh chóng hơn thế 

giới Hoa Tạng. Trong thế giới Hoa Tạng, tu hành thành Phật phải mất ba đại A-tăng-kỳ kiếp, 

đến thế giới Cực Lạc bèn rút ngắn thời gian rất nhiều.  

Chư Phật Như Lai chẳng có vị nào không mong mỏi chúng sanh sớm thành Phật hơn, 

sớm có ngày trở về tự tánh. Tuy Phật Phật đạo đồng, nhưng trong đồng vẫn có bất đồng, hiển 

thị Di Đà thù thắng khôn sánh. Cũng chính vì đạo lý này, do chân tướng sự thật này, nên tôi 

tạm ngưng giảng kinh Hoa Nghiêm. Nhìn vào tốc độ tiến triển trước mắt, bộ kinh này đại 

khái phải giảng hai năm mới viên mãn được! Tôi vốn tưởng giảng một năm là được, nhưng 

một năm chưa được, kinh này có bốn quyển, chúng tôi còn giảng chưa xong quyển thứ nhất.  

 “Như thượng chi trí huệ, tức danh pháp nhãn. Tịnh Ảnh hựu viết: Giáo pháp sanh giải, 

danh thọ pháp nhãn” (Trí huệ như trên đây, gọi là pháp nhãn. Ngài Tịnh Ảnh lại nói: 
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“Truyền dạy pháp khiến hiểu biết, thì gọi là trao pháp nhãn”). “Thọ” (授) là trao cho, ban 

cho, dạy cho phương pháp, “sanh giải” (生解) là khai ngộ. Dạy cho họ phương pháp ấy, họ 

dùng phương pháp ấy để khai ngộ. Sự khai ngộ ấy chẳng phải là tiểu ngộ, chẳng phải là đại 

ngộ thông thường, mà là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đó gọi là “thọ pháp nhãn”.  

“Cái giáo đạo chúng sanh, ư Phật pháp sanh chánh giải, như đồng dĩ pháp nhãn thọ dữ 

chúng sanh dã” (là vì chỉ dạy chúng sanh khiến cho họ đối với Phật pháp sanh hiểu biết đúng 

đắn thì cũng giống như đem pháp nhãn trao cho chúng sanh vậy). Đây là ý nghĩa mở rộng, là 

nói phương tiện thiện xảo. Tổ sư đại đức dạy bảo chúng sanh, diễn nói kinh luận, khiến cho 

đại chúng dự hội đều có thể nghe hiểu, nghe rõ ràng, điều này cũng giống như Như Lai trao 

pháp nhãn cho Bồ Tát, trao cho chúng sanh, họ hiểu rõ, nói như thế nào? Chúng ta thường 

nói là giải ngộ, chẳng phải là chứng ngộ. Ví như vì sao chúng ta sanh trong nhân gian? Vì sao 

phải hứng chịu những quả báo ấy? Vì sao người với người chẳng giống nhau? Nếu hiểu rõ, 

thông đạt những lý luận và đạo lý ấy, cũng hiểu chân tướng sự thật, tâm chúng ta bèn định. 

Đó là giải ngộ, tức là đã lý giải.  

Phải tu hành như thế nào thì mới có thể vượt thoát, nay chúng ta đều đã hiểu. Đức Phật 

khác với chúng ta ở chỗ nào? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, chẳng khởi tâm động niệm, 

phân biệt, chấp trước, đó là Phật. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần, bèn khởi 

tâm động niệm, phân biệt, chấp trước, đó là phàm phu. Đức Phật dạy chúng ta: Nếu chúng ta 

có thể không chấp trước, sẽ là A La Hán. Lại có thể chẳng phân biệt thì là Bồ Tát, cuối cùng 

chẳng khởi tâm, không động niệm, chúng ta sẽ thành Phật. [Những điều ấy chúng ta] đều 

hiểu, nay thì như thế nào? Nay thì thật sự chẳng thực hiện! Chúng ta biết người thật sự hiểu 

sẽ thật sự thực hiện. Nếu chẳng thực hiện triệt để thì đối với một trăm phần trăm người ấy chỉ 

thực hiện một hai phần, còn kém rất xa! 

Thực hiện ở chỗ nào? Thực hiện ở chỗ sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần thì mới là thật 

sự thực hiện. Mắt thấy sắc, biết sắc tướng là giả, chẳng thật. Nghe tiếng cũng biết tiếng là giả, 

cũng chẳng phải là thật. Căn, trần, thức đều chẳng thật, thường xuyên cảnh tỉnh như vậy, 

chúng ta sẽ chẳng chấp trước, phải dưỡng thành thói quen này. Thật sự chẳng chấp trước hết 

thảy các pháp như vậy, hễ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta liền sanh trong cõi 

Phương Tiện, chẳng sanh trong cõi Phàm Thánh, được nâng cao hơn với một mức độ lớn. Vì 

thế, chớ nên không biết điều này: Tu hành từ giải ngộ, sau khi đã ngộ, bắt đầu tu bèn là thật 

học. Khi tu hành, kinh điển này làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta khế nhập cảnh giới, 

bèn đối chiếu với kinh điển. Nếu đúng với những gì kinh điển đã nói, chúng ta biết chính 

mình chẳng đi lạc đường, nó làm chứng cho chúng ta. Khi chẳng có công phu, nó dẫn dắt 

chúng ta. Sau khi đã có công phu, kinh ấn chứng cho chúng ta: Chúng ta tu hành chẳng lạc 

đường!  
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 Câu tiếp theo là “đỗ ác thú” (ngăn lấp nẻo ác). “Đỗ giả, tắc dã” (Đỗ là ngăn lấp), 

ngăn chặn. “Ác thú giả, súc sanh, quỷ, địa ngục tam ác thú dã” (Ác thú là ba đường ác súc 

sanh, ngạ quỷ, địa ngục). [“Đỗ ác thú”] là ngăn lấp ba ác đạo. “Ác thú cực khổ, dục linh xuất 

ly, giáo nhân ly ác, tắc bế tắc thông vãng ác thú chi đạo” (Ðường ác rất khổ, muốn cho họ 

được thoát khỏi, nên dạy người khác lìa ác thì chính là đóng lấp con đường dẫn đến nẻo ác). 

Vì sao dạy người ta đoạn ác tu thiện? Phải hiểu ý nghĩa này, đây là giáo dục nhân quả. Quý vị 

tu thiện, tiêu chuẩn thiện ác là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Quý vị tu Thập Thiện, quả báo là 

nhân thiên. Nếu quý vị tu Thập ác, quả báo trong tam đồ; trong tương lai, sau khi chết, linh 

hồn của quý vị sẽ đi về đâu? Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tới những nơi đó. Vì thế, Phật giáo 

dạy chúng ta Thập Thiện, Thập Thiện là pháp căn bản, trọng yếu hơn bất cứ gì khác. Không 

sát sanh, chẳng nợ mạng người. Không trộm cắp, chẳng nợ kẻ khác tiền của. Chẳng có hai 

loại đại oan gia ấy. Hễ có hai loại đại oan gia ấy, đời đời kiếp kiếp trả nợ chẳng xong. Quý vị 

nói có phiền phức lắm hay không? Không có dâm dục, sẽ chẳng sanh trong thế gian này. 

Chúng sanh trong lục đạo, tức Dục Giới, do dâm dục mà có tánh mạng của chính mình. Vì 

sao quý vị sanh đến đây? Do có dâm dục. Hễ có ý niệm ấy thì không được rồi, quý vị chẳng 

thoát khỏi Dục Giới. Dục Giới khổ nhất. Sắc Giới và Vô Sắc Giới tốt đẹp hơn Dục Giới rất 

nhiều, ba ác đạo khổ nhất.  

 “Kim kinh Di Đà đại nguyện viết: „Lai sanh ngã sát, bất phục cánh đọa đọa ác thú‟, 

thị chân thật chi đỗ ác thú dã” (trong kinh này, đức Di Ðà có đại nguyện: “Sanh về cõi ta, 

chẳng bị đọa trong đường ác nữa”, thật đúng là ý “lấp nẻo ác”). Thật vậy, chẳng giả! Vãng 

sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn chẳng còn đọa trong ba ác đạo. Nếu chúng ta 

chẳng vãng sanh, vẫn ở trong lục đạo, chắc chắn thời gian trụ trong ba ác đạo dài, thời gian 

trụ trong ba thiện đạo ngắn ngủi. Nếu quý vị hỏi vì sao ư? Chính quý vị hãy khéo suy nghĩ, từ 

sáng đến tối, quý vị khởi tâm động niệm, thiện niệm nhiều, hay ác niệm nhiều? Quý vị biết 

ngay! Trong mỗi niệm, ác niệm nhiều hơn thiện niệm, ích kỷ mà! Bao nhiêu niệm nghĩ vì 

chính mình, có mấy niệm nghĩ cho người khác? Nghĩ đến chính mình đều là ác, nghĩ vì người 

khác là thiện. Chúng ta có bao nhiêu thiện niệm lợi ích chúng sanh? Có bao nhiêu niệm lợi 

ích chính mình? Quý vị sẽ biết, trong thế gian này, thời gian chúng ta trụ trong ba thiện đạo 

dài lâu hay thời gian trụ trong ba ác đạo dài lâu? Hiểu thật rành mạch! 

  “Hựu khai thiện môn giả, Hội Sớ viết: Đại từ đức dã, thiện môn tắc Bồ Đề Niết Bàn 

chi môn dã” (Sách Hội Sớ lại giảng chữ “khai thiện môn” như sau: “Là đại từ đức. Thiện 

môn là cửa Bồ Ðề Niết Bàn”).Chân thiện, chí thiện, Bồ Đề là giác ngộ, phá mê khai ngộ, 

vãng sanh Tịnh Độ. “Bổn kinh Thọ Lạc Vô Cực phẩm viết” (Phẩm Thọ Lạc Vô Cực của kinh 

này nói), đây là phẩm thứ ba mươi hai, “tất đắc siêu tuyệt khứ, vãng sanh vô lượng thanh 

tịnh A Di Đà Phật quốc. Thị vi chân thật chi khai thiện môn dã” (“Ắt được siêu tuyệt, vãng 

sanh cõi vô lượng thanh tịnh của A Di Ðà Phật”, đúng là đã mở cửa lành một cách chân thật 

vậy). Mở như thế nào? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật đã mở toang một 
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cánh cửa to lớn thông sang thế giới Cực Lạc, chẳng giả tí nào! Quý vị mỗi ngày niệm kinh 

chính là học tập hằng ngày, dần dần sẽ bất tri bất giác tiến vào cửa ấy.………… 

Dùng phương pháp gì để cứu vớt [những tai nạn]? Biến đổi tâm thái. Đây là một cống 

hiến do các nhà khoa học Lượng Tử đề ra; năng lực của ý niệm vô cùng to tát, mạnh mẽ. Nếu 

là ý niệm tập thể, rất nhiều người có ý niệm tốt đẹp. Ý niệm tốt đẹp, chính là ba căn bản của 

Nho, Thích, Đạo như chúng tôi đã nói và kinh Vô Lượng Thọ. Ý niệm ấy vô cùng tốt đẹp, 

càng đông người càng hay, sức mạnh càng lớn, có thể hóa giải những tai biến trên địa cầu. 

Trong kinh, đức Phật đã dạy chúng ta như thế. Điều khó có là trong lúc hết sức khẩn yếu, các 

nhà Lượng Tử Lực Học đã phát hiện, phát hiện của họ hoàn toàn tương ứng với những điều 

kinh Phật đã nói, họ đã chứng minh Phật pháp. Vì vậy, chúng ta nhất định phải tu Thập Thiện 

Nghiệp Đạo.  

[Để tu học] Thập Thiện Nghiệp Đạo thì phải dùng Đệ Tử Quy và Cảm Ứng Thiên để làm 

nội dung học tập, cũng có nghĩa là thực hiện Thập Thiện Nghiệp Đạo bằng Đệ Tử Quy, thực 

hiện bằng Cảm Ứng Thiên, bằng Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, thực hiện bằng những 

thứ ấy. Quý vị đã thực hiện hai món kia thì Thập Thiện Nghiệp Đạo đã làm được. Sau đấy, sẽ 

“thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”. Một môn ấy chính là pháp môn Tịnh Độ, một bộ 

kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật, những thứ khác đều buông xuống. Vì thời gian 

chỉ có ba năm, còn chưa đến ba năm, hy vọng chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, 

giảm nhẹ tai nạn, rút ngắn thời gian tai nạn. Trong quá khứ, khá nhiều thứ đều ứng nghiệm, 

nhưng lần này nghiêm trọng hơn so với quá khứ, chúng ta tận tâm tận lực, mọi người đồng 

tâm đồng đức, dùng thiện niệm và thiện nguyện của chúng ta để hóa giải kiếp nạn này. Hôm 

nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tới đây!  

 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tập 137 

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

  

 

  

 Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang một trăm năm mươi lăm, xem từ hàng thứ năm:  

 “Ư chư chúng sanh, thị nhược tự kỷ” (đối với các chúng sanh, coi như chính mình), 

hai câu này là kinh văn. Kế đó là lời chú giải: “Biểu đồng thể chi bi. Nhân sở bảo ái, mạc 

quá tự thân, linh thị chúng sanh như đồng tự kỷ, cố năng cứu độ quần sanh tâm bất tạm xả” 

(biểu thị lòng đồng thể đại bi. Cái được người đời yêu mến nhất không gì bằng thân mình. Vì 

xem chúng sanh như thân mình, nên có thể chẳng tạm bỏ cái tâm cứu độ quần sanh). Chúng 

ta xem câu này, đây là tâm thái lợi tha của Bồ Tát, chúng ta phải nên học tập. Thấy hết thảy 

chúng sanh và chính mình là cùng một Thể, cùng một tự tánh, cùng một Pháp Thân, cùng 

một thanh tịnh viên minh thể, sự thừa nhận này vô cùng trọng yếu. Vì sao? Đấy chính là 

“Phật tri Phật kiến” như kinh Pháp Hoa đã nói. Thật vậy, chẳng giả, tất cả hết thảy hiện 

tướng (hình tướng được biến hiện) trong khắp pháp giới hư không giới chẳng thật, giả trất, 

chỉ có sự thừa nhận này là thật. Nếu quý vị đã thật sự nhận biết, xin chúc mừng quý vị, quý vị 

đã minh tâm kiến tánh, đã thành Phật. 

 Nay chúng ta tập khí phiền não rất nặng, xác thực là biết chính mình đang thuộc địa vị 

phàm phu, có giải ngộ, nhưng chẳng chứng ngộ, đã biết cách tu hành như thế nào, nhưng 

công phu chẳng đắc lực, vì sao không đắc lực? Không buông phiền não tập khí xuống được! 

Câu này nói dễ dàng, làm thật khó khăn! Vì chẳng buông tự tư tự lợi xuống được, chẳng 

buông tiếng tăm, lợi dưỡng xuống được, chẳng buông lòng tham luyến ngũ dục, lục trần 

xuống được, chẳng buông tham, sân, si, mạn xuống được. Tu hành thời cổ  dễ hơn hiện thời, 

vì sao? Căn cội luân lý, đạo đức, nhân quả đã được vun trồng sâu chắc từ bé, có thể nói: 

Người nào trong xã hội cũng đều là người tốt. Vì sao? Giáo dục thuở ấy là giáo dục vun bồi 

căn cội, ai nấy đều được học. Chuyện này chẳng dính dáng gì đến biết chữ hay không, mà 

cũng chẳng dính dáng đến chuyện có đi học hay không! Từ lúc được sanh ra, cha mẹ, người 

lớn trong nhà luôn biểu diễn trước mặt quý vị những điều ngay thẳng, chẳng có gì sai trái. Vì 

thế, từ nhỏ đã được học kỹ lưỡng. Xã hội thuần phác, chẳng có nhiều thứ dụ dỗ, mê hoặc như 

trong hiện tại, đều rất thật thà, đều khiến cho [mọi người] thành thật, bền vững, nên tu hành 
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dễ dàng. Trong xã hội hiện thời, tu hành hết sức khó khăn, trong tâm có tham, sân, si, mạn, 

nghi. Đây là những cội rễ phiền não tập khí nghiêm trọng hơn bất cứ những điều nào khác, 

Phật pháp sánh ví những phiền não ấy như năm cái rễ của địa ngục. Tham, sân, si, mạn, nghi 

là năm cội rễ của địa ngục. Trong tập khí thì có oán, hận, não, nộ, phiền. Bên ngoài thì có tài, 

sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ dụ dỗ, mê hoặc. Nói gộp lại, sẽ là “ma chưởng” (bàn tay 

ma), quý vị có thể nhảy ra khỏi [bàn tay ma ấy] hay chăng? Nếu chúng ta chẳng học tập kinh 

giáo hằng ngày, thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác, một chút công phu bé tẹo ngần ấy còn 

chẳng thể giữ được, nói chi đến tăng tấn? Vì thế, nhận biết đồng thể đại bi vô cùng quan 

trọng! Chúng sanh và ta có cùng một Thể. Biết là một Thể, điều này được gọi là luân lý, tức 

là luân lý trong nhà Phật. Đạo gia cũng nói: “Trời đất và ta cùng một căn, vạn vật và ta cùng 

một Thể”, đó là luân lý của Đạo gia. 

 Kế đó, [cụ Hoàng] nói: “Nhân sở bảo ái, mạc quá tự thân”, [nghĩa là cái được] con 

người yêu mến nhất là thân thể của chính mình. Nay thấy hết thảy chúng sanh và chính mình 

là một Thể, chẳng khác gì nhau! Thân thể chúng ta chẳng khỏe mạnh, không thoải mái, chắc 

chắn là thời thời khắc khắc luôn nghĩ tới, thời thời khắc khắc mong được chữa lành, khôi 

phục sức khỏe nhanh hơn một chút. Trong xã hội hiện thời, bao nhiêu người đánh mất sức 

khỏe, nhất là sức khỏe nơi phương diện tinh thần. Đánh mất như thế nào? Do mê hoặc tự tánh 

bèn đánh mất. Phật, Bồ Tát từ bi, đến giúp đỡ chúng ta, giúp chúng ta trị lành, dùng phương 

pháp gì? Giáo học, phá mê khai ngộ, đó là cứu độ hết thảy chúng sanh. Đã giác ngộ thì đều là 

Phật, đều là Bồ Tát, hễ mê hoặc thì là chúng sanh. Chúng sanh khó thành Phật dường ấy, vấn 

đề ở chỗ chẳng thể triệt để buông tiếng tăm, lợi dưỡng xuống, khởi tâm động niệm chẳng lìa 

khỏi tiếng tăm, lợi dưỡng. Có thể nhạt hơn người khác một chút thì được, nhưng mức độ đậm 

nhạt hết sức bất ổn định! Nhìn bề ngoài có vẻ khá nhạt nhẽo, nhưng hễ danh lợi vừa hiện tiền, 

ngay lập tức nẩy sanh biến hóa, chẳng thể giữ được! Do nguyên nhân nào? Nay chúng tôi kể 

như đã hiểu: Do chẳng có căn cội! Chúng ta tu hành mà chẳng có căn cội, nên mới có hiện 

tượng này. Làm sao để có thể giống như bị vua Ca Lợi cắt chặt thân thể mà vẫn chẳng động 

tâm thì mới có thể thành tựu. Chẳng có mảy may hoài nghi, chẳng có mảy may ích kỷ, chẳng 

có mảy may ganh tỵ nào! Vì sao? Hết thảy chúng sanh và ta là một, không hai, người khác là 

chính mình. Người khác chiếm được một chút tiện nghi của ta, ta chẳng oán hận, mà mang 

lòng hoan hỷ. Đó là Bồ Tát, chẳng phải là phàm nhân. Người khác hủy báng, tổn hại, hãm hại 

ta, ta vẫn hoan hỷ, chẳng có mảy may oán hận, vì sao? [Những người ấy đến giúp ta] nâng 

cao [cảnh giới] của chính mình, đến khảo nghiệm chính mình. Đúng là một Thể, ta mong 

giúp họ tăng cao cảnh giới, họ cũng thường tăng cao cảnh giới của ta, bất luận là hữu ý hay 

vô ý. Có khi làm quá lố, nhưng nếu quý vị là người tu hành thật sự, sẽ chẳng cảm thấy kẻ đó 

quá lố, mà còn cảm thấy kẻ ấy làm chưa đủ. Do đó, trong cảnh giới, chân, vọng, tà, chánh, 

đúng, sai, thiện, ác, thảy đều chẳng tồn tại, một bầu thanh tịnh, bình đẳng, giác, chân tâm 

hoàn toàn hiển lộ. Nếu vẫn là chưa buông tự tư tự lợi xuống, chưa buông tiếng tăm, lợi 

dưỡng xuống, cái này nhìn cũng không quen, cái kia nhìn cũng chẳng quen, vậy là tu uổng 
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công mất rồi, mảy may tăng trưởng hay tiến bộ đều chẳng có! Trên thế gian, tối đa là quý vị 

tăng trưởng một chút học vấn do hỏi han, ghi nhớ, nhưng sau đó, phải thòng thêm một câu 

“chẳng đáng làm thầy người khác”. Quý vị học được một chút kiến thức Phật pháp thông 

thường bề ngoài, chẳng học được Phật pháp thật sự! Lục Tổ Huệ Năng đại sư đã nói rất hay: 

“Phật pháp thật sự chẳng liên quan đến văn tự, ngôn thuyết”. Nói theo cách hiện thời, [học 

Phật] hoàn toàn là chuyển biến tâm thái, quay tâm thái trở về. Tổ tiên đã nói rất hay: “Con 

người tánh vốn lành”, trở về cái Bổn Thiện là tu hành thật sự, công phu ấy được gọi là thật 

sự đắc lực.  

 Trong giáo pháp Đại Thừa, đức Phật có nói: Hết thảy chúng sanh đều do tâm hiện, 

thức biến. Tâm là tự tánh của chính mình. Thức là vọng tâm của chính mình. Chân và vọng 

cùng một Thể. Những khai thị ấy trong giáo pháp Đại Thừa, câu nào cũng đều là nói tới Thật 

Tướng của các pháp. Chúng ta nhận biết từ chỗ này thì mới coi như chánh xác. Thực hiện ở 

nơi đâu? Thực hiện bằng chẳng hề tạm bỏ tâm cứu độ chúng sanh. Quý vị đã thật sự giác 

ngộ, chắc chắn là như vậy, niệm niệm thấy những chúng sanh khổ nạn, bèn chẳng nghĩ đến 

chính mình, toàn tâm toàn lực giúp đỡ những chúng sanh ấy quay đầu, giác ngộ. Dùng 

phương pháp gì để giúp họ quay đầu? Thực hiện từ chính mình. Quý vị dạy người khác, dạy 

người khác trong hiện thời thì phải sử dụng thân giáo. Thuở đức Phật tại thế, Ngài giáo dục 

người ta bằng thân giáo, tức là nêu gương cho quý vị thấy. Con người hiện thời suy nghĩ sai 

lầm, khởi tâm động niệm luôn luôn là tổn người, lợi mình, chúng ta nêu gương, khởi tâm 

động niệm đều là tổn mình, lợi người, dần dần mới có thể khiến cho họ giác ngộ, khiến cho 

họ quay đầu. Chứ nếu quý vị chẳng làm được [những gì mình đã nói] thì còn làm sao được 

nữa! Xã hội hiện thời là cạnh tranh, chúng ta phải nêu gương lễ nhượng. Không chỉ là khiêm 

nhượng, mà còn là lễ nhượng, chỗ nào cũng đều nhường nhịn. Chúng sanh niệm niệm đều 

mong cầu có được, chúng ta niệm niệm mong bố thí, bỏ ra. Chúng sanh chẳng biết vâng giữ 

luật lệ, cậy vào thông minh, tài trí của chính mình để lách theo lỗ hổng pháp luật, mong mỏi 

chiếm đôi chút tiện nghi. Đó là cái tâm trộm cắp! Chúng ta vâng giữ luật lệ nghiêm ngặt, nêu 

gương cho họ thấy. Họ sợ bị thua thiệt, chúng ta thích chịu thiệt thòi, có thể hứng chịu thiệt 

thòi. Đó là việc làm của Bồ Tát, việc làm của Phật. Việc làm của Phật, Bồ Tát luôn là tốt 

nhất, hoàn toàn tương ứng với Tánh Đức, chẳng tương ứng với chuyện nhân tình ấm lạnh của 

người thế gian, mà hoàn toàn trái nghịch, vì sao? Người hiện thời đã lìa khỏi tiêu chuẩn đức 

hạnh quá ư là xa! Đối với thời cổ mà nói, tuy có lầm lỗi, vẫn chưa đến nỗi hoàn toàn lệch lạc, 

kể như vẫn chẳng cách xa tiêu chuẩn cho mấy. Hiện thời [cách biệt] quá xa, nay gần như 

chẳng thấy tiêu chuẩn đâu nữa. Hiện tượng này đáng sợ lắm; do đó, tai nạn dấy lên. Chúng ta 

có thể tự mình làm, không chỉ nâng cao [cảnh giới] chính mình, mà còn thật sự giúp đỡ đại 

chúng, cứu độ quần sanh, và cũng là giúp đỡ quả địa cầu này.  

 Các nhà khoa học cận đại cho biết: Vật chất dẫu nhỏ đến mấy, [ngay như] các hạt căn 

bản đều có thấy, nghe, hay, biết, đều biết ý nghĩ của chúng ta, giống như trong thí nghiệm với 
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nước của ông Giang Bổn Thắng [đã chứng tỏ điều ấy]; nhưng chúng ta đã nhận được tin tức 

này rất sớm! Trong kinh Đại Thừa đã nói rất nhiều, điều khó có là nó đã được khoa học 

chứng minh. Mấy năm trước, tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã dùng nước để chứng minh và đã 

chứng minh được! Các nhà khoa học hiện thời cho biết: Mỗi hạt cơ bản đều có thấy, nghe, 

hay, biết, khiến cho chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch Ngũ Uẩn tức Sắc, Thọ, Tưởng, 

Hành, Thức như kinh Bát Nhã đã nói. Không riêng gì hạt cơ bản nhỏ nhoi ngần ấy có trọn đủ 

Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Nó có sắc tướng, đó là vật chất, nó lại có Thọ, Tưởng, Hành, 

Thức, [đó là tinh thần, nên nó trọn đủ] Ngũ Uẩn. Hiện thời, các nhà Lượng Tử Lực Học cho 

biết: Tiểu quang tử tuy nhỏ hơn hạt cơ bản nhưng cũng trọn đủ Ngũ Uẩn. Trí huệ của Quán 

Thế Âm Bồ Tát, Bát Nhã vốn trọn đủ trong tự tánh, “chiếu kiến Ngũ Uẩn giai không”. Tâm 

Kinh đã dạy: “Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc chính là Không, Không 

chính là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế”. Nếu quý vị thật sự hiểu chân tướng 

sự thật này, còn có gì chẳng thể buông xuống? Thứ gì cũng đều buông xuống được. Vì sao 

buông xuống? Năm xưa, khi tôi ở Mỹ, đọc kinh Đại Bát Nhã. Kinh ấy có phân lượng rất lớn, 

tôi nhớ bản đóng bìa cứng gồm hai mươi bốn quyển. Tôi xem xong một lượt, bèn viết mười 

hai chữ để làm báo cáo tâm đắc: “Hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không, chẳng thể 

được”. Trong tâm quý vị còn có gì chẳng thể buông xuống được? Còn có gì vướng mắc? Còn 

có gì ưu lự? Quét sạch trơn! Đó là Thật Tướng của các pháp, là pháp được cùng chứng đắc 

bởi hết thảy chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát, tâm khai ý giải. 

  Bát Nhã Tâm Kinh còn nói hai trăm sáu mươi chữ, tôi dùng mười hai chữ để tổng kết. 

Thế nhưng phiền não tập khí đúng là nặng nề, chẳng giả! Tôi chẳng đạt được sự đại tự tại 

như trong kinh Phật đã dạy, đó là gì? Phiền não, tập khí nhiễu loạn, tập khí khó đoạn. 

Nguyên nhân khiến khó đoạn, nguyên nhân khiến chẳng đoạn được là gì? Đối với chuyện 

này, chúng tôi thừa nhận trình độ vẫn chưa đủ! Năm xưa, Chương Gia đại sư đã dạy tôi: “Tu 

học Phật pháp là biết khó, hành dễ”. Tôi tin tưởng câu ấy. Quý vị thấy Huệ Năng đại sư ở 

trong phương trượng thất của hòa thượng Ngũ Tổ Nhẫn, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, 

chúng tôi ước tính tối đa là hai tiếng đồng hồ, Ngũ Tổ giảng cho Ngài nghe đại ý kinh Kim 

Cang, giảng đến câu “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, Ngài liền khai ngộ. Khai ngộ là gì? 

Ngài đã buông xuống. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều cùng buông xuống, trong Phật 

pháp gọi điều này là “đốn xả, đốn đoạn, đốn ngộ, đốn chứng”. Khi ấy, Huệ Năng đại sư hai 

mươi bốn tuổi, chúng ta chẳng thể không bội phục, Ngài đã thành Phật! Thích Ca Mâu Ni 

Phật vì chúng ta thị hiện dưới cội Bồ Đề cũng là tình hình như vậy. Đức Phật thị hiện vào lúc 

ba mươi tuổi. Vì sao chúng ta chẳng thể bỏ? Do chẳng thấu suốt. Chẳng thấu suốt kinh giáo. 

Chẳng thấu suốt là vì chúng ta huân tập chẳng đủ!  

 Đối với sự huân tập, nhìn từ gương cổ thánh tiên hiền, [ta thấy] thâm nhập một môn là 

tuyệt đối chánh xác. Các Ngài chẳng có tạp niệm. Hễ lan man quá nhiều thứ, chắc chắn bị 

phân tâm, chẳng thể tập trung ý chí, chẳng thể tập trung tinh thần, hiệu quả bị giảm bớt rất 
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lớn! Tuy nhiên, nhìn theo pháp thế gian, học rộng nghe nhiều thì người ấy có kiến thức thông 

thường hết sức phong phú, sách vở thế gian và xuất thế gian đều đọc qua, chẳng có gì không 

biết, dường như là khá lắm, vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Người ấy chẳng kiến tánh, chẳng 

đắc tam-muội. Nếu đắc tam-muội sẽ khai ngộ, há còn phải học ư? Chẳng cần phải học! Hết 

thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đã thông suốt toàn bộ. Giống như Long Thọ Bồ Tát, 

trong thời gian ba tháng, thông suốt toàn bộ hết thảy các kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã 

nói trong bốn mươi chín năm. Đấy chính là sự giáo dục chân chánh của đức Phật. Sự giáo 

dục của đức Phật là dạy quý vị triệt để quán thông, thông đến tự tánh, khiến cho quý vị thành 

Phật, chẳng phải là khiến cho quý vị học rộng nghe nhiều. Chẳng phải là làm chuyện ấy, mà 

là dạy quý vị thâm nhập tam-muội, đại triệt đại ngộ, quý vị mới có năng lực giống như Phật 

“tâm cứu độ quần sanh chẳng hề tạm bỏ”. Quý vị đã thông đạt vô lượng pháp môn, hết thảy 

các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng có gì không thông đạt. Cầu điều này! Hoàn toàn bảo 

quý vị hãy quay về nhập Thường Tịch Quang, thật sự “quay đầu chính là bờ”. Vì thế, thái độ 

này chính là khẳng định “chúng sanh và quý vị là một Thể”. Hiện thời, chúng sanh trên địa 

cầu gặp lắm tai nạn ngần ấy, bản thân địa cầu có tai nạn, [những chuyện này] đều là bất bình 

thường, quý vị phải có tâm cứu độ và hành vi cứu độ tích cực hơn bất cứ ai khác!  

 Tiếp đó, [sách Chú Giải] nêu tỷ dụ, [tỷ dụ ấy] được nói trong kinh Niết Bàn: “Như 

Niết Bàn Kinh kệ viết: Nhất thiết chúng sanh thọ dị khổ, tất thị Như Lai nhất nhân khổ” 

(Kinh Niết Bàn có bài kệ rằng: “Hết thảy chúng sanh hứng chịu các nỗi khổ khác nhau thì 

cũng đều như chính bản thân Như Lai chịu khổ”). Mê, ngộ, thiện, ác, họa, phước, chúng sanh 

và Phật cùng một Thể. Do đó, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể giống Như Lai, 

thấy người khác có lầm lỗi tức là chính mình có lầm lỗi hay không? Vì sao? Ta chẳng nêu 

gương tốt để ảnh hưởng đến người ấy, ta làm chưa đủ viên mãn. Cũng chính là như cổ đại 

đức đã nói: “Điều gì làm chẳng được, bèn quay lại xét mình”, trọn chẳng có ý niệm chỉ trích 

lỗi lầm của kẻ khác, luôn [tâm niệm] chính mình chưa làm tốt đẹp đủ mức, nên chẳng thể thật 

sự cảm hóa kẻ khác, khích lệ chính mình hãy thêm gắng công ra sức tu tập. Đối với hai câu 

kinh Niết Bàn ấy, [xét ra] cổ thánh tiên hiền như Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang đều có tâm thái 

ấy, thấy dân chúng khổ sở, thấy nhân dân khổ sở, bèn thời thời khắc khắc tự trách, chẳng 

trách móc người khác. Quý vị nói xem họ chẳng phải là hóa thân của Phật, Bồ Tát ư? Thuở 

đó, Phật pháp chưa truyền đến Trung Hoa, có thể là Thích Ca Mâu Ni Phật chưa xuất thế. 

Thích Ca Mâu Ni Phật sanh nhằm năm thứ hai mươi bốn đời Châu Chiêu Vương, gần như là 

cách thời Nghiêu, Thuấn, Đại Vũ, Văn Vương một ngàn năm. Những điều các Ngài nói, 

những hành vi biểu hiện đều là “hết thảy chúng sanh chịu những nỗi khổ khác biệt, đều là 

một mình Như Lai chịu khổ”.  

 “Cố phổ nguyện chửng tế phụ hà, giai độ bỉ ngạn” (Vì vậy, phổ nguyện “cứu vớt, 

gánh vác cho đều vượt lên bờ kia”). Vì sao phải làm như vậy? Trong kinh Phật đã có một 

câu: “Pháp nhĩ như thị”, [nghĩa là] hết thảy các pháp vốn là như vậy, chẳng có lý do, chẳng 
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có suy tưởng, mong cầu, một Thể mà! “Chửng giả, cứu trợ dã. Tế giả, độ dã, thành dã, ích 

dã” (Chửng (拯) là cứu giúp, Tế (濟) là độ, làm cho hoàn thành, tạo lợi ích). Có nhiều ý 

nghĩa như vậy, cứu vớt chúng sanh, lợi ích chúng sanh, hướng dẫn chúng sanh lìa khổ được 

vui. “Cố chửng tế tức thị cứu độ chi nghĩa. Phụ giả, đảm hà dã. Đại Pháp Cự Đà La Ni Kinh 

Phật ngôn: Bồ Tát đảm giả, thệ nguyện hà phụ nhất thiết chúng sanh xuất ly thế gian. Thí 

như trưởng giả, gia nội phong nhiêu, đa chư trân bảo, duy hữu nhất tử, dĩ ái niệm cố, tài 

bảo, lạc cụ tất cấp dữ chi, vô hữu bì quyện. Bồ Tát diệc phục như thị, nhất thiết lạc cụ tận 

giai dữ chi, nãi chí linh nhập Vô Dư Niết Bàn, thị cố danh vi hà phụ trọng đảm” (Do 

đó, “chửng tế” có nghĩa là cứu độ. Phụ (負) là gánh vác. Trong kinh Ðại Pháp Cự Ðà La 

Ni32[1], đức Phật dạy: “Trách nhiệm của Bồ Tát là thệ nguyện gánh vác hết thảy chúng sanh 

xuất ly thế gian. Ví như trưởng giả trong nhà giàu có, dư dật, nhiều của cải quý báu, chỉ có 

một con. Vì thương yêu con, nên của cải, vật yêu thích đều trao hết cho con, chẳng hề mệt 

nhọc. Bồ Tát cũng lại giống như vậy: Hết thảy vật yêu thích đều trao hết cả cho, cho đến 

khiến cho chúng sanh nhập Vô Dư Niết Bàn. Vì vậy, gọi là gánh vác gánh nặng”). Trong 

phần kinh văn này có nói đến một câu chuyện nhỏ, nhằm khải thị người thật sự học Phật 

hành Bồ Tát đạo. Từ chỗ này, chúng ta thấy được nguyện hạnh của Bồ Tát. Phát nguyện dễ 

dàng, nhưng thực hiện nguyện ấy chẳng đơn giản. Thực hiện là thật, chẳng giả. Cha mẹ yêu 

thương con cái, vào thời cổ ta thấy chuyện như vậy rất nhiều, nhưng trong xã hội hiện thời 

chẳng thấy. Vì nguyên nhân gì? Chẳng có giáo dục luân lý. Chẳng có giáo dục luân lý thì cha 

con chẳng có tình thân. Cha mẹ chẳng yêu thương con cái, làm sao con cái dấy lên lòng yêu 

thương cha mẹ cho được? Vì sao chẳng yêu thương? Từ nhỏ đã chẳng vun bồi tốt đẹp đức 

hạnh cho con, đó là chẳng yêu thương! Chăm sóc áo, cơm, những trò vui chơi cho con, súc 

sanh cũng có thể làm được những chuyện ấy! Quý vị thấy người hiện thời, kẻ giàu có nuôi 

thú vật cưng, quả thật có những trường hợp chăm bẵm những con vật cưng còn hơn cả con 

cái của chính mình, chẳng đối xử tốt đẹp và quan tâm con cái bằng những con vật cưng!  

 Xã hội hiện tại thật sự nẩy sanh những vấn đề mà cổ nhân chẳng thể nào tưởng tượng 

được! Trong xã hội hiện tại, đâu đâu cũng là như vậy, khắp mọi nơi đều trông thấy, mà cũng 

chẳng biết giáo dục là gì! Cái nghĩa gốc của chữ Giáo (教) trong tiếng Hán là “trưởng thiện, 

cứu thất” (tăng trưởng điều thiện, bổ cứu những khuyết điểm), hiện thời chẳng có ai nói tới. 

Giáo là gì, mấy ai có thể hiểu được? “Thất” (失) là lầm lỗi. Bổ cứu những lầm lỗi như thế 

nào? Tăng trưởng thiện tâm, thiện hạnh của quý vị ra sao? Đó là giáo dục; trên hành, dưới bắt 

chước theo. Phương thức thực hiện trọng yếu nhất vẫn là thân giáo (giáo dục con người bằng 

hành động gương mẫu). Một đứa trẻ từ bé đã được quý vị nêu gương tốt, nó trông thấy liền 

                                                           

32[1] Đại Ph|p Cự Đ{ La Ni Kinh gồm 20 quyển, 52 phẩm, do ng{i X{ Na Quật Đa dịch v{o đời Tùy. Do 
Thiện Oai Quang thiên tử thỉnh vấn ph|p Đ{ La Ni, đức Phật bèn nhập Đại Lực Trang Nghiêm Tam 
Muội, thuật lại chuyện chư Như Lai đ~ phóng quang nói kinh n{y trong đời qu| khứ, v{ c|ch h{nh trì 
c|c ph|p Đ{ La Ni. 
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hiểu, học theo. Điều này thật sự chẳng liên quan đến chuyện biết chữ, chẳng liên quan đến 

học hành. Trẻ thơ từ lúc lọt lòng cho đến khi ba tuổi, còn chưa có năng lực học chữ, mà cũng 

chẳng có năng lực biết chữ, đó chính là lúc vun bồi, đặt vững cơ sở giáo dục, luân lý, đạo 

đức, nhân quả. Một trăm năm trước, tức là một thế kỷ trước, người Hoa nhà nào cũng đều 

biết chuyện này. Sau khi nhà Mãn Thanh vong quốc, ảnh hưởng của nền giáo dục truyền 

thống đại khái còn kéo dài hai mươi lăm năm. Nó được gìn giữ đầy đủ nhất ở nông thôn. Tại 

nông thôn, giữ được khoảng hai mươi lăm năm, nhưng tại đô thị [giữ được nền giáo dục 

truyền thống] đại khái ít hơn mười năm [so với nông thôn], cũng có nghĩa là: Thông thường, 

tại đô thị, trong vòng mười lăm năm, vẫn còn có thể thấy [ảnh hưởng của nền giáo dục truyền 

thống]. Sau mười lăm ấy, [ảnh hưởng đó] dần dần nhạt mỏng đi. Kể từ thời chiến tranh giữa 

Trung Hoa và Nhật Bản, sau tám năm kháng chiến, tại nông thôn chẳng còn [ảnh hưởng ấy 

nữa]. Do đó, nay chúng ta hiểu biết tầm trọng yếu [của nền giáo dục truyền thống], nhưng 

khôi phục nó rất ư là khó! Khôi phục bằng cách nào? Nền giáo dục truyền thống chẳng thể 

khôi phục thì xã hội vĩnh viễn chẳng thể nào an định, đây là đạo lý nhất định. Vì thế, cổ nhân 

hiểu chuyện này, nhưng người hiện thời rất thờ ơ, mà cũng chẳng tin tưởng!  

 Trong kinh giáo, Phật, Bồ Tát đã dùng tỷ dụ để nói rõ, Bồ Tát đối với hết thảy chúng 

sanh đã dốc trọn công sức, chẳng có mảy may ý niệm đòi hỏi, mong mỏi chúng sanh báo đáp 

các Ngài chút gì, chẳng có ý niệm ấy. Người hiện thời có thể làm chuyện này hay không? 

Người nhất tâm mong thành Phật sẽ làm được, nhưng kẻ còn tham luyến thế gian này sẽ 

quyết định chẳng làm được. Chỉ có người nhất tâm mong làm Phật là có thể làm được. Vì 

sao? Người ấy biết hết thảy các pháp đều là Không, ngay cả thân thể của chính mình cũng là 

rỗng không, vật ngoài thân chẳng có gì là của chính mình. Người ấy đã hiểu chân tướng sự 

thật này, nên dần dần bèn phóng khoáng, sẽ có thể làm được. Nếu chẳng thật sự liễu giải, [tức 

là] chẳng liễu giải thấu triệt chân tướng sự thật này, sẽ rất khó! “Rất khó” cũng có nghĩa là 

vượt thoát lục đạo luân hồi khó lắm! Chẳng thể buông xuống, sẽ không thoát khỏi luân hồi. 

Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh, mục tiêu thật sự là gì? Khiến cho họ nhập Vô Dư Niết Bàn. Vô 

Dư Niết Bàn là địa vị gì? Dư (餘) là tập khí. Tập khí vô thỉ vô minh đều đoạn hết sạch thì gọi 

là Vô Dư Niết Bàn, thuộc địa vị Diệu Giác, trở về Thường Tịch Quang viên mãn. Vì thế, điều 

này được gọi là “hà phụ trọng đảm” (荷負重擔: gánh vác gánh nặng). Bốn chữ ấy danh phù 

hợp thực, giúp đỡ bất cứ chúng sanh nào đều phải giúp họ trở về Đại Bát Niết Bàn thì nguyện 

tâm cứu độ của Bồ Tát mới xem như viên mãn.  

 “Thượng dẫn kinh văn, thâm hiển „chửng tế phụ hà‟ chi nghĩa. Độ giả, đáo dã. Bỉ 

ngạn giả, Niết Bàn dã. Đại Luận thập nhị viết” (Ðoạn kinh vừa dẫn trên đã hiển thị sâu sắc ý 

nghĩa “cứu vớt, gánh vác”. “Độ” (度) là đến nơi. “Bỉ ngạn” (彼岸: bờ kia) là Niết Bàn. Ðại 

Luận, quyển mười hai đã nói), Đại Luận là Đại Trí Độ Luận. “Nhược năng trực tiến bất 

thoái, thành biện Phật đạo, danh đáo bỉ ngạn, biểu đại sĩ phổ độ, tất linh nhất thiết chúng 

sanh chứng nhập Vô Dư Niết Bàn nhi hậu dĩ dã” (“Nếu có thể thẳng tiến chẳng lui, hoàn 
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thành Phật đạo thì gọi là đáo bỉ ngạn (đạt đến bờ kia)”, ý nói: Ðại Sĩ phổ độ, làm cho hết thảy 

chúng sanh chứng nhập Vô Dư Niết Bàn rồi chính mình mới chứng Niết Bàn). Trong thế 

gian, Bồ Tát chẳng làm chuyện gì khác, mà làm chuyện như vậy đó, chẳng mệt, chẳng ngán, 

vĩnh viễn chẳng ngơi nghỉ!  

 Chúng ta lại xem mấy câu kinh văn kế đó: “Tất hoạch chư Phật vô lượng công đức, trí 

huệ thánh minh bất khả tư nghị” (Đều đạt được vô lượng công đức của chư Phật, trí huệ 

thánh minh chẳng thể nghĩ bàn). [Hai câu ấy] được chú giải như sau: “Dĩ thượng nhị cú, biểu 

chư đại sĩ cụ túc phước trí nhị nghiêm” (hai câu trên đây biểu thị các vị đại sĩ phước trí nhị 

nghiêm), “nghiêm” (嚴) là trang nghiêm (莊嚴). [Phước trí nhị nghiêm là] phước trang 

nghiêm và huệ trang nghiêm. “Vị tề quả vị, nãi tùng quả hướng nhân chi đại Bồ Tát, hàm 

đắc Như Lai chi phước đức trang nghiêm. Trí huệ thánh minh bất khả tư nghị, minh đại sĩ 

hàm đắc Như Lai chi trí huệ trang nghiêm” (Là bậc Bồ Tát có địa vị ngang với quả vị, nhưng 

từ quả hướng nhân, đều đã đắc phước đức trang nghiêm của Như Lai. “Trí huệ thánh minh 

chẳng thể nghĩ bàn” là nói các Ðại Sĩ đều đã chứng đắc trí huệ trang nghiêm của Như Lai), 

chúng ta xem đoạn này. Đây là gì? Thành tựu người khác vốn là thành tựu chính mình. Chính 

mình đã thành Phật, sau khi đã thành Phật, phước huệ sẽ đạt tới viên mãn rốt ráo, quý vị phải 

phổ độ chúng sanh. Nếu chẳng thể phổ độ chúng sanh, phước huệ của quý vị sẽ chẳng thể 

viên mãn. Phước huệ viên mãn là chuyện tự nhiên, không nhất định do tâm ta mong tưởng; 

quả thật là trong cảnh giới, Bồ Tát chẳng khởi tâm, không động niệm. Chúng ta biết, đối với 

bốn mươi mốt phẩm vô minh, tức là tập khí vô minh, Ngài chưa đoạn bốn mươi mốt phẩm 

tập khí vô minh, nhưng Ngài có mong đoạn hay không? Ngài cũng chẳng mong! Nếu Ngài 

nghĩ tưởng, mong muốn, liền bị đọa lạc, vì Ngài lại khởi tâm động niệm. Pháp Thân Bồ Tát 

chẳng khởi tâm, không động niệm, lẽ đâu Ngài mong đoạn [tập khí vô minh], hay là mong 

muốn, hy vọng phước huệ viên mãn? Chẳng có ý niệm ấy, thế mà bốn mươi mốt phẩm vô 

minh tự nhiên đoạn sạch viên mãn. Do đó, sau khi đã đại triệt đại ngộ, sau khi minh tâm kiến 

tánh, các Ngài trụ trong cõi Thật Báo Trang Nghiêm, chúng ta thường gọi cõi ấy là Nhất 

Chân pháp giới. Trụ bao lâu? Ba đại A-tăng-kỳ kiếp. Vì sao phải trụ lâu như thế? Phải qua 

thời gian dài như thế thì mới chẳng còn tập khí. Ngài trụ trong cõi Thật Báo lâu như thế để 

làm gì? Tánh Đức tự nhiên lưu lộ, mười phương thế giới, khắp pháp giới hư không giới, bất 

cứ chỗ nào chúng sanh có cảm, Ngài bèn có ứng. Chúng sanh cảm thì có hiển cảm (顯感: 

cảm rõ rệt) và có minh cảm (cảm ngấm ngầm). Minh cảm (冥感) là chúng sanh có cầu Phật, 

Bồ Tát, nhưng chính họ chẳng biết, vì ý niệm rất vi tế, chính họ chẳng cảm nhận được, nhưng 

Phật, Bồ Tát nhận biết, nhận được tin tức ấy. Hễ nhận được, các Ngài liền đến giúp đỡ quý 

vị, vì sao? Quý vị có duyên với các Ngài. Do đó, phải biết: Nay chúng ta kết duyên với hết 

thảy mọi người, kết duyên với hết thảy chúng sanh, thiện duyên cũng thế, mà ác duyên cũng 

vậy, duyên bình đẳng, bất luận thiện hay ác, chỉ cần là có duyên, khi thành Phật, họ nhất định 

đến độ quý vị. Quý vị có duyên với họ, nên quý vị vừa phát ra tin tức, họ sẽ nhận được ngay 

lập tức!  
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Chưa đoạn tập khí phiền não, sẽ có thiện duyên và có ác duyên. Nếu đoạn sạch tập khí 

phiền não, thiện duyên và ác duyên thảy đều biến thành pháp duyên. Trong tự tánh, chẳng thể 

tìm được thiện hay ác. Không chỉ là chẳng có thiện, ác, mà chân, vọng cũng chẳng có, tà, 

chánh cũng chẳng có, đó là nói theo Nhất Chân pháp giới. Trong mười pháp giới thì có, trong 

mười pháp giới có những thứ thật, giả, tà, chánh, thiện, ác rất rõ ràng, nhưng cõi Thật Báo 

Trang Nghiêm chẳng có chuyện ấy, chúng ta phải biết điều này. Đấy là nói trí huệ viên mãn 

trong tự tánh thấu lộ, mà cũng là như đức Phật đã nói trong kinh Hoa Nghiêm: “Hết thảy 

chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai”. Như Lai là tự tánh, trí huệ, đức năng, 

và tướng hảo trong tự tánh chẳng có mảy may chướng ngại nào, thảy đều hiển thị. Hiển ở nơi 

đâu? Hiển lộ khi người ấy ứng [theo sự cảm] của chúng sanh. Chúng sanh có cảm, người ấy 

bèn có ứng, nên dùng thân gì để đắc độ, bèn hiện thân ấy, nên dùng pháp môn gì để giáo hóa, 

bèn dùng pháp môn ấy, quyết định chẳng có suy xét. Trong khoảng thời gian ấy, chúng ta giả 

thiết [khoảng thời gian ấy] là ba đại A-tăng-kỳ kiếp như kinh đã nói, vị ấy trọn chẳng khởi 

tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn chẳng có, há có phân biệt, chấp trước? Toàn là tự 

tánh, tự nhiên. Chúng ta dùng danh từ gì để hình dung nó? Tự nhiên vận hành, chẳng do ai 

làm, chẳng có bất cứ sức mạnh nào thao túng, chẳng có! Hoàn toàn là tự nhiên, nên chúng ta 

chỉ có thể nói là Tánh Đức tự nhiên lưu lộ. Trong kinh Phật có một danh từ rất đơn giản [để 

diễn tả điều này]: “Pháp nhĩ như thị”. Từ ngữ ấy rất hay, pháp vốn là như vậy. 

 Điều này biểu thị các vị Pháp Thân đại sĩ trọn đủ phước huệ nhị nghiêm. Chúng ta ca 

ngợi Phật, quý vị thấy khi quy y Phật, trong lời thề, chúng ta đọc: “Quy y Phật, Nhị Túc 

Tôn”. Ai nấy đều đã đọc cả rồi. Nhị Túc là gì? Là huệ và phước, tức phước trí, chính là 

“phước trí nhị nghiêm” ở chỗ này. Đạt đến quả vị rốt ráo, phước viên mãn, trí viên mãn, thì 

gọi là Lưỡng Túc Tôn, chẳng khiếm khuyết mảy may. Đẳng Giác Bồ Tát còn có chút khiếm 

khuyết, vẫn chưa đạt tới viên mãn, nhưng địa vị Diệu Giác đã viên mãn. Địa vị ngang với 

Phật quả thì địa vị ấy đã đạt đến Diệu Giác, tức là quả vị Phật rốt ráo. Những vị ấy tuyệt diệu, 

chính là hàng đại Bồ Tát từ quả hướng đến nhân, các Ngài chẳng ứng hóa từ cõi Thật Báo, 

mà từ đâu ứng hóa? Các Ngài ứng hóa từ cõi Thường Tịch Quang. Ý nghĩa này hay lắm. Nếu 

không, rất nhiều người hoài nghi: Trở về Thường Tịch Quang bèn chẳng khởi tác dụng. Cõi 

Thường Tịch Quang đã chẳng phải là tinh thần, mà cũng chẳng phải là vật chất, há chẳng 

phải là không có tác dụng gì hay sao? Được rồi! Tôi nói cho quý vị biết: Trong Thường Tịch 

Quang có ứng. Thường Tịch Quang là Nhị Túc Tôn viên mãn rốt ráo, tức Diệu Giác! Theo 

định nghĩa trong Phật pháp, chữ Diệu (妙) thường được giảng là “chẳng phải có, chẳng phải 

không”. Quý vị chẳng thể nói nó là có, mà cũng chẳng thể nói là “chẳng có”. Đó là Thường 

Tịch Quang. Quý vị thấy khi Huệ Năng đại sư kiến tánh đã nói năm câu chẳng phải có, chẳng 

phải không: “Nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh”, tự tánh chưa hề bị ô nhiễm. Chỉ cần có 

hiện tướng, bất luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần, đều có thể bị ô nhiễm. 

Nó chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần, nên nó chưa hề có hiện tượng ô 

nhiễm, vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai là “vốn chẳng sanh diệt”, đây là Đại Bát Niết Bàn, 
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chẳng có sanh diệt. Trong tôn giáo của ngoại quốc có nói “sống đời đời”, nhưng điều này còn 

cao hơn chuyện sống đời đời vì chẳng có sanh diệt. Câu thứ ba là “vốn tự trọn đủ”, nó chẳng 

khiếm khuyết mảy may. Bất luận là trí huệ, đức năng, hay tướng hảo, hết thảy đều hoàn toàn 

trọn đủ. [Câu thứ tư là] “vốn chẳng dao động”, nói rõ: Vọng tâm của chúng sanh trong mười 

pháp giới đều là động. Khoa học hiện đại nói là hiện tượng dao động. Hiện tượng dao động 

thì [từ địa ngục giới] cho đến Phật pháp giới trong mười pháp giới đều có hiện tượng này, 

nhưng trong cõi Thật Báo chẳng có hiện tượng này. Câu cuối cùng là “có thể sanh ra vạn 

pháp”. Một niệm bất giác sẽ có thể hiện ra A Lại Da. A Lại Da có thể biến. Tự tánh có thể 

sanh, có thể hiện, còn A Lại Da có thể biến. Tự tánh là chân tâm của chính mình, A Lại Da là 

vọng tâm của chính mình. Vọng sanh từ chân, điều này đã được các khoa học gia hiện thời 

phát hiện. Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất do đâu mà có? Trong Không sanh ra 

Có, được gọi là “vô trung sanh hữu”. Vô là gì? Vô là tự tánh, vì tự tánh thật sự chẳng phải là 

vật chất, chẳng phải là tinh thần, nên lục căn của quý vị chẳng thể duyên được! Vật chất thì 

năm căn trước có thể duyên đến, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có thể duyên đến, tiếp xúc 

được [vật chất]. Tinh thần thì ý căn có thể tiếp xúc được. Nhưng nó (tự tánh) chẳng phải là 

vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần, nên Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức của chúng ta 

đều không duyên được. Vì vậy, nói là “vô trung sanh hữu”. Các khoa học gia đã có thể phát 

hiện cảnh giới này, điều này rất khó có! Chứng tỏ lời Phật nói chẳng giả, ba ngàn năm sau 

các khoa học gia đã giúp Ngài chứng thực; nhưng các khoa học gia chẳng thể kiến tánh, 

nguyên nhân vì sao? Do họ chẳng buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống! Hễ buông 

xuống liền kiến tánh. Sau khi đã buông xuống, trí huệ và đức tướng bèn hiện tiền. Vì thế, 

trong Phật pháp, các nhà khoa học ấy được gọi là giải ngộ, chưa chứng đắc, [chỉ là] giải ngộ. 

Giải ngộ bèn đạt tới cảnh giới rất cao ấy, nhưng nếu lại tiến cao hơn thì chẳng thể, vì tiến cao 

hơn sẽ là kiến tánh. Kiến tánh thì phải thật sự buông xuống. Chẳng buông xuống, chẳng thể 

kiến tánh. Do đó, câu “từ quả hướng đến nhân” có ý nghĩa rất sâu, nói cho chúng ta biết: 

Thường Tịch Quang là một thể hữu cơ, sống động, chẳng phải là chết ngắc, nó có thể hiện 

hết thảy các tướng. Nó thứ gì cũng đều chẳng có, nhưng có thể hiện hết thảy các tướng, có 

thể sanh ra muôn pháp.  

 Những vị đại Bồ Tát này đều đắc Như Lai phước đức trang nghiêm. “Trí huệ thánh 

minh chẳng thể nghĩ bàn” là nói rõ các vị đại sĩ đều đắc trí huệ trang nghiêm của Như Lai. 

Trên đây là phước đức trang nghiêm và trí huệ trang nghiêm, “trang nghiêm” ở đây là nói 

đến sự viên mãn. Chúng ta biết, theo kinh Hoa Nghiêm, từ Sơ Trụ trở lên đều chứng đắc 

[phước trí nhị nghiêm]. Tuy chưa viên mãn, nhưng đã sử dụng được, chẳng có chút chướng 

ngại nào. Do trí huệ và đức tướng đều chẳng có chướng ngại, nên Sơ Trụ Bồ Tát có thể hiện 

thân Phật, nên dùng thân Phật để độ được, liền hiện thân Phật để thuyết pháp, Sơ Trụ đã làm 

được. Kế đó, sách viết: “Tịnh Ảnh dữ Chân Giải, Hợp Tán chư gia, giai đồng thử thuyết” 

(ngài Tịnh Ảnh và tác giả các sách Chân Giải, Hợp Tán đều cùng nói như vậy). Đối với điều 

này, tổ sư đại đức đều cùng nói giống như nhau.  
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 “Thánh giả, chánh dã” (Thánh là chánh), đây là giải thích chữ Thánh. “Hựu Triệu 

công viết: Trí huệ, Thể; thánh minh, Dụng. Vô sự bất chiếu vị chi Thánh. Bồ Tát quyền thật 

linh chiếu, bất khả dĩ ngôn tư nghĩ nghị kỳ hình dung, cố vân bất khả tư nghị” (Ngài Tăng 

Triệu nói: “Trí huệ là Thể. Thánh minh là Dụng. Không sự gì chẳng chiếu là Thánh. Bồ Tát 

Quyền Thật linh chiếu, chẳng thể dùng ngôn ngữ và suy nghĩ để suy đoán, bàn luận hình 

dung của nó, nên bảo là bất khả tư nghị”). Tiếp đó, [cụ Hoàng] giải thích: “Triệu công chi ý 

vi: Trí huệ thị bản thể, thánh minh thị diệu dụng. Nhất thiết sự giai năngchiếu liễu thông đạt, 

danh chi vi Thánh. Bồ Tát chi Quyền Trí dữ Thật Trí, sở sanh chi linh minh chiếu dụng, 

chúng sanh phàm tình tuyệt bất năng giải, cố viết bất khả tư, nhất thiết ngữ ngôn bất năng 

biểu đạt, cố viết bất khả nghị” (Ý của Triệu công là: Trí huệ là bản thể, thánh minh là diệu 

dụng, đều chiếu rõ, thông đạt được hết thảy sự, nên gọi là Thánh. Thật Trí và Quyền Trí của 

Bồ Tát phát sanh diệu dụng sáng tỏ vằng vặc để chiếu soi. Chúng sanh do phàm tình nên trọn 

chẳng thể hiểu nổi [diệu dụng ấy], nên bảo là “bất khả tư”. Vì hết thảy ngôn ngữ chẳng thể 

diễn đạt nổi, nên nói là “bất khả nghị”), chúng ta xem tới đây. Theo Tăng Triệu đại sư33[2], 

trí huệ là Thể. Đối với tầng cấp này, tức là tầng cấp của hàng đại Bồ Tát, Định và Huệ là một, 

chẳng hai. Huệ là Thể, Định là Dụng, [hoặc nói cách khác], Định là Thể, Huệ là Dụng, sống 

động, chẳng khô khan. Thể và Dụng dùng lẫn cho nhau, quý vị nói kiểu nào cũng thông suốt. 

Không sự gì chẳng chiếu, đó là trí huệ. Do vậy, kinh Bát Nhã nói “chiếu kiến”,danh từ này 

được nói rất nhiều, người thế gian chúng ta nói là “khán kiến”, tức là thấy bằng mắt, hoặc 

quán kiến (quan sát thấy). Trong giáo pháp Đại Thừa nói là “chiếu kiến”, Tâm Kinh nói 

“chiếu kiến Ngũ Uẩn giai Không”. Câu này đã được các nhà khoa học hiện đại chứng minh, 

Ngũ Uẩn đúng là rỗng không, các nhà khoa học đã nói rất hay! Vật chất là gì? Ý niệm tích 

lũy liên tục sanh ra huyễn tướng, nói rất hay! Trước kia, chúng tôi học Duy Thức, trong Duy 

Thức nói tới Kiến Phần và Tướng Phần: Nếu Kiến Phần trông thấy, ngay khi đó, sẽ phát sanh 

Tướng Phần. Cách nói này khiến cho chúng ta chẳng hiểu rõ từ ngữ. Cổ nhân nói như thế, 

chúng tôi cũng nói như thế thì chẳng rõ ràng. Kiến thì nhất định là phải thấy, đã thấy bèn có 

huyễn tướng. Ví như quý vị trừng mắt nhìn, trong hư không chẳng có thứ gì, nhưng quý vị 

                                                           

33[2] Thích Tăng Triệu (394-414) l{ đệ tử đắc ý v{ nổi danh nhất của La Thập đại sư. Ng{i họ Trương, 
người xứ Kinh Triệu (Trường An), nổi tiếng l{ một nh{ lý luận v{ tư tưởng của Đại Thừa Phật gi|o tại 
Trung Hoa. Ng{i được coi như đ~ có công bản địa hóa tư tưởng Trung Qu|n của B|t Nh~ v{ mạnh dạn 
dùng những kh|i niệm sẵn có trong triết học Trung Hoa để diễn đạt tư tưởng B|t Nh~. Trước khi học 
Phật, Ng{i từng học Nho, đặc biệt yêu thích L~o Trang, nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa m~n. Đến khi 
đọc kinh Duy Ma Cật, tỉnh ngộ, bèn xuất gia, nghiên cứu Phật học c{ng tinh th}m, chưa đầy hai mươi 
tuổi m{ danh tiếng đ~ vang rền khắp nước. Về sau, nghe ng{i La Thập đến xứ Cô Tạng (nay thuộc 
huyện Vũ Oai, tỉnh Cam Túc), Sư tìm dến, vô cùng ngưỡng mộ, tận lực theo hầu. Khi ng{i La Thập đến 
Trường An, Ng{i xin tham gia dịch trường, cùng với c|c vị Đạo Dung, Tăng Duệ v{ Đạo Sanh được gọi l{ 
Quan Trung Tứ Kiệt. Ng{i đặc biệt tinh thông Trung Qu|n, nên được người đương thời tôn xưng l{ bậc 
Giải Không Đệ Nhất. Ng{i cũng tham gia dịch trường của ng{i Phật Đ{ Da X| để dịch Tứ Phần Luật v{ 
Trường A H{m Kinh. Tiếc l{ Ng{i mất rất sớm. Ph|p sư Ấn Thuận hết sức ngưỡng mộ ng{i Tăng Triệu, 
tôn xưng Ng{i l{ đệ nhị tổ của Tam Luận Tông.  
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nhất định muốn thấy. Trừng mắt nhìn hồi lâu, mỏi mắt, [sẽ thấy] trong không trung thật sự 

hiện ra tướng [hoa đốm lăng xăng]. Dùng phương pháp ấy để nói thì chẳng hợp khoa 

học34[3], cách nói của các nhà khoa học hay hơn. Sau này, hễ chúng ta nói đến chuyện này 

(Kiến Phần sanh ra Tướng Phần), bèn có thể dùng cách nói của các nhà khoa học thì sẽ chánh 

xác. Có thể thấy là cổ nhân dùng tỷ dụ ấy vì họ chưa kiến tánh, nên cũng chẳng thấy. Nếu họ 

đã kiến tánh, sẽ nói rõ ràng, [họ nói lờ mờ] vì chính họ chưa kiến tánh. Trí huệ khởi tác dụng 

là thánh minh.  

 Không sự gì chẳng chiếu thì gọi là Thánh, năng lực thấy rất rộng: Trọn khắp pháp giới 

hư không giới. Vì thế, nếu nói thật sự, nói chân thật, tức là nói chân thật theo giáo pháp Đại 

Thừa, hoàn toàn là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Các Ngài chẳng có thời gian, phải biết 

điều này: Tuyệt đối chẳng có quá khứ, mà cũng chẳng có vị lai, chỉ có ngay trong hiện tại. 

Không chỉ chẳng có thời gian, mà còn chẳng có không gian; không gian cũng chẳng tồn tại. 

Không gian chẳng tồn tại thì khoảng cách chẳng còn nữa, [nói tới] không gian là [nói tới] 

khoảng cách. Tây Phương Cực Lạc thế giới ở nơi đâu? Ngay tại nơi đây. Thế giới Hoa Tạng 

của Tỳ Lô Giá Na Phật ở chỗ nào? Ngay tại nơi đây. Do vậy, nói chân thật cùng quý vị, sẽ là 

ngay trong lúc này, mười đời xưa nay chẳng lìa một niệm. Một niệm hiện hữu, niệm niệm 

đều là một niệm ngay trong lúc này. Đấy là nói lời chân thật, nói ra chân tướng với chúng ta, 

một niệm là thật. Do đó, quý vị thấy kinh Phật mở đầu bằng: “Như thị ngã văn, nhất thời”, 

đức Phật nói lời chân thật, “nhất thời” là thật. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, giảng kinh 

Vô Lượng Thọ, có “tại” hay không? Có, nhất thời! Nếu chúng ta đạt tới nhất thời, sẽ thấy 

Thích Ca Mâu Ni Phật đang giảng kinh. Thời gian chẳng có, ba ngàn năm trước hay ba ngàn 

năm sau chi nữa đều chẳng có, ở ngay trong lúc này, quý vị thấy núi Linh Thứu ở ngay nơi 

đây! Đời Đường, Trí Giả đại sư niệm kinh Pháp Hoa, niệm đến phẩm Dược Vương, lão nhân 

gia nhập Định, thấy Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thứu, thấy vẫn 

còn có chỗ trống, bèn ngồi nơi đó nghe giảng một buổi. Sau khi xuất Định, kể với mọi người: 

Hội Linh Sơn chưa giải tán, Ngài tham gia, nghe giảng ở đó một buổi.  

Do vậy, trong kinh, đức Phật thường nói: “Hết thảy các pháp chẳng lìa tự tánh”. Lại nói 

“ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm” đều nhằm tiết lộ chân tướng này. 

                                                           

34[3] C}u n{y hơi khó hiểu nên chúng tôi mạn phép vẽ rắn thêm ch}n như sau: Theo Duy Thức Học, 
Tướng Phần (vật chất) ph|t sanh từ Kiến Phần (c|i t}m ph|t sanh t|c dụng nhìn thấy). Luận điểm n{y 
được diễn tả bằng c}u: “Kiến thì nhất định phải thấy, hễ trông thấy bèn có huyễn tướng”. Tiếp đó, cổ 
nh}n dùng một tỷ dụ giả thiết như sau: Trừng mắt nhìn hồi l}u, do mắt mỏi, sẽ thấy c|c đốm s|ng chao 
lượn trước mắt”. Tức l{ do từ c|i nhìn đó m{ có huyễn tướng xuất hiện. Hòa thượng nói tỷ dụ n{y 
không phù hợp lắm (vì mắt mỏi m{ có tướng hoa đốm, chẳng liên quan đến vọng t}m), vẫn chưa giải 
thích rõ vì sao từ Kiến Phần sanh ra Tướng Phần, nên mới bảo l{: “Dùng c|ch ấy để nói thì không khoa 
học”. Hòa thượng cho rằng: Do Kiến Phần (t|c dụng của t}m thức, tức l{ vọng t}m), vọng t}m thường 
sanh khởi ý niệm, vật chất do ý niệm tích lũy tạo th{nh. Đấy chính l{ đ~ nói rõ Kiến Phần sanh ra 
Tướng Phần.  
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Chúng ta nghe chẳng hiểu, dường như hiểu mà chẳng hiểu, nửa tin, nửa ngờ. Nếu thật sự 

hiểu, không khẩn yếu chi! Nếu chẳng hiểu, không sao cả! Hãy cứ nghe hằng ngày, cổ nhân 

nói: “Đọc sách ngàn lượt, tự thấy ý nghĩa”. Chúng ta ngốc hơn người khác, người ta nghe 

một ngàn lượt, chúng ta nghe một vạn lượt bèn hiểu, vì sao? Huân tập thành chủng tử, huân 

tập thành căn, căn ấy sẽ sanh ra sức mạnh. Huân tu lâu dài, phải huân tập nó thành chủng 

tánh của ta, nó sẽ khởi tác dụng. Đó cũng là một phương pháp để minh tâm kiến tánh trong 

tám vạn bốn ngàn pháp môn. Phải biết: Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là các phương pháp 

để minh tâm kiến tánh, phương pháp nào thích hợp với ta, ta bèn dùng phương pháp ấy. Học 

rộng nghe nhiều cũng là một phương pháp, căn tánh mỗi người khác nhau. Trong xã hội hiện 

tiền, nay là thời Mạt Pháp, lại còn là lúc Phật pháp suy vi đến cùng cực. Khắp thế giới sơ sót 

giáo dục luân lý, đạo đức. Có thể nói luân lý đạo đức tương ứng với giáo dục tự tánh, nhưng 

đã bỏ mất. Nhà Phật có một thuật ngữ là “xứng tánh”, nhưng hiện thời đã hoàn toàn mê mất 

tự tánh. Mê gần như nghiêm trọng đến mức một trăm phần trăm, cho nên học Phật đặc biệt 

khó khăn! Phương pháp này của Tịnh Tông được mười phương chư Phật giới thiệu, chẳng 

riêng gì một mình Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là mười phương chư Phật giới thiệu. Trong 

hoàn cảnh khó khăn đến tột cùng, các pháp môn khác đều bị chướng ngại trùng trùng, rất khó 

học tập, pháp môn này đơn giản. Thậm chí quý vị chẳng cần đọc kinh, chỉ là một câu Phật 

hiệu. 

 Chúng ta đang ở Hương Cảng. Năm xưa, tôi nghe lão pháp sư Đế Nhàn thường kể với 

mọi người: Lão hòa thượng Đế Nhàn có một người đồ đệ làm thợ vá nồi. Người này là bạn 

cùng chơi đùa thuở bé của pháp sư Đế Nhàn, tuổi tác chẳng chênh lệch cho mấy, ở trong thôn 

trang. Sau khi trưởng thành, gia cảnh nghèo hèn, chẳng có cơ hội đi học, bèn học một nghề 

thủ công là vá nồi, vá chén, dùng nghề mọn ấy để kiếm sống hết sức khổ sở. Thuở bé tôi 

thường thấy thợ vá nồi gánh một gánh nhỏ đi rảo trong làng vá nồi, vá chén. Vì thế, khi Ngài 

(pháp sư Đàm Hư) nói chữ ấy, tôi hiểu ngay, ông ta sống bằng nghề đó. Ông ta cảm thấy 

cuộc đời quá khổ, thấy bạn xuất gia, xuất gia cũng khá, bèn tìm đến, thưa với ngài Đế Nhàn, 

ông ta cũng muốn xuất gia, bái ngài Đế Nhàn làm sư phụ. Pháp sư Đế Nhàn nói: “Không 

được! Ông cứ làm nghề của mình đi, xuất gia há phải dễ dàng! Ông xuất gia, chậm lụt như 

vậy, mà cũng chẳng biết chữ, đầu óc chậm chạp, đoán chắc là học kinh sám, Phật sự, gõ pháp 

khí, xướng niệm đều học không nổi, tay chân vụng về! Học giảng kinh thì lại chẳng biết 

chữ”. Vì thế, cự tuyệt ông ta. Nhưng ông ta vẫn một mực nằn nì, chẳng chịu đi, không cho 

ông ta xuất gia cũng không được. Cụ Đế Nhàn chẳng còn cách nào, bèn đặt điều kiện với ông 

ta. Sư nói: “Nếu ông thật sự muốn xuất gia, tôi có mấy điều kiện, ông có thể làm được thì cho 

phép ông xuất gia”. Ông ta thưa: “Được! Nếu tôi bái thầy làm sư phụ, thầy dạy tôi điều gì, tôi 

cũng đều làm theo”. Lão pháp sư Đế Nhàn bất đắc dĩ cho ông ta xuống tóc. Chẳng ở trong 

chùa được, vì ở trong chùa có rất nhiều quy củ. Ông ta cũng đã bốn mươi mấy tuổi rồi, những 

tật xấu, tập khí chẳng dễ gì sửa được. Vì thế, đến vùng quê, tìm cho ông ta một ngôi chùa 

nhỏ, chẳng có ai ở, là một ngôi chùa hư nát, cho ông ta ở đó. Dạy ông ta niệm một câu Nam-
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mô A Di Đà Phật. Dạy gì khác ông ta cũng không hiểu, bèn dạy ông ta niệm: “Ông hãy niệm 

câu này, suốt ngày niệm câu Nam-mô A Di Đà Phật. Niệm đã mệt bèn nghỉ ngơi, nghỉ khỏe 

khoắn rồi lại niệm tiếp”. Làm như vậy sẽ nhẹ nhàng, thong dong, chẳng có áp lực gì. Chẳng 

phân biệt ngày, đêm, hễ niệm đã mệt bèn nghỉ ngơi, hễ nghỉ đã khỏe, bèn lập tức tiếp tục 

niệm. Trong làng quê, Sư tìm một bà cụ học Phật, ở gần đó, mỗi trưa đến nấu cơm trưa và 

cơm chiều, nấu hai bữa cơm, còn bữa điểm tâm do ông ta tự nấu, tự lo. Bà cụ giặt giũ quần 

áo cho ông ta để ông ta chuyên tâm niệm Phật.  

 Niệm suốt ba năm, đến một hôm, ông ta bảo bà cụ hộ trì: “Ngày mai bà không cần nấu 

cơm, tôi vào thành gặp bạn bè”. Trên thực tế, ông ta biết trước lúc mất, sắp vãng sanh, nên 

quay về từ biệt thân thích, chào hỏi, thăm viếng. Hôm sau trở về, khi trở về, bèn nói với bà 

cụ: “Ngày mai chẳng cần nấu cơm cho tôi”. Bà cụ lại tưởng ông ta đến thăm bạn bè, chẳng 

biết người bạn nào sẽ mời ông ta ăn cơm. Đến bữa sau, cụ ra chùa xem, coi sư phụ có nhà 

hay không? Kết quả là thấy sư phụ ở trong Phật đường, đứng trước tượng Phật, gọi thì chẳng 

ừ hử gì, đến trước mặt xem kỹ, thấy ông ta đã mất, đứng mất! Liền vội vã quay về báo tin, vì 

còn có mấy đồ đệ quy y với cụ Đế Nhàn ở vùng phụ cận, thảy đều báo tin cho họ biết, gọi họ 

đến xem. Trước nay chưa từng thấy người đứng mất, rất hiếm hoi, lạ lùng! Những người ấy 

sau khi tìm đến, bèn vội đến Quán Tông Tự35[4] thưa trình. Từ nông thôn đến thành thị 

chẳng có phương tiện giao thông, phải đi bộ, đi một ngày mới đến nơi, thưa chuyện với hòa 

thượng Đế Nhàn. Hòa thượng Đế Nhàn chuẩn bị, sắp xếp, đến hôm sau mới trở lại, đi về mất 

ba ngày. Ông ta đứng sững suốt ba ngày, chờ lão pháp sư Đế Nhàn đến lo liệu hậu sự. Cụ Đế 

Nhàn thấy tình hình ấy, rất tán thán: “Ông rất lỗi lạc! Thật sự có thành tựu. Bất cứ trụ trì hay 

phương trượng chùa miếu nào nơi danh sơn bảo sát đều chẳng bằng ông. Những pháp sư 

thông Tông, thông Giáo, giảng kinh cũng chẳng sánh bằng ông!” Một câu A Di Đà Phật mà 

thôi! Người ấy chưa từng nghe kinh ngày nào, nhưng nghe lời, đúng là thật thà, thật sự làm. 

Trừ một câu A Di Đà Phật ra, điều gì ông ta cũng chẳng hiểu, [thế mà] biết trước lúc mất, tự 

tại vãng sanh, lại còn đứng sững suốt ba ngày. Coi như lão pháp sư Đàm Hư và người thợ vá 

nồi là đồng học, đều cùng là học trò của lão hòa thượng Đế Nhàn, Ngài thường kể chuyện 

này để khích lệ người niệm Phật. Quý vị thấy thời gian không dài, ba năm đã đến thế giới 

Cực Lạc làm Phật, có công phu như vậy chẳng đơn giản. Lời cụ Đế Nhàn nói là thật, chẳng 

giả!  

                                                           

35[4] Chùa Qu|n Tông ở th{nh phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, được s|ng lập v{o năm 1081 bởi ph|p sư 
Giới Nhiên, ng{i Giới Nhiên l{ đồ tôn đời thứ năm ph|p sư Tri Lễ (tổ thứ mười bảy của tông Thiên 
Thai), thoạt đầu chùa mang tên Thập Lục Qu|n Đường trực thuộc chùa Diên Kh|nh. Chùa gần như 
hoang phế dưới thời Quang Tự, ng{i Đế Nh{n đ~ trùng tu chùa n{y, khôi phục tông phong Thiên Thai. 
Chùa trải qua nhiều nỗi thăng trầm: Năm 1951 bị nh{ nước tịch thu biến th{nh trường huấn luyện c|n 
bộ, rồi trường Đảng v{o năm 1958, ph| bỏ rất nhiều kiến trúc trong chùa. Đến năm 1993, mới được trả 
lại cho Phật gi|o, v{ đưa về trực thuộc chùa Diên Kh|nh như cũ.  
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 Do vậy, vấn đề là chúng ta có chịu tin tưởng hay không, chịu phát nguyện hay không, 

buông xuống vạn duyên, phát Bồ Đề tâm, một mực chuyên niệm, bèn thành công. Người thợ 

vá nồi ba năm thành công. Mấy năm trước, tại Thâm Quyến, ông Hoàng Trung Xương ba 

mươi tuổi mới lộ diện. Ông ta nghe tôi giảng kinh thường dẫn ra những câu chuyện bèn rất 

hoan hỷ, cũng rất muốn học theo, dùng ba năm để làm thử xem [chính mình] có thể làm được 

hay không. Bà Hướng Tiểu Lỵ hộ quan cho ông ta. Ông ta bế quan ba năm, còn thiếu hai 

tháng là đầy ba năm, tức là hai năm mười tháng, cũng biết trước lúc mất, A Di Đà Phật tiếp 

dẫn ông ta về thế giới Cực Lạc. Hai năm mười tháng! Làm cho chúng ta thấy, ông ta thử xem 

rốt cuộc là thật hay giả, bèn thành công. Niệm Phật vãng sanh là chuyện ngàn vạn phần xác 

đáng, chẳng giả tí nào, vấn đề là quý vị không chịu làm thì chẳng có cách nào cả! Sanh về thế 

giới Cực Lạc là đi làm Phật, kinh đã nói hết sức hay: “Dẫu là hạ hạ phẩm vãng sanh trong 

cõi Phàm Thánh Đồng Cư, hễ đến thế giới Cực Lạc bèn là A Duy Việt Trí Bồ Tát”. A Duy 

Việt Trí là ba món Bất Thoái. Vị Bất Thoái thì A La Hán làm được, Hạnh Bất Thoái, Bồ Tát 

làm được; nhưng Niệm Bất Thoái thì phải là Pháp Thân Bồ Tát, minh tâm kiến tánh, đại triệt 

đại ngộ, cũng là vượt thoát mười pháp giới. Theo kinh Hoa Nghiêm, từ Viên Giáo Sơ Trụ trở 

lên mới là Niệm Bất Thoái. Cổ đại đức cũng có thuyết cho rằng: Từ Thất Địa trở lên [mới là 

Niệm Bất Thoái]. Chúng ta chẳng tính từ Thất Địa trở lên, chỉ tính từ Viên Giáo Sơ Trụ trong 

Hoa Nghiêm trở lên thì đã rất lỗi lạc, [Niệm Bất Thoái] sanh vào cõi Thật Báo Trang 

Nghiêm. Trong thế giới Cực Lạc, hạ hạ phẩm vãng sanh trong cõi Đồng Cư, do được bổn 

nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì, cho nên người vãng sanh ấy cũng hưởng thụ sự 

đãi ngộ của A Duy Việt Trí Bồ Tát, tức là sự đãi ngộ do ba món Bất Thoái. Có sự đãi ngộ ấy, 

giống như trong phần trên đã nói, người ấy có năng lực ứng hóa: Chúng sanh có duyên với 

người ấy trong khắp pháp giới hư không giới hễ nhắn tin cho người ấy, người ấy liền có thể 

ứng hóa. Cung cấp tin tức cho người ấy là cảm, người ấy bèn ứng, nên dùng thân gì để độ 

được bèn hiện thân ấy, nên dùng pháp gì để hóa độ người ấy bèn dùng pháp đó. Cũng có thể 

nói là [người ấy đã] thông suốt toàn bộ mười phương ba đời tất cả Phật pháp và pháp thế gian 

vì chẳng lìa tự tánh. Chỉ cần quý vị kiến tánh bèn thông suốt toàn bộ.  

 Do vậy, tôi nói những người ấy là người thật sự thông minh, tốn thời gian ba năm bèn 

thông suốt, đạt được toàn bộ, há có nhiều nỗi phiền phức [như trong các pháp môn khác]! 

Pháp môn hy hữu, khó gặp, mà chúng ta có duyên gặp gỡ. Đã gặp gỡ mà chẳng thể nắm 

vững, hãy còn hoài nghi, vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng pháp môn này, đó là nghiệp 

chướng của chính mình! Trước mắt đã có lắm chứng cứ ngần ấy, những người như ông thợ 

vá nồi hoặc Hoàng Trung Xương đã làm Tác Chứng Chuyển trong ba thứ chuyển pháp luân, 

chứng minh cho chúng ta, chứng minh pháp môn này, chứng minh thế giới Cực Lạc, chứng 

minh niệm Phật vãng sanh chẳng giả tí nào. Do đó, trí huệ chiếu kiến. Chúng ta cũng phải 

dùng trí huệ để soi thấu suốt thế gian này, đối với bất cứ tai nạn nào, cũng đều chẳng có mảy 

may sợ hãi gì, biết tai nạn do nguyên nhân nào phát sanh, và cũng biết phương pháp gì để có 

thể hóa giải. Hiềm rằng chúng sanh chẳng tin tưởng, chẳng thể tiếp nhận, đó là do cộng 
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nghiệp cảm vời. Tai nạn xảy tới giống hệt nhau, nhưng mỗi người đi về một chỗ khác nhau, 

người niệm Phật chúng ta có chỗ để người niệm Phật sanh về. Vì thế, hiện thời phải đặt 

chuyện này lên đầu, tức là xếp niệm Phật vãng sanh hàng đầu. Người thật sự có công phu ấy, 

giống như ông Hoàng Trung Xương, nếu chẳng đến thế giới Cực Lạc, ở thêm [trong thế gian 

này] mấy năm nữa có được hay không? Được chứ! Chẳng phải là không được, đến đi tự do. 

Người thợ vá nồi trụ thêm mấy năm cũng được. Vì sao phải ra đi như vậy? Dùng phương 

pháp ấy để độ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, đó là đại từ đại bi, nêu gương tốt cho chúng 

sanh, khiến cho mọi người kiên định tín tâm, nghiêm túc học tập, tương lai ai nấy đều vãng 

sanh. Vì thế, chúng ta phải nới rộng tầm mắt, nhìn cho xa, thấy cho sâu, quý vị sẽ liễu giải 

hành động của những người ấy là công đức chân thật! 

 Tiếp đó, [cụ Hoàng] nói ý của ngài Tăng Triệu là: Trí huệ là bản thể, thánh minh là 

diệu dụng. Hết thảy mọi sự đều có thể soi tỏ thông đạt bèn gọi là Thánh. Người Hoa gọi là 

thánh nhân, ở Ấn Độ gọi là Phật. Quyền Trí và Thật Trí của Bồ Tát: Quyền Trí là phương 

tiện thiện xảo, Thật Trí là Căn Bản Trí. Thật Trí là Định, thanh tịnh, bình đẳng, giác, Quyền 

Trí là phương tiện thiện xảo, ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày, tự hành, hóa độ người 

khác. Sanh ra tác dụng chiếu soi linh minh, chúng sanh do phàm tình trọn chẳng thể hiểu 

được. Vì sao? Chúng sanh có phân biệt, chấp trước, vì thế, họ chẳng thể hiểu, đó gọi là “bất 

khả tư”, tức là chẳng thể suy tưởng. Hễ suy tưởng bèn rớt vào ý thức, sai mất rồi! Hết thảy 

ngôn ngữ chẳng thể biểu đạt, nên là “bất khả nghị”, “nghị” (議) là nghị luận, là thảo luận, 

nói năng. “Phi ngữ ngôn phân biệt chi sở năng tri, cố kỳ hình kỳ dung vô pháp nghĩ nghị” 

(Do ngôn ngữ, phân biệt chẳng thể biết được, nên không có cách nào mô tả, bàn luận hình 

tướng của trí huệ ấy), tìm không ra phương pháp thích đáng để tỷ dụ. Do đó, đến cuối cùng, 

đức Phật nói: “Duy chứng phương tri” (chỉ có chứng mới biết), quý vị thật thà tu hành, đạt 

đến cảnh giới này, sẽ tự nhiên hiểu rõ.  

 “Hựu bất khả tư nghị hữu nhị chủng, nhất giả Lý Không” (“chẳng thể nghĩ bàn” lại có 

hai loại, một là Lý Không). Chữ Không này chẳng dễ hiểu! Không chẳng phải là Vô (không 

có gì), mà Không là Có! Vì sao chẳng nói là Có, lại nói là Không? Vì lục căn của quý vị 

chẳng duyên được! Lý là gì? Lý là tự tánh, tự tánh là Lý Thể. Tất cả hết thảy các pháp đều 

sanh từ nó, nó có thể sanh, có thể hiện. Thức có thể biến, thức là phân biệt, chấp trước. Phân 

biệt, chấp trước có thể sanh ra biến hóa, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp 

giới do thức biến. Nhất Chân pháp giới, cõi Thật Báo của chư Phật do tâm hiện, chẳng có 

thức biến, mà do tâm hiện. Tâm sanh, tâm hiện, mười pháp giới là thức biến, đó là Lý. Lý 

Thể là tự tánh, nên chẳng phải là “hoặc tình” (惑情: tình chấp do phiền não tạo thành). Hoặc 

(惑) là vô minh phiền não, là khởi tâm động niệm, Tình (情) là phân biệt, chấp trước. Quý vị 

có khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước, sẽ chẳng có cách nào, chắc chắn chẳng đạt 

được [“bất khả tư nghị”]. Chỉ cần quý vị đoạn hết Hoặc Tình, chân tướng liền ở ngay trước 

mặt, bèn hoàn toàn hiểu rõ.  
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Loại thứ hai là “thần kỳ”. “Thần kỳ” (神奇) là Bồ Tát ứng hóa, khởi tác dụng, “phi thiển 

thức sở lượng”, [nghĩa là] người kiến thức kém cỏi, nông cạn sẽ chẳng biết. “Hựu Trí Độ 

Luận viết: Tiểu Thừa pháp trung vô bất khả tư nghị sự, duy Đại Thừa pháp trung hữu chi, 

như lục thập tiểu kiếp thuyết Pháp Hoa Kinh vị như thực khoảnh” (Trí Độ Luận lại nói: 

“Trong pháp Tiểu Thừa, chẳng có chuyện chẳng thể nghĩ bàn, chỉ có pháp Đại Thừa là có, 

như sáu mươi tiểu kiếp nói kinh Pháp Hoa mà nói là như trong khoảng một bữa ăn”). Đó là 

gì? Thời gian là giả, chẳng thật. Trong pháp Tiểu Thừa đều là có thể nghĩ, có thể bàn, có thể 

thảo luận, có thể nghiên cứu, pháp Đại Thừa thì không được. Trong pháp Đại Thừa có 

chuyện chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, luận lý, biện chứng pháp (dialectic), lý tắc học (logic), 

áp dụng những phương pháp luận khoa học đó vào kinh Tiểu Thừa thì được, nhưng vô dụng 

đối với kinh Đại Thừa, vì kinh Đại Thừa vượt ngoài lý luận.  

Tôi nhớ thuở trước, lúc mới xuất gia chưa được bao lâu, pháp sư Đạo An dùng danh 

nghĩa của hội Phật giáo Trung Hoa tổ chức một hoạt động là Đại Chuyên Phật Học Giảng 

Tòa, cũng làm được vài năm. Lão hòa thượng muốn tôi đảm nhiệm vai trò tổng chủ giảng 

trong giảng tòa, tôi nhớ đã đảm nhiệm chức vụ ấy ba năm mấy. Khi đó, tôi mời tiên sinh 

Phương Đông Mỹ giảng phương pháp luận cho chúng tôi. Phương pháp luận trong khoa học 

là Lý Tắc Học, trong Phật pháp gọi là Nhân Minh, dùng kinh bổn Phật pháp để giảng [Lý Tắc 

Học] thì gọi là Nhân Minh, mời thầy mở khóa học ấy. Thầy bảo tôi: “Tiểu Thừa thì có thể 

dùng, sơ cấp thì có thể dùng, chứ tiến cao hơn, toàn bộ chẳng dùng được”. Lần đầu tiên, tôi 

nghe thầy Phương nói chân tướng sự thật ấy: [Phương pháp luận khoa học] chẳng thể áp 

dụng cho pháp Đại Thừa. Quý vị thấy sáu mươi tiểu kiếp, thời gian ấy dài lắm! Hai mươi tiểu 

kiếp là một trung kiếp, sáu mươi tiểu kiếp là ba trung kiếp, đức Phật giảng gì? Giảng kinh 

Pháp Hoa giống như trong một “thực khoảnh” (食頃), tức là thời gian một bữa cơm. Đó là 

nói về thời gian. Có thể thu gọn sáu mươi tiểu kiếp thành một “thực khoảnh”, tức là thời gian 

một bữa cơm, thời gian một bữa cơm có thể triển khai thành sáu mươi tiểu kiếp. Đức Phật nói 

kinh Hoa Nghiêm càng chẳng thể nghĩ bàn, kinh nói là “nhị thất nhật trung”, nhị thất (二七) 

là mười bốn ngày. Ngài giảng bao nhiêu? Tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ, một tứ thiên 

hạ vi trần36[5] phẩm. Trong long cung, Long Thọ Bồ Tát thấy địa cầu chẳng thể chứa đựng 

toàn bộ nguyên văn kinh Hoa Nghiêm! Trong mười bốn ngày, có thuyết nói là hai mươi mốt 

ngày, sao lại có thể làm như vậy được? Nếu quý vị niệm bộ kinh ấy một lượt, nói theo trạng 

huống trong nhân gian chúng ta hiện thời, quý vị niệm một trăm năm cũng chẳng xong, niệm 

một bộ cũng chẳng xong. Vì sao tôi biết? Tôi nhìn vào Tứ Khố Toàn Thư, quý vị mỗi ngày 

đọc Tứ Khố Toàn Thư tám tiếng đồng hồ, đọc suốt một trăm năm vẫn chưa xong. Kinh Hoa 

                                                           

36[5] Tứ Thiên Hạ l{ danh xưng kh|c của Tứ Bộ Ch}u (Đông Thắng, T}y Ngưu, Diêm Phù v{ Bắc C}u). 
Gọi l{ Tứ Thiên Hạ vì tầng trời ngay trên Tứ Bộ Ch}u l{ tầng trời của bốn vị Thiên Vương (Đa Văn, 
Quảng Mục, Trì Quốc, Tăng Trưởng). “Tứ thiên hạ vi trần” nghĩa l{ số vi trần trong một tứ thiên hạ.  
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Nghiêm to hơn bộ sách ấy nhiều lắm. Đúng là vô lượng kiếp cô đọng thành mười bốn ngày, 

thật sự chẳng thể nghĩ bàn! 

  

(Kinh) Như thị đẳng chư đại Bồ Tát, vô lượng vô biên, nhất thời lai tập. 

(經) 如是等諸大菩薩，無量無邊，一時來集。 

(Kinh: Các vị đại Bồ Tát như thế vô lượng vô biên, cùng một lúc nhóm họp).  

  

Những vị Bồ Tát cùng một đẳng cấp, tức là Pháp Thân Bồ Tát, vô lượng vô biên! Nói rõ: 

Chẳng phải là một vạn hai ngàn người cùng một lúc nhóm họp. “Tổng kết dĩ thượng đức tuân 

Phổ Hiền chi chư đại Bồ Tát, vị thính văn, tán dương Tịnh Tông diệu pháp cố, vị quảng 

hoằng Phổ Hiền nguyện vương cố, vị phổ độ thập phương tam thế nhất thiết hữu tình, vãng 

sanh Tịnh Độ cứu cánh Niết Bàn cố, đồng đức, đồng tâm, nhất thời lai hội. Tịnh Ảnh Sớ viết: 

Vị pháp tâm đồng, cố lai nhất thời” (Tổng kết: Các vị đại Bồ Tát trên đây đều là đức tuân 

Phổ Hiền, do nghe giảng, khen ngợi diệu pháp Tịnh Tông, do hoằng truyền rộng rãi nguyện 

vương Phổ Hiền, vì phổ độ mười phương ba đời hết thảy hữu tình vãng sanh Tịnh Ðộ, [đạt 

đến] Niết Bàn rốt ráo, đồng đức, đồng tâm, nên cùng một lúc nhóm đến. Tịnh Ảnh Sớ 

viết: “Vì pháp và tâm giống nhau, nên cùng lúc nhóm đến”). Đoạn này là tổng kết. Đoạn tiếp 

theo cho biết trong đại hội này còn có những người như dưới đây.  

  

(Kinh) Hựu hữu tỳ-kheo-ni ngũ bách nhân.  

(經) 又有比丘尼五百人。 

(Kinh: Lại có tỳ-kheo-ni năm trăm vị).  

  

 Đây là nữ chúng xuất gia.  

  

 (Kinh) Thanh tín sĩ thất thiên nhân.  

 (經) 清信士七千人。 
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 (Kinh: Thanh tín sĩ bảy ngàn người).  

  

 Đây là cư sĩ, ưu bà tắc.  

  

 (Kinh) Thanh tín nữ ngũ bách nhân.  

 (經) 清信女五百人。 

(Kinh: Thanh tín nữ năm trăm người).  

  

 Đây là nữ cư sĩ. Còn có: 

  

 (Kinh) Dục Giới Thiên, Sắc Giới Thiên, chư thiên Phạm chúng, tất cộng đại hội.  

 (經) 欲界天。色界天。諸天梵眾。悉共大會。 

 (Kinh: Trời Dục giới, trời Sắc giới, chư thiên Phạm chúng đều cùng tới trong đại hội). 

  

 Đoạn giải thích sau phần này của lão cư sĩ chúng ta đọc qua là được rồi. “Thanh tín sĩ 

tức Ưu Bà Tắc, thanh tín nữ tức Ưu Bà Di. Dĩ thượng kinh văn, độc kiến Hán dịch. Ngụy 

dịch tắc cẩn hữu Bồ Tát dữ tỳ-kheo chúng. Tống dịch kinh mạt viết: „Tịnh thiên long bát bộ 

nhất thiết đại chúng, văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỷ‟, quân quảng ư Ngụy dịch” 

(“Thanh tín sĩ” là Ưu-bà-tắc (Upāsaka). “Thanh tín nữ” là Ưu-bà-di (Upāsikā). Ðoạn kinh 

trên chỉ thấy trong bản Hán dịch, bản Ngụy dịch chỉ chép chúng Bồ Tát và tỳ-kheo. Cuối bản 

Tống dịch chép: “Cùng trời, rồng, tám bộ, hết thảy đại chúng, nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ 

lớn”, như vậy đều là phần nói rộng của bản Ngụy dịch vậy). Trên đây là Tự Chứng Phần, 

chúng ta học tới chỗ này. Hôm nay vừa khéo đã hết thời gian, ngày mai chúng ta sẽ xem phần 

Đại Giáo Duyên Khởi Đệ Tam, tức là Biệt Tự, Biệt Tự của bản kinh này. 
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Tập 138 
 Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

Kinh Giải, trang một trăm năm mươi bảy, “Thứ Biệt Tự” (kế đến là Biệt Tự), xem từ chỗ 

này.  

 “Hạ nhất phẩm vi Biệt Tự, diệc vi Phát Khởi Tự. Tự trung Như Lai hiện thụy, phóng 

quang, A Nan hỷ duyệt thỉnh vấn, Thế Tôn chánh đáp sở nghi, diễn xuất nhất bộ quảng đại, 

viên mãn, giản dị, trực tiệp, phương tiện, cứu cánh, đệ nhất hy hữu, nan phùng pháp bảo 

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đại 

Giáo Duyên Khởi đệ tam” (Phẩm tiếp theo đây là Biệt Tự, cũng là Phát Khởi Tự. Trong phần 

này, Như Lai hiện tướng lành, phóng quang, A Nan hoan hỷ thưa hỏi, Thế Tôn đáp thẳng vào 

điều nghi, diễn xuất một bộ pháp bảo quảng đại, viên mãn, đơn giản, dễ dàng, nhanh tắt, 

phương tiện rốt ráo, hy hữu bậc nhất, khó được gặp gỡ là kinh Phật Thuyết Ðại Thừa Vô 

Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác. Đại Giáo Duyên Khởi, phẩm thứ 

ba).  

Mấy câu mào đầu này của cụ Niệm Tổ nhằm nêu bày nhân duyên thù thắng của bộ kinh 

này, quả thật là hy hữu khó gặp khôn sánh. Học Phật phải thâm nhập Kinh Tạng. Kinh Tạng 

ở đây chẳng phải là nói đến Đại Tạng Kinh. Ý nghĩa thật sự của “thâm nhập Kinh Tạng” là 

minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Chúng ta biết đức Thế Tôn thuở tại thế, giảng kinh, 

giáo học không gì chẳng phải là ứng cơ thuyết pháp (thuyết pháp thuận theo căn cơ). Nói 

cách khác, một người chẳng thể học rất nhiều kinh điển và pháp môn. Quý vị có nghi hoặc, 

hướng về đức Thế Tôn thỉnh giáo, Ngài chỉ dạy quý vị một phương pháp, quý vị có thể tu tốt 

đẹp phương pháp ấy, sẽ đạt được toàn bộ hết thảy các pháp, đó mới gọi là “thâm nhập Kinh 

Tạng”. Bất luận là bộ kinh điển nào, pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Vì thế, một bộ 

kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Nếu quý vị nói “hết thảy các kinh đều thông, hãy 

còn có một hai bộ chưa thông”, đó là giả!  

Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, có rất nhiều ví dụ như vậy. Năm xưa, tôi mới học 

Phật, thầy chỉ định công khóa ấy cho tôi tự học tập. [Theo Văn Sao], từng có một người tu 

Thiền, đổ công sức tu tập chẳng ít năm, trong bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên của Thiền Tông có 

một ngàn bảy trăm công án, nói theo cách hiện thời, đó là những gương khai ngộ, [bộ sách ấy 

chép] gương khai ngộ của hơn một ngàn bảy trăm người, phương pháp mỗi người mỗi khác. 

Người ấy rất thích Thiền, tốn vài chục năm [nghiên cứu], viết thư gởi Ấn Quang đại sư, nói 

gần như một ngàn bảy trăm công án ông ta đều tham thấu triệt, đều hiểu rõ, chỉ có vài công 
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án hãy còn vướng mắc. Ấn Quang đại sư viết thư trả lời: Đặc biệt là những thứ trong Tông 

Môn, hễ một ngộ thì hết thảy ngộ. Nếu trong một ngàn bảy trăm công án mà ông tham thấu 

triệt, hiểu rõ một công án, sẽ hiểu được toàn bộ. Ông nói ông gần như đều hiểu trọn, nhưng 

còn một hai công án chẳng tham thấu triệt, tức là ông hoàn toàn chẳng hiểu công án nào cả! 

Người ấy sau đó chẳng còn học Thiền, buông Thiền xuống, theo Ấn Quang đại sư niệm A Di 

Đà Phật. Giả trất, khi thật sự kiến tánh, há còn có thứ gì chẳng hiểu? Chẳng có lẽ ấy! Nay 

chúng ta hiểu lý này, vì sao? Hết thảy các pháp chẳng lìa tự tánh. Chỉ cần quý vị kiến tánh, 

bất luận quý vị đã học rồi hay chưa, dẫu là Phật giáo, hay là các tôn giáo khác, thậm chí tất cả 

học thuật thế gian như khoa học kỹ thuật hiện thời, chẳng có một điều nào quý vị không biết. 

Nếu có điều gì quý vị chẳng biết, tức là quý vị chưa kiến tánh, kiến tánh chẳng phải là giống 

như vậy. Chư vị chớ nên không biết chuyện này.   

Vì sao? Người thế gian mê mất tự tánh rất sâu, nhưng trọn chẳng biết. Họ cũng chẳng 

phải là cố ý lừa gạt người khác. Trong Phật pháp có một danh từ là Tăng Thượng Mạn. Sự 

ngạo mạn ấy chẳng phải là thật sự mong gạt người! Kẻ ấy chưa chứng đắc, nhưng cứ tưởng 

chính mình đã chứng đắc. Chẳng ngộ nhập kinh giáo, cứ tưởng chính mình đã ngộ nhập. 

Năm xưa, tôi còn gặp một người, người ấy là vợ của một người bạn thân thiết của tôi. Người 

bạn ấy còn kể như là cấp trên của chúng tôi, nhưng không trực tiếp cai quản chúng tôi, ông ta 

là một vị tướng quân trong cơ quan của tôi. Vợ ông ta cũng học Phật. Tôi vừa học Phật, bà ta 

rất hoan hỷ. Có một hôm mời tôi đến nhà bà ta, kiên quyết nói bà đã chứng đắc quả A La 

Hán. Tôi nói cách nào bà ta cũng lắc đầu: “Tôi đã thật sự chứng đắc, chẳng giả”. Đến cuối 

cùng, tôi hết cách, liền bảo bà ta: Đối với sáu thứ năng lực, Sơ Quả Tu Đà Hoàn khôi phục 

hai thứ, còn A La Hán thì cả sáu thứ đều khôi phục, [các năng lực ấy] được gọi là Lục Thần 

Thông, hay Lục Thông. Tôi nói: Sơ Quả Tu Đà Hoàn có năng lực là Thiên Nhãn Thông và 

Thiên Nhĩ Thông. Thiên Nhãn Thông là gì? Bà ta sẽ có thể thấy [những vật] ở ngoài vách 

tường. Nhà bà ta ở cạnh một con sông nhỏ, hai bên là một con đường. Tôi nói: Chúng ta ngồi 

ở chỗ này, vừa khéo chỗ bà ta ngồi đối diện cửa lớn, chẳng có cửa sổ. Tôi nói: “Người bên 

ngoài làm này nọ, bà có thể thấy hay không?” Bà ta đáp: “Chẳng thấy”. Tôi nói: “Vậy là giả, 

chẳng thật! Cách một bức tường mà bà đã chẳng có năng lực nhìn xuyên qua, lấy đâu ra 

Thiên Nhãn Thông?” Tôi nói A La Hán có Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm 

Thông, Túc Mạng Thông, Thần Túc Thông, Lậu Tận Thông, đó là A La Hán thật sự. Nói như 

vậy, bà ta mới phục. Vì thế, chẳng phải là bà ta lừa gạt chúng tôi mà là hiểu lầm.  

Người như vậy xưa nay rất nhiều, không chỉ là kẻ tại gia, người xuất gia cũng chẳng phải 

là ngoại lệ. Trong câu chuyện Dã Hồ Thiền thời thiền sư Bách Trượng, [nhân vật chính] là 

người xuất gia, chẳng phải kẻ tại gia, cũng là một vị pháp sư. Có người hướng về vị ấy thưa 

hỏi, vị ấy tùy tiện đáp, vì cũng tưởng chính mình đã thông suốt. Người ta hỏi câu gì? Người 

đại tu hành có còn rơi vào nhân quả hay không? Sư trả lời “không rơi vào nhân quả”. Vị pháp 

sư ấy, tức vị pháp sư trả lời câu hỏi ấy, sau khi chết liền đọa làm thân chồn, nên gọi là “dã hồ 
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thân” (thân chồn hoang), [mang thân chồn] suốt năm trăm đời, do nói sai một chữ. Vì sao? 

Hướng dẫn người khác sai lầm! Vấn đề này nghiêm trọng lắm! Con chồn ấy xem như trong 

đời quá khứ có tu hành, là pháp sư trong Phật môn, trong năm trăm đời cũng tu luyện thành 

thân người, chẳng dễ dàng. Thị hiện thành một cụ già, râu tóc đều trắng toát, cụ già mà! Bách 

Trượng đại sư hằng ngày giảng kinh, cụ già đều đến nghe, là một thính chúng rất kiền thành. 

Người khác đều không biết, chỉ có Bách Trượng đại sư biết cụ già chẳng phải là người, mà là 

hồ ly tinh, nhưng ông cụ chẳng có ác ý, chẳng hại người. Có một hôm, ông cụ hướng về Bách 

Trượng đại sư nói chính mình có câu hỏi: “Làm thế nào để thoát thân súc sanh?” Bách 

Trượng đại sư nói: “Được rồi, ngày mai ông đến đây. Trong quá khứ, người ta hỏi ông như 

thế nào, ông cứ hỏi tôi [như vậy]”. Đến hôm sau, Bách Trượng đại sư thăng tòa, ông cụ liền 

quỳ xuống thỉnh giáo, thưa hỏi: “Bậc đại tu hành có còn rớt trong nhân quả hay không?” 

Bách Trượng thiền sư sửa một chữ, thành “bất muội nhân quả” (chẳng lầm nhân quả). Quý 

vị thấy trước kia cụ già nói “chẳng rơi vào nhân quả”, nay [ngài Bách Trượng nói] “chẳng 

lầm nhân quả”, cụ liền giác ngộ, ngày hôm sau liền thoát khỏi thân chồn. Lão hòa thượng 

biết: “Đi thôi! Chúng ta đến sau núi, cầm theo ky và cuốc”. Đại sư nói: “Chúng ta đến lo liệu 

hậu sự cho ông ta, ngày hôm qua cụ già ấy đã vãng sanh”. Đến sau núi, quả nhiên thấy một 

con chồn, bèn dựa theo lễ tiết dành cho người xuất gia để mai táng, chôn cất. Đại sư liền nói 

người xuất gia này đời quá khứ là một vị đại pháp sư [bị đọa thân chồn vì] đã nói sai một 

chữ.  

Nói năng chẳng thể không gánh trách nhiệm, nếu viết thành sách lại càng chẳng được. 

Viết thành sách thì đến khi nào quý vị mới có thể thoát tội? Khi nào quyển sách do quý vị 

viết bị tiêu diệt trong thế gian này, chẳng còn một quyển nào, quý vị mới có thể thoát khỏi. 

Nếu thế gian này, hãy còn một quyển sách chưa mất, quý vị sẽ chẳng có cách nào thoát lìa tội 

ấy, quý vị nói xem có đáng sợ lắm hay không? Những vị đại đức giảng kinh, thuyết pháp thời 

cổ chịu trách nhiệm, viết thành sách càng đáng ngại hơn. Các Ngài như thế nào? Các Ngài sợ 

nhân quả. Người hiện thời chẳng tin nhân quả. Nhân quả chẳng phải là nói “hễ tin bèn có, 

chẳng tin thì không”, chẳng phải vậy! Không tin thì nó vẫn có y hệt, phiền phức ở chỗ này! 

Chúng ta chưa khai ngộ, có dám giảng kinh hay không? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chưa khai 

ngộ có dám chú giải kinh hay không? Chúng ta đọc bản chú giải của cụ, chẳng phải là lời chú 

giải của chính cụ. Cụ đọc một trăm chín mươi ba loại kinh luận, tham khảo tài liệu, toàn là 

trích lục những lời chú giải, nên cụ có căn cứ. Chẳng phải là tôi sai. Quý vị nói tôi sai thì là 

trong kinh luận của họ đã phạm sai lầm, chứ tôi chẳng phạm lỗi. Đó là gì? Nhằm thị hiện cho 

người trong thời đại này. Chúng tôi học giảng kinh, khi ấy, đã biết một chút đạo lý này, 

chẳng dám! Thầy khuyên dạy chúng tôi: “Nếu chờ đến khai ngộ rồi mới giảng kinh, chẳng 

biết đợi tới năm nào. Nếu suốt đời này, anh chẳng khai ngộ, tức là suốt đời này chẳng thể 

giảng kinh! Vậy là chẳng có ai giảng kinh, Phật pháp sẽ bị diệt trên thế giới này”. Giải quyết 

vấn đề này như thế nào? Do đó, thầy dạy chúng tôi. Chính bản thân thầy cũng khiêm hư. 

Thầy nói: “Không chỉ quý vị chẳng dám, mà chính tôi cũng chẳng dám. Nay chúng ta giảng 
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kinh là giảng gì? Giảng chú giải!” Câu nói ấy đã cảnh tỉnh chúng tôi, chúng ta chọn lọc chú 

giải của cổ nhân, diễn dịch chú giải thành lời văn Bạch Thoại để nói, chắc chắn chẳng thể nói 

sai ý nghĩa. Chúng ta giảng theo cách như vậy, nếu nẩy sanh vấn đề, họ (những vị chú giải) 

chịu trách nhiệm, chúng ta chẳng lãnh trách nhiệm. Do hiểu chỗ này, chúng tôi mới dám làm. 

 Vì thế, lúc mới học giảng kinh, tôi tìm [chú giải] của những vị lão pháp sư trong hiện 

thời, tôi nói đến những bản chú giải bằng văn Bạch Thoại. Về sau, dần dần tương đối thâm 

nhập, mới tìm chú giải của cổ đại đức. Thầy còn dặn dò, ắt phải lấy chú giải của cổ đại đức 

làm chủ. Vì sao? Các Ngài đã thật sự khai ngộ. Thời cổ, chưa khai ngộ, chẳng ai dám viết 

lách. Hơn nữa, sách cổ gần như đều đã trải qua tra xét nghiêm ngặt, người tra xét là ai? 

Những vị cao tăng đại đức thuở ấy. Các Ngài tra duyệt, nhận định là chẳng có vấn đề rồi mới 

tấu trình Hoàng Thượng. Hoàng Thượng phê chuẩn cho nhập tạng (đưa vào Đại Tạng Kinh). 

Vì thế, Đại Tạng Kinh đáng tin cậy nhất, vì đã được kiểm tra nghiêm ngặt. Quý vị nói chú 

giải, vậy thì bản chú giải ấy có trong Đại Tạng Kinh hay không? Hễ trong Đại Tạng Kinh mà 

có thì [bản chú giải ấy] rất đáng tin cậy. Hiện thời chẳng có hoàng đế, đã đổi thành Dân 

Quốc. [Chánh quyền] Dân Quốc gạt chuyện này sang một bên, mặc cho nó tự sanh tự diệt. Vì 

thế, xã hội Dân Quốc động loạn to lớn so với thời đại đế vương trước kia, thật sự là có mối 

quan hệ nhân quả. Vì sao? Đế vương hộ pháp, đế vương học Phật, đế vương cung kính Tam 

Bảo, nên quốc thái dân an, Phật là phước điền lớn nhất của hết thảy chúng sanh. Do đó, 

người đại phú đại quý trong thế gian, quá nửa là đã gieo phước nơi Phật môn trong đời quá 

khứ, nay họ hưởng phước. Hưởng phước mà không biết gieo phước lần nữa, nên hưởng hết 

phước thì làm như thế nào? Chẳng phải là lại xuất hiện vấn đề ư? Cổ nhân tin tưởng, kính 

trọng tổ tông, tín ngưỡng bậc thánh hiền. Hiện thời, tổ tông cũng chẳng kính, cũng chẳng ngó 

ngàng tới hiền nhân, tuyên bố Phật, Bồ Tát là mê tín. Xã hội hiện tại trở thành nông nỗi này, 

địa cầu lắm tai nạn ngần ấy, rốt cuộc là do nguyên nhân gì, người thâm nhập kinh tạng bèn 

hiểu rõ.  

 Do vậy, thâm nhập kinh tạng thì phải hiểu: Thâm nhập một bộ kinh, chẳng phải là 

thâm nhập mỗi bộ kinh, chẳng có ý nghĩa ấy. Chẳng phải là bảo quý vị đọc rất nhiều kinh 

luận, học rộng, nghe nhiều, chẳng phải vậy. Học rộng nghe nhiều vào lúc nào? Thật sự giáo 

hóa chúng sanh, đó là khi nào? Sau khi chính mình đã minh tâm kiến tánh mới lại học rộng, 

nghe nhiều, nhất định phải hiểu rõ thứ tự. Tứ Hoằng Thệ Nguyện đã nói rõ thứ tự tu học ấy. 

Học Phật đầu tiên là phải phát Bồ Đề tâm, Bồ Đề tâm là gì? Tâm độ chúng sanh, chúng sanh 

vô biên thệ nguyện độ. Quý vị thấy trong lục đạo đông đảo chúng sanh đang khổ sở! Làm thế 

nào để giúp họ lìa khổ được vui? Quý vị phải phát đại tâm ấy! Muốn giúp đỡ người khác, 

nhất định là phải thành tựu chính mình trước! Chính mình chưa thành tựu, làm sao giúp đỡ 

người khác cho được? Do đó, nguyện thứ nhất là “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”. Nói 

theo sự tu học của chính mình thì đó là một động lực thúc đẩy quý vị phải thật sự làm. Muốn 

giúp đỡ chúng sanh, nhất định là quý vị phải thành tựu đức hạnh và học vấn của chính mình. 

Đức hạnh thứ nhất là “phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”, thành tựu đức hạnh. Thâm nhập 



295 Tập 138 

 

một môn, huân tu lâu dài, mục đích là gì? Nhằm mục đích đoạn phiền não. Quý vị thấy nhé: 

Đã đoạn Kiến Tư phiền não, quý vị bèn thành Chánh Giác, chứng quả A La Hán. Đoạn Trần 

Sa phiền não, quý vị là Bồ Tát, chứng đắc Chánh Đẳng Chánh Giác. Phá vô thỉ vô minh, quý 

vị thành Phật, chứng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Những chuyện này đều phải 

cậy vào thâm nhập một môn, phải cậy vào đại định rất sâu. Từ tu Định trở về tự tánh vốn 

định. Sau khi triệt ngộ, tự tánh vốn định hiện tiền, được gọi “Tánh Tu bất nhị” (Tánh và Tu 

chẳng hai). Chưa kiến tánh bèn tu Định, đó là “tu công” (công phu tu hành). Sau khi đã kiến 

tánh, bèn là tánh định. Tu Định nhằm mục đích khai phát tánh định. Đã đạt công phu ấy rồi 

mới học rộng nghe nhiều: “Pháp môn vô lượng thệ nguyện học”. Hiểu rõ thứ tự này, nếu hai 

điều trước vẫn chưa có, mà toan pháp môn vô lượng thệ nguyện học, học suốt một đời, học 

cũng khá lắm, rất dụng công, sẽ học được gì? Phật học, tức là kiến thức thông thường về Phật 

học, người hiện thời gọi là “tri thức”, chẳng phải là trí huệ, sai biệt quá ư to lớn! Người hiện 

thời có ai hiểu trí huệ? Toàn là một mực noi theo hướng tri thức, đi theo con đường ấy. Trí 

huệ và tri thức hoàn toàn khác nhau! Trí huệ có thể giải quyết vấn đề, tri thức chẳng được! 

Trí huệ có thể quán thông hết thảy, có thể hoàn toàn quán thông hết thảy các pháp thế gian và 

xuất thế gian. Vì vậy, [đi theo con đường tri thức] chính là đã nhận lầm toàn bộ phương 

hướng và mục tiêu, hy vọng các đồng học chúng ta đều có thể hiểu điều này.  

 Phật luôn mong mỏi chúng ta đi theo con đường tắt, hy vọng chúng ta có thể thành tựu 

rất nhanh chóng. Do vậy, học Phật thì đầu tiên là chúng ta phải tự mình nghiêm túc kiểm 

điểm, phản tỉnh xem chính mình là căn tánh gì, chúng ta chọn lựa pháp môn nào, điều này rất 

trọng yếu. Chọn đúng pháp môn, đời này quyết định thành tựu. Chọn sai pháp môn, đời này 

rất khó thành tựu, chẳng có kẻ nào thành tựu do may mắn cả! Trong thiện căn, nói tới những 

điều quan trọng nhất, sẽ là ngộ tánh, công phu định lực, thành kính. Ấn Quang đại sư đã nói 

rất hay: “Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần 

lợi ích”. Chúng ta đối với chính mình có thành kính hay chăng? Đối với khóa trình tu học 

của chúng ta, đối với các kinh luận, có lòng tin chân thành hay không? Đối với thầy, thầy là 

Thích Ca Mâu Ni Phật, có lòng tin chân thành hay không? Đối với các vị tổ sư truyền thừa 

nhiều thế hệ đều phải có tín tâm chân thành thì mới có thể thành tựu. Vì lẽ đó, người học 

đông đảo ngần ấy, kẻ thành tựu ít dường ấy, quý vị phải hiểu đạo lý này, biết đó là chuyện tự 

nhiên, họ chẳng trọn đủ những điều kiện ấy. Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị thầy gương 

mẫu, tôn giả A Nan là một người học trò ngoan.  

 Trong những phần trước, chúng ta đã học xong phần Chứng Tín Tự, hôm nay là Phát 

Khởi Tự, tức “đại giáo duyên khởi đệ tam”. Trước hết, chúng ta đọc kinh văn một lượt, trong 

kinh văn có rất nhiều đoạn ngắn, Chúng ta xem từng đoạn một.  
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 (Kinh) Nhĩ thời, Thế Tôn, oai quang hách dịch, như dung kim tụ, hựu như minh 

kính, ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang minh, sổ thiên bách biến.  

 (經) 爾時世尊。威光赫奕。如融金聚。又如明鏡。影暢表裡。現大光明。數千

百變。 

 (Kinh: Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn oai quang rạng rỡ như khối vàng nung, lại cũng như 

gương sáng trong ngoài sáng tỏ, hiện quang minh lớn, biến hiện ra mấy trăm ngàn thứ). 

  

 Đoạn này “quang thụy phát khởi” (dùng quang minh và tướng lành để phát khởi). Đức 

Phật phóng quang, hiện thụy tướng, dùng phương pháp này khiến cho đại chúng có cảm xúc 

hy hữu. Lại xem phần kế tiếp:  

  

 (Kinh) Tôn giả A Nan tức tự tư duy: “Kim nhật, Thế Tôn sắc thân chư căn, duyệt 

dự thanh tịnh, quang nhan nguy nguy, bảo sát trang nghiêm. Tùng tích dĩ lai, sở vị tằng 

kiến”, hỷ đắc chiêm ngưỡng, sanh hy hữu tâm.  

(經)尊者阿難。即自思惟。今日世尊色身諸根。悅豫清淨。光顏巍巍。寶剎莊嚴。

從昔以來。所未曾見。喜得瞻仰。生希有心。 

 (Kinh: Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ: “Hôm nay, đức Thế Tôn sắc thân, các căn vui 

sướng thanh tịnh, quang nhan vòi vọi, cõi báu trang nghiêm, từ xưa đến nay, ta chưa từng 

thấy”, mừng rằng mình được chiêm ngưỡng, sanh tâm hy hữu). 

  

 Ngài A Nan đại biểu cho đại chúng. Ngài trông thấy thụy tướng của Phật, trong tâm 

cảm động. Thụy tướng ấy quá hy hữu. Ngài A Nan là thị giả của đức Phật, chưa từng thấy 

tướng mạo trang nghiêm của đức Phật như ngày hôm nay, trong tâm hoan hỷ. “Duyệt dự 

thanh tịnh” là tâm hoan hỷ hy hữu khôn sánh do trông thấy [thụy tướng ấy]. Kế đó là… 

  

 (Kinh) Tức tùng tòa khởi, thiên đản hữu kiên, trường quỵ hiệp chưởng.  

(經) 即從座起。偏袒右肩。長跪合掌。 
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 (Kinh: Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo bên phải, quỳ thẳng, chắp tay).  

  

 Đây là hành lễ. Trước hết, hướng về thầy hành lễ rồi mới thỉnh pháp. 

  

 (Kinh) Nhi bạch Phật ngôn: “Thế Tôn, kim nhật nhập đại tịch định, trụ kỳ đặc 

pháp, trụ chư Phật sở trụ đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo”.  

(經) 而白佛言。世尊今日入大寂定。住奇特法。住諸佛所住導師之行。最勝之道。 

(Kinh: Mà bạch Phật rằng: “Đức Thế Tôn ngày nay nhập đại tịch định, trụ pháp kỳ đặc, 

trụ hạnh đạo sư của chư Phật trụ, là đạo tối thắng”). 

  

 Đây chính là điều ngài A Nan thấy và cảm nhận, nên thưa trình, mà cũng là đại diện 

cho đại chúng trong pháp hội [thưa trình]. “Tối thắng chi đạo”, đạo tối thắng là gì? Dưới đây 

sẽ cho biết.  

  

 (Kinh) Khứ lai hiện tại Phật Phật tương niệm. Vị niệm quá khứ, vị lai chư Phật da? 

Vị niệm hiện tại tha phương chư Phật da? Hà cố oai thần hiển diệu, quang thụy thù diệu 

nãi nhĩ. Nguyện vị tuyên thuyết.  

(經) 去來現在佛佛相念。為念過去未來諸佛耶。為念現在他方諸佛耶。何故威神

顯耀。光瑞殊妙乃爾。願為宣說。 

 (Kinh:Quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật nghĩ đến nhau. Ngài nghĩ đến quá khứ vị lai 

chư Phật hay chăng? Ngài nghĩ đến chư Phật hiện tại ở phương khác hay chăng? Vì sao 

Ngài lại oai thần sáng đẹp, tướng lành trong quang minh tuyệt vời đến mức như thế? Xin 

tuyên nói cho). 

 Theo Phật đã nhiều năm, hằng ngày nghe Phật giảng kinh, thuyết pháp, huân tập cũng 

khá đáng kể, nên biết pháp thù thắng khôn sánh trong hết thảy các pháp là Niệm Phật, có phải 

là hôm nay đức Thế Tôn đang niệm Phật? Niệm Phật thì là niệm quá khứ Phật, hay niệm vị 

lai Phật, hay là niệm chư Phật trong hiện tại ở các thế giới phương khác? Vì sao hôm nay thị 

hiện “oai thần hiển diệu, quang thụy thù diệu nãi nhĩ” (oai thần sáng đẹp, tướng lành trong 
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quang minh tuyệt vời đến mức như thế), trước nay chưa hề thấy dáng vẻ như thế này? Thật 

ra, đức Thế Tôn đang niệm A Di Đà Phật, muốn tuyên thuyết và giới thiệu pháp môn nhiếp 

thọ chúng sanh của A Di Đà Phật với mọi người. Một đoạn này bao hàm những ý nghĩa gì? 

Pháp môn này là pháp môn thù thắng khôn sánh, [nên để giảng nói pháp môn ấy, đức Phật] 

hiện thụy tướng hy hữu, ngay cả ngài A Nan cũng cảm thấy hết sức đặc biệt, lạ lùng. “Trụ kỳ 

đặc pháp” (trụ trong pháp đặc biệt, lạ lùng), hết sức hiếm lạ, hết sức đặc thù, đều nhằm biểu 

thị pháp môn này. Nay chúng ta hiểu rất rõ, rất minh bạch, thời Mạt Pháp kể từ đây về sau 

hãy còn hơn tám ngàn năm, chỉ có bộ kinh này là có thể giúp đỡ chúng sanh thành tựu trong 

thời Mạt Pháp. Mọi người có thể tự mình thí nghiệm các pháp môn khác, cách thí nghiệm 

như thế nào? Quý vị chiếu theo pháp môn ấy để tu, coi thử phiền não tập khí có thể đoạn 

được hay không? Chẳng cần phiền não tập khí quá sâu, rõ rệt, nông cạn nhất là năm thứ Kiến 

Hoặc, tức Thân Kiến, Biên Kiến, Kiến Thủ Kiến, Giới Thủ Kiến, Tà Kiến, quý vị hãy thử 

[đoạn trừ] những phiền não ấy. Vì sao? Nếu đã đoạn hết những thứ ấy, quý vị liền chứng quả 

Tu Đà Hoàn. Trong Tiểu Thừa, đó là Sơ Quả, trong Đại Thừa, xét theo Thập Tín Vị Bồ Tát 

trong kinh Hoa Nghiêm, sẽ là Sơ Tín. Quý vị hãy thử xem, dùng thời gian trọn hết một đời, 

xem quý vị có thể làm được hay không. Thưa cùng quý vị, Sơ Quả thì hai thứ thần thông sẽ 

hiện tiền, [tức là] Thiên Nhãn hiện tiền, Thiên Nhĩ hiện tiền, quý vị hãy thử xem. Nếu không 

được, hãy vội vã quay đầu thì hãy còn kịp. Nếu cứ một mực mê chấp, sẽ lầm lỡ một đời này, 

trong tương lai chẳng biết lại gặp pháp môn này trong đời nào, kiếp nào! Thật đấy, chẳng giả 

đâu! Do đó, quý vị thấy [kinh này chép] phóng quang minh, hiện tướng lành, hãy so sánh với 

các kinh khác, [sẽ thấy] trong các kinh khác chẳng có cách nói này! Từng câu từng chữ trong 

kinh giáo đều bao hàm vô lượng nghĩa, chớ nên khinh dễ đọc lướt qua!  

 Chúng ta hãy xem chú giải của lão cư sĩ: “Thích Tôn tương dục diễn thuyết vô thượng 

thù thắng Tịnh Độ pháp môn, cố hiện thụy, phóng quang” (đức Thích Ca sắp diễn nói pháp 

môn Tịnh Độ vô thượng thù thắng, nên hiện tướng lành, tỏa quang minh), thị hiện tướng 

lành, phóng quang để dẫn khởi. Nay chúng ta nói “hưng khởi” (興起) là dẫn khởi (引起), 

nhằm dẫn dụ ngài A Nan nêu câu hỏi. “Tịnh linh văn giả sanh hy hữu tưởng” (và khiến cho 

người nghe sanh ý tưởng hy hữu), người tham dự hội này cũng rất đặc thù, đặc biệt đông đảo. 

“Sanh nan tao tưởng” (sanh ý tưởng khó gặp gỡ), pháp môn này rất khó gặp gỡ. “Y giáo 

phụng hành, cầu sanh Tịnh Độ”, thành tựu trong một đời này. Sự thành tựu này là bảo đảm, 

là chân thật. Trên thực tế, chúng ta chưa đoạn một phẩm phiền não nào, công phu niệm Phật 

chỉ là chế phục phiền não. Đối với bất cứ pháp môn nào [ngoài Tịnh Độ], chế phục phiền não 

là chưa được, chẳng thể thành tựu, phải đoạn phiền não! Đối với pháp môn này, hễ chế phục 

phiền não, bèn có thể vãng sanh. Nếu đã đoạn phiền não vãng sanh, tối thiểu là [sanh trong] 

cõi Phương Tiện Hữu Dư, có công phu Tiểu Thừa. Trong giáo pháp Đại Thừa, nói theo kinh 

Hoa Nghiêm, quý vị có công phu của địa vị Thập Tín, từ Sơ Tín đến Thập Tín đều sanh trong 

cõi Phương Tiện Hữu Dư. Trong cõi Phương Tiện Hữu Dư có ba bậc, chín phẩm. Người 

chẳng đoạn Kiến Tư phiền não, thông thường đều sanh trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Địa 
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cầu này là cõi Phàm Thánh Đồng Cư, [đây là cõi Đồng Cư của] Thích Ca Mâu Ni Phật, có 

lục đạo luân hồi. Cõi Đồng Cư trong Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ có hai đường, chẳng 

có lục đạo, ba bậc chín phẩm trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư là nhân thiên đạo. Thế giới 

Cực Lạc chẳng có súc sanh, chẳng có ngạ quỷ, chẳng có địa ngục. 

 Lại còn hết sức kỳ đặc, đúng là “trụ kỳ đặc pháp”, kỳ đặc là gì? Người vãng sanh cõi 

Phàm Thánh Đồng Cư, thuộc phẩm thấp nhất, tức là người vãng sanh hạ hạ phẩm, sanh về 

Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí Bồ Tát thì địa 

vị thấp nhất sẽ là Sơ Trụ Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm, bằng với gì? Bằng với người tu 

hành minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật trong thế giới này, bằng với công phu ấy. 

Trong hết thảy các kinh do đức Thế Tôn đã nói trong bốn mươi chín năm, chẳng có lời này, 

chỉ riêng kinh này có, đó là pháp kỳ đặc. Nói cách khác, người hạ hạ phẩm vãng sanh trong 

cõi Đồng Cư bèn thành Phật. Có phải là người ấy thật sự thành Phật? Chẳng thật. Vì lẽ đó, 

Ngẫu Ích đại sư đã nói rất hay: Những người vãng sanh trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư, nếu 

quý vị nói người ấy đã thành Phật, thì Kiến Tư, Trần Sa, Vô Minh một phẩm chẳng đoạn, họ 

là phàm phu chánh cống! Nếu quý vị nói họ là phàm phu, thì trí huệ, thần thông, đạo lực của 

họ bằng với A Duy Việt Trí Bồ Tát, kỳ diệu thay! Trong các cõi Phật khắp mười phương, 

chẳng tìm thấy điều này, chỉ riêng thế giới Cực Lạc là có, nên mới gọi là hiếm hoi, lạ lùng! 

Đối với bọn chúng ta, điều này có sức hấp dẫn rất lớn, vì sao? Phiền não tập khí rất nặng, biết 

rất khó, gặp gỡ pháp môn này thì chúng ta còn được cứu, vui sướng lắm! Nhưng quý vị thật 

sự mong thành tựu trong một đời, thành tựu trí huệ, đức năng, tướng hảo, thì đối với những 

điều kinh dạy mà giảm bớt một phần [chẳng thực hiện] cũng không được! Kinh dạy chúng ta 

tu như thế nào? Phát Bồ Đề tâm, một mực chuyên niệm A Di Đà Phật. Quý vị xen tạp những 

thứ khác sẽ chẳng được, công phu sẽ bị phá hủy. Ấn Quang đại sư khuyên dạy chúng ta, 

khuyên người niệm Phật, tốt nhất là trong thời khóa sáng tối hãy niệm thêm một ngàn câu 

danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, như vậy thì có tính là xen tạp hay không? Chẳng tính! Vì 

sao? Một ngàn câu Phật hiệu ấy chẳng vì chính mình, mà vì chúng sanh khổ nạn trong thế 

gian này, vì bọn họ mà niệm, đó là tâm từ bi. Chẳng phải là cầu Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ 

cho ta, chẳng phải vậy, mà là cầu Quán Âm Bồ Tát gia hộ chúng sanh khổ nạn trên địa cầu 

này, và cũng gia hộ [diệt trừ] các tai biến hiện thời trên địa cầu, hy vọng địa cầu khôi phục 

bình thường, chẳng nên có các tai nạn nữa, đặc biệt vì họ mà niệm. Do đó, quý vị vẫn là thâm 

nhập một môn, huân tu lâu dài, phù hợp với “một mực chuyên niệm” như trong kinh đã dạy.  

 Chúng ta tiếp tục xem phần kế tiếp: “Án viên đốn chư kinh, cụ thuyết Bổn Sư Thích 

Tôn phóng quang chi tướng, kim kinh diệc nhiên” (Xét ra, các kinh Viên Ðốn đều có nói 

tướng Bổn Sư Thích Tôn phóng quang, nay kinh này cũng như vậy). Đức Phật giảng những 

kinh ấy, trong các kinh Đại Thừa gần như đều có phóng quang. Phóng quang cũng nhằm biểu 

thị pháp. Chúng ta hãy xem đoạn kinh văn này được nói [như thế nào] trong năm bản dịch 

gốc của kinh Vô Lượng Thọ: “Hán dịch viết: Ư thời Phật tọa, tư niệm chánh đạo, diện hữu 
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ngũ sắc quang, sổ thiên bách biến, quang thậm đại minh. Hiền giả A Nan, tức tùng tòa khởi, 

cánh chánh y phục, khể thủ Phật túc” (Khi ấy, đức Phật đang ngồi, nghĩ đến chánh đạo, mặt 

Ngài có ánh sáng năm màu biến hiện mấy trăm ngàn thứ. Ánh sáng hết sức sáng rực. Hiền 

giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh đốn y phục, dập đầu lễ dưới chân Phật). Ngài A 

Nan sau khi sanh tâm hy hữu, từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh đốn quần áo, rồi mới hướng về 

Phật hành lễ. “Tiền bạch Phật ngôn: - Kim Phật diện mục quang sắc, hà dĩ thời thời cánh 

biến, minh nãi nhĩ hồ? Kim Phật diện mục quang tinh sổ bách thiên sắc, thượng hạ minh 

triệt, hảo nãi như thị? Ngã thị Phật dĩ lai, vị tằng kiến Phật thân thể quang diệu, nguy nguy 

trùng minh nãi nhĩ” (Bạch trước đức Phật rằng: “Nay vẻ mặt của Phật rạng rỡ, cớ sao mỗi 

lúc lại biến đổi sáng rực đến thế? Nay vẻ mặt đức Phật rạng ngời tinh thuần có hơn trăm ngàn 

sắc, trên dưới sáng tỏ, đẹp đẽ đến thế. Con từ khi hầu Phật đến nay, chưa từng thấy thân thể 

Phật rực sáng, sáng vằng vặc bội phần đến như thế ấy”). Kinh văn trong bản Hán dịch, tức 

Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, đã miêu tả như trên đây, nói tỉ mỉ hơn phần kinh văn 

[trong bản hội tập] ở đây. Ngài A Nan trông thấy quang minh năm màu, lại còn biến hiện 

mấy trăm ngàn thứ, quang minh rất lớn. Trong quá khứ, ngài A Nan chưa hề thấy chuyện 

này, lần đầu tiên thấy thân tướng của Phật tốt đẹp dường ấy! “Ngã vị tằng kiến Chí Chân 

Chánh Đẳng Chánh Giác” (con chưa từng thấy đấng Chí Chân Chánh Đẳng Chánh Giác), 

Chí Chân Chánh Đẳng Chánh Giác là từ ngữ ngài A Nan dùng để ca ngợi đức Phật. “Quang 

minh oai thần, hữu như kim nhật” (quang minh oai thần giống như hôm nay), “Ngô dịch 

đồng chi, duy văn tự sảo giản” (Bản Ngô dịch cũng ghi giống như vậy, chỉ có điều văn tự hơi 

đơn giản hơn), còn những bản khác thì “tắc ngữ nhi vị tường” (các bản dịch khác có đề cập 

đến điểm này, nhưng không ghi tỉ mỉ).  

 “Ngụy dịch trung lưỡng độ vân: „Quang nhan nguy nguy‟, hựu vân: Oai thần quang 

quang” (Bản Ngụy dịch hai lượt ghi: “Vẻ mặt rực sáng vòi vọi”, lại còn ghi: “Oai thần rạng 

rỡ”). Bản Ngụy dịch chính là bản dịch của ngài Khang Tăng Khải được lưu hành rộng nhất. 

“Đường dịch vân: Oai quang hách dịch, như dung kim tụ, hựu như minh kính, ngưng chiếu 

quang huy” (Oai quang rạng rỡ như khối vàng nung, lại như gương sáng tĩnh lặng, tỏa chiếu 

sáng ngời). Ở đây, [cụ Hoàng đã trích dẫn] để cho quý vị thấy các bản dịch gốc khác nhau, và 

cũng có thể khiến cho chúng ta tham chiếu bản hội tập của Hạ lão cư sĩ, [sẽ thấy] từng câu, 

từng chữ trong bản hội tập của cụ đều có căn cứ, chẳng phải là viết tùy tiện. Bản Tống dịch 

ghi là: “Diện sắc viên mãn, bảo sát trang nghiêm” (vẻ mặt viên mãn, cõi báu trang nghiêm). 

Vì thế, “ngũ dịch hợp tham”, [nghĩa là] gộp lại cả năm bản để xem, “tiện tri Hán Ngô lưỡng 

dịch tối tường, dư dịch nãi kỳ giản lược. Duy Tống dịch trung bảo sát trang nghiêm” (liền 

biết hai bản dịch đời Hán và đời Ngô tường tận nhất, các bản dịch khác chỉ nói giản lược. Chỉ 

có bản Tống dịch có câu “bảo sát trang nghiêm”), trong các bản khác chẳng có, [chỉ riêng bản 

này] có một câu như thế. Vì thế, câu này cũng được chép trong bản hiện tại (bản hội tập), có 

câu “bảo sát trang nghiêm”. “Hiển quang trung hiện sát chi nghĩa” (hiển thị ý nghĩa “trong 

quang minh hiện ra cõi nước”). Trong các bản khác, chẳng có câu này, câu này [có nghĩa] là 
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trong Phật quang thấy mười phương các cõi Phật. “Khả bổ cổ dịch chi bất túc, do thị diệc 

khả kiến hội tập chư dịch chi tất yếu” ([Câu này] có thể dùng để bổ túc chỗ thiếu sót của các 

bản dịch cũ. Do điểm này, cũng có thể thấy việc hội tập các bản dịch là điều tất yếu). Vì thế, 

hiện nay chúng ta dùng bản hội tập, giống như năm bản dịch gốc đều đọc trọn hết.  

“Hựu cổ chú kinh gia, đa vị Bổn Sư thuyết thử kinh thời vị tằng phóng quang, cái vị 

tường khảo Hán Ngô cổ dịch chi cố nhĩ” (Hơn nữa, đa số các nhà chú thích kinh thời xưa cho 

rằng khi đức Bổn Sư nói kinh này chưa từng phóng quang. Ðó là do họ chưa đọc kỹ tường 

tận các bản dịch cổ đời Ngô và Hán vậy). Trong năm bản dịch, có mấy bản tỉnh lược chuyện 

phóng quang, nhưng cũng rất khó nói, vì đức Thế Tôn đã nhiều lần tuyên thuyết bộ kinh này, 

chẳng phải chỉ giảng một lần. Xét theo nội dung của năm bản dịch gốc, tối thiểu đức Phật đã 

giảng ba lần; nhưng tại Trung Hoa, kinh Vô Lượng Thọ có mười hai bản dịch, từ mục lục của 

Đại Tạng Kinh có thể thấy bảy bản trong số đó bị thất truyền. Đối với bảy bản ấy, có thể là 

còn có những sai biệt rất lớn so với những bản chúng ta trông thấy, không chỉ là tuyên giảng 

ba lần. Điều này rất đặc thù, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh trước nay chưa hề trùng lặp, 

chỉ có bộ kinh này được trùng lặp nhiều lần, điều này cũng nhằm tuyên nói pháp môn này hết 

sức thù thắng, hết sức trọng yếu. Trong tương lai cho đến khi Phật pháp diệt, pháp vận của 

đức Thế Tôn là một vạn hai ngàn năm, khi kinh pháp đã diệt, kinh Vô Lượng Thọ còn lại trên 

cõi đời một trăm năm, bị diệt mất cuối cùng. Những tin tức này đều đáng để cho chúng ta 

tham khảo, tăng trưởng tín tâm và nguyện lực của chúng ta.  

 Kế đó, cụ Hoàng mới giải thích từng câu. Trước hết là giải thích chữ Thế Tôn, “chỉ 

Thích Ca Mâu Ni Phật. Tịnh Ảnh Sớ viết: Phật cụ chúng đức, vị thế tôn trọng, cố hiệu Thế 

Tôn” (chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tịnh Ảnh Sớ giảng: “Đức Phật đầy đủ các đức, do được 

cõi đời tôn trọng, nên hiệu là Thế Tôn”). Phật đoạn sạch vô minh phiền não tập khí, kinh Hoa 

Nghiêm nói Phật thuộc địa vị Diệu Giác, đã chứng đắc Diệu Giác, trở về tự tánh viên mãn. 

Đạt đến Diệu Giác, chúng ta hiểu cõi Thật Báo Trang Nghiêm chẳng tồn tại. Vì sao cõi Thật 

Báo tồn tại? Do vô thỉ vô minh phiền não tập khí chưa đoạn sạch, nhưng tập khí ấy chẳng trở 

ngại sự, chẳng trở ngại quý vị xứng tánh phát huy trong mười phương thế giới, phát huy trí 

huệ và đức tướng trong tự tánh của quý vị để ứng với hết thảy chúng sanh. Hễ chúng sanh có 

cảm, Ngài bèn có ứng. Vì thế, nói thật ra, Bồ Tát ở trong cõi Thật Báo Trang Nghiêm chẳng 

khác Thường Tịch Quang, vận dụng trí huệ, thần thông, đạo lực bình đẳng, chẳng có sai biệt. 

Điểm sai biệt là một đằng đã đoạn tập khí, một đằng chưa đoạn. Chưa đoạn thì ở trong cõi 

Thật Báo, đoạn hết thì ở trong cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Do Thường Tịch Quang tuy 

chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần, nên lục căn chẳng duyên được, 

nhưng nó tồn tại, khởi tác dụng, chẳng phải là không khởi tác dụng. Hiện thời, chúng ta nghe 

các nhà khoa học báo cáo, họ cảm thấy rất lạ lùng. Đối với vũ trụ, tức là nói đến toàn bộ 

không gian, vũ trụ vĩ mô, họ nói là dùng những dụng cụ khoa học thì có thể quan sát đại khái 

mười phần trăm của toàn thể vũ trụ. Nói cách khác, còn có chín mươi phần trăm vũ trụ không 
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thấy, họ cảm thấy rất kỳ quái, [cớ sao] chẳng thấy được! Họ nói điều này, trong tâm chúng 

tôi liền hiểu rõ: Vì sao chẳng thấy? Đã trở về Thường Tịch Quang. Trở về Thường Tịch 

Quang thì lục căn chẳng có cách nào tiếp xúc, chẳng phải là nó không tồn tại. Nó tồn tại, 

nhưng đã trở về Thường Tịch Quang. Do đó, sự phát hiện của khoa học giúp cho chúng ta 

tiến thêm một bước trong việc lý giải kinh điển, càng biết những điều ấy là chân thật, chẳng 

giả. 

 “Phật cụ chúng đức” (Phật đầy đủ các đức), Tánh Đức viên mãn, “vị thế tôn trọng” 

(được thế gian tôn trọng). “Thế” ở đây là mười pháp giới, tức lục phàm tứ thánh, chẳng có 

pháp giới nào không tôn trọng Phật, nên hiệu là Thế Tôn. Kính Phật, lễ Phật, niệm Phật là 

phước huệ song tu. Chúng ta tu hằng ngày, dường như phước huệ chẳng tăng trưởng, có phải 

là Phật chẳng linh? Chẳng phải vậy! Phước huệ chẳng tăng trưởng là vì quý vị chẳng tu đúng 

pháp. Cớ sao chẳng tu đúng pháp? Quý vị chẳng có tâm thành kính! Vẫn là như pháp sư Ấn 

Quang đã nói rất hay: Quý vị có mười phần thành kính sẽ được mười phần phước huệ, quý vị 

có một phần sẽ được một phần phước huệ. Vẫn phải đánh dấu hỏi trong ấy, phước huệ chẳng 

thể hiện tiền, đạo lý là như thế đó. Thế hệ hiện thời đối với Phật pháp, đối với Thích Ca Mâu 

Ni Phật hoặc hết thảy chư Phật mà thật sự có thể sanh khởi lòng thành kính rất ư là khó. Vì 

sao? Vì từ bé chúng ta đã tiếp nhận nền giáo dục thông thường, luôn nói tôn giáo là mê tín, 

tôn giáo gạt người. Quý vị thấy nhé, những điều này đã mọc rễ trong tâm chúng ta, thâm căn 

cố đế, nay tiếp xúc [Phật pháp], muốn gột sạch những quan niệm cũ trước đây, tái lập tâm 

chân thành mới mẻ, há dễ dàng ư? Người thời cổ niệm Phật, lễ Phật, xưng tán Phật, vì sao có 

hiệu quả to lớn như vậy? Nếu chẳng có hiệu quả, làm sao họ có thể tin tưởng được? Vì sao 

trước kia có hiệu quả rõ rệt như vậy? Chẳng có gì khác! Từ bé, họ đã được tiếp nhận sự giáo 

dục hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, tôn sư trọng đạo. Vì lẽ đó, Phật pháp truyền 

đến Trung Hoa, Phật là thầy, ý niệm tôn sư trọng đạo bèn nẩy sanh rất tự nhiên, cho nên hiệu 

quả rất rõ rệt. Hiện thời, học Phật thật khó, vô cùng chẳng dễ dàng, chẳng thể không nhấn 

mạnh thiện căn, phước đức, nhân duyên. Quý vị thật sự có thiện căn, thật sự có phước báo, hễ 

nói ra bèn thật sự tin tưởng, thật sự có thể sanh khởi tâm kiền thành, cung kính, đạt được 

phước huệ, những điều này đều là sự thật ngàn vạn phần xác đáng.   

Tiếp đó lại nói: “Phật thị thế gian cực tôn, cố xưng Thế Tôn” (Phật là đấng tôn quý nhất 

trong thế gian, nên gọi là Thế Tôn). Đấng tôn quý nhất trong thế gian ai biết? Bồ Tát biết, A 

La Hán biết, thánh hiền thế gian cũng có thể biết. Vì sao nói Phật là cực tôn? Ngài đã chứng 

đắc viên mãn tự tánh, đạo lý là như thế đó. Chúng ta khế nhập Hoa Nghiêm đôi chút, bèn 

hiểu đạo lý này. Trong những người tu hành Bồ Đề đạo, hoặc có thể gọi là “đạo thành Phật”, 

có các đẳng cấp, tức là năm mươi hai đẳng cấp, đức Phật thuộc giai vị thứ năm mươi hai, tôn 

quý cùng cực. So với năm mươi mốt địa vị, Ngài còn ở trên Đẳng Giác Bồ Tát, Đẳng Giác 

Bồ Tát được gọi là tôn quý, Phật còn cao hơn Đẳng Giác, nên gọi là “cực tôn”. Từ Đẳng Giác 

trở xuống, chẳng có ai không tôn trọng Phật. Thông thường [chữ Thế Tôn được liệt kê] trong 



303 Tập 138 

 

mười hiệu, phẩm tiếp theo sẽ giảng chuyện này, giáo pháp Đại Thừa cũng thường nói, [do 

Phật] trọn đủ mười hiệu nên gọi là Thế Tôn. Trong Phật pháp, có một chuyện vô cùng tuyệt 

diệu: Phật chẳng phải là độc tôn, “đấng cực tôn quý trong thế gian chỉ là một mình ta”, chẳng 

phải vậy. [Nếu độc tôn] thì chẳng phải là Phật pháp. Phật đã nói như thế nào? Đối với địa vị 

cực tôn quý trong thế gian, quý vị cũng có phần! Ai nấy đều như vậy, chẳng phải là một mình 

Phật riêng có! Quý vị có thể đoạn sạch tập khí vô minh phiền não từ vô thỉ, chẳng phải là quý 

vị trở thành cực tôn ư? Điều này khác với các tôn giáo. Trong các tôn giáo, thần (Chúa, 

Thượng Đế, Allah) là cực tôn, bất cứ ai cũng chẳng thể sánh bằng thần, [trong Phật giáo] 

chẳng có lẽ ấy! Phật giáo là ai nấy đều là Phật, những vị đã thành Phật đều khẳng định “hết 

thảy chúng sanh vốn sẵn là Phật” .  

 Do đó, hiện thời nói dân chủ, tự do, cởi mở, [những điều đó] hoàn toàn thuộc về Đại 

Thừa Phật pháp. Dân chủ, tự do, cởi mở chẳng dễ dàng, chúng ta hãy quan sát cẩn thận. Thế 

giới Hoa Tạng dân chủ, tự do, rộng mở. Thế giới Cực Lạc dân chủ, tự do, rộng mở. Dân chủ, 

tự do, cởi mở, nhân dân phải như thế nào thì mới hòng thật sự hưởng thụ lợi ích chân thật của 

dân chủ, tự do, cởi mở? Ai nấy đều minh tâm kiến tánh, quý vị sẽ đạt lợi ích. Nếu đều là mê 

hoặc, điên đảo thì dân chủ, tự do, cởi mở sẽ có rất nhiều vấn đề, chưa chắc đã là một chuyện 

tốt đẹp. Cổ nhân nói tới chế độ, hiện thời nói là chế độ, người thuở trước gọi [chế độ] là 

“pháp”. Pháp là căn cứ quan trọng để quản trị quốc gia, nhưng pháp chẳng sống động, mà 

chết cứng. Nếu người tốt vận dụng pháp, pháp ấy là tốt đẹp. Nếu gặp kẻ bất hảo vận dụng 

pháp, vận dụng pháp tốt nhất để tự tư tự lợi thì đối với nhân dân sẽ là hữu hại vô lợi, mà đối 

với chính mình là hữu lợi vô hại, biến thành tình trạng như vậy. Vì thế, cổ nhân nói đến đạo 

cai trị thì trong đạo cai trị, nhân tài là cội nguồn, phải xét xem pháp được vận dụng bởi người 

nào. Nói như vậy rất có lý. Do đó, quy về cội nguồn thì chính là giáo dục. Người dân trong 

nước đều tiếp nhận sự giáo dục của thánh hiền về luân lý, đạo đức, nhân quả; trong tuyển cử, 

sẽ bầu ra người tốt thật sự. Nếu chẳng có chuẩn mực ấy, lá phiếu có thể mua được, giống như 

buôn bán, chuyện tuyển cử giống như buôn bán: Mua lá phiếu, mua cho đến khi chính mình 

có thể đắc cử, nhất định sẽ là quơ về một vốn vạn lợi! Ai thua thiệt? Dân chúng bị thua thiệt! 

Vì thế, chế độ dân chủ [phải được thực hiện] ở chỗ nào? Trước hết, thực hiện giáo dục cho 

tốt thì chế độ dân chủ sẽ nẩy sanh tác dụng. Chẳng thực hiện giáo dục tốt đẹp, chưa chắc dân 

chủ đã là chuyện tốt đẹp. 

 Cổ nhân nói đúng lắm, pháp tùy thuộc kẻ nào sử dụng. Chế độ chẳng tốt đẹp, nhưng 

con người tốt đẹp thì vẫn có thể làm ra chuyện tốt. Pháp tốt nhất, vô cùng nghiêm mật, nhưng 

con người chẳng tốt, sẽ là một mực làm chuyện xấu, cổ nhân nói như vậy. Ngạn ngữ Trung 

Hoa có câu: “Chẳng nghe lời cổ nhân, bị thua thiệt trước mắt”, lời cổ nhân có đạo lý to lớn 

trong ấy. Vì thế, Trung Hoa mấy ngàn năm bền vững, theo chế độ đế chế, Trung Hoa có lúc 

nào là dân chủ, cởi mở hay chăng? Có! Chính là thời thịnh trị đại đồng, [điều đó] lại còn 

được thực hiện tại Trung Hoa. Khổng Tử khẳng định Trung Hoa vào thời đại Nghiêu, Thuấn, 
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Vũ là thời thịnh trị đại đồng. Vua Vũ chẳng có tâm riêng tư, truyền ngôi cho con. Vì sao? 

Con trai ông ta quá tốt đẹp, mọi người đều đề cử người ấy. Nào ngờ truyền cho con, sau đấy, 

con ông ta lại truyền ngôi cho con mình, biến thành độc chiếm thiên hạ. Khi vua Vũ truyền 

ngôi cho Hạ Khải37[6], chẳng có tâm ấy! Do vậy, từ thời Hạ Khải trở về sau, chẳng còn là 

thời đại đồng thịnh trị nữa, mà biến thành thời Tiểu Khang. Vì thế, Khổng Tử nói: Từ sau 

thời Hạ Khải, là các triều đại Thang (Thương Thang38[7]) và Châu, Khổng Tử sanh vào thời 

Xuân Thu nhà Châu, Ngài sanh vào thuở đó, gọi thời đó là đời loạn. Trước thời Ngài, phải là 

trong khoảng thời gian một ngàn năm, Trung Hoa thuộc vào thời đại Tiểu Khang. Xuân Thu 

Chiến Quốc là đời loạn. Trong tâm tưởng, [Khổng Tử] thường hoài niệm thời đại đồng thịnh 

trị, cũng thường nghĩ đến thời Tiểu Khang. Như vậy thì chúng ta thấy qua kinh điển, đức Thế 

Tôn đã giới thiệu tỉ mỉ nhất không gì bằng thế giới Hoa Tạng và Tây Phương Cực Lạc thế 

giới, đó là thời đại đồng thịnh trị, ai nấy đều ngưỡng vọng. Vãng sanh thế giới Cực Lạc chính 

là tiến nhập cõi đời đại đồng!  

 Đối với câu “oai quang hách dịch”, [sách Chú Giải] đã giới thiệu chữ Oai [như sau]: 

“Oai giả, hữu uy khả úy vị chi Oai” (Oai (威) là có uy đáng sợ, nên gọi là Oai). Chúng ta 

thường nói là “oai nghiêm”. Đức Phật có oai nghiêm, ở đây [chữ Oai] chỉ “oai thần”,thần 

thông diệu dụng. Đối với năng lực của lục căn, mắt của chúng ta có thể thấy xa đến tận bờ 

mé của vũ trụ, đó là nói theo phương diện to lớn, nhìn theo thế giới vĩ mô. Nếu nhìn theo 

phương diện vi tế, sẽ có thể thấy hạt cơ bản. Các nhà khoa học hiện thời còn nói có cái nhỏ 

hơn nữa là lượng tử, còn gọi là tiểu quang tử, có thể thấy được! Vì thế, năng lượng của cái 

Thấy là chẳng có số lượng. Người Hoa nói “lớn mà chẳng ra ngoài, nhỏ mà chẳng ở trong”, 

đều có thể thấy, còn cặn kẽ hơn khoa học hiện thời. Khoa học chẳng thể nào sánh bằng Phật 

pháp, Lượng Tử Lực Học vẫn chưa phát hiện: Trong một hạt lượng tử còn có thế giới, thế 

giới trong ấy và thế giới bên ngoài chẳng khác nhau. Kinh đã dạy: Phổ Hiền Bồ Tát thường 

tiến vào thế giới bên trong vi trần, thế giới trong vi trần lại có vi trần, trong vi trần ấy lại có 

thế giới, trùng trùng vô tận, các nhà khoa học chẳng phát hiện điều này. Vì thế, hai câu nói ấy 

                                                           

37[6] Vua Vũ họ Tự, thị tộc Hạ Hầu, tên l{ Vũ, tự Văn Mạng, l{ ch|u đời thứ t|m của Hiên Viên Ho{ng 
Đế, được phong tước Hạ B| đời vua Nghiêu, nên sử thường gọi ông l{ B| Vũ hay Hạ Vũ. Cha vua Vũ l{ 
Cổn, được vua Nghiêu phong th|i ấp ở Tung Sơn, sai trị thủy (chống nạn lụt). Ông Cổn dùng biện ph|p 
đắp đê ngăn nước, n{o ngờ lụt dữ dội hơn, bị phạt. Vua lại sai ông Vũ đảm nhiệm. Ông Vũ trị thủy th{nh 
công, được vua Thuấn nhường ngôi, lập ra vương triều Hạ, đóng đô ở Dương Th{nh, sau đổi sang Âm 
Th{nh. Khải l{ con của Hạ Vũ v{ Đồ Sơn Thị. Do chồng bận rộn trị thủy đến nỗi ba lần đi qua nh{, không 
ghé v{o thăm, b{ Đồ Sơn Thị s|ng t|c ra khúc h|t Hầu Nh}n Hề Y để tỏ lòng nhớ chồng. Khải thiên đô 
sang Dương Địch, v{ truyền ngôi cho con l{ Th|i Khang. Nh{ Hạ truyền được mười chín đời.  

38[7] Thương Thang l{ tên vị vua s|ng lập nh{ Thương, ông họ Tử, tên Lữ (Lý), ông l{ thủ l~nh của bộ 
tộc Thương. Do vậy, khi lật đổ vua Kiệt nh{ Hạ, ông đ~ đặt tên cho vương triều mới l{ Thương. S|ch cổ 
chỉ ghi ông được gọi với nhiều tên như Vũ Thang, Thiên Ất, Th{nh Thang, Th{nh Đường, Đại Ất, Cao Tổ 
Ất v.v… nhưng không giải thích vì sao Thương Thang có c|c tên gọi đó.  
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của cổ nhân khiến cho chúng ta cảm thấy chẳng thể nghĩ bàn. “Lớn mà chẳng ra ngoài” là 

nói đến điều gì? Nói đến Thường Tịch Quang, khi đạt đến bờ mé của thế giới sẽ trở về 

Thường Tịch Quang. “Nhỏ mà chẳng ở trong”, tức là bên trong còn có cái bên trong nữa, 

bên trong của cái bên trong ấy lại có cái bên trong khác, chẳng cùng tận. Trong hiện tượng 

nhỏ nhặt ngần ấy, nghiễm nhiên chứa đựng thông tin của khắp pháp giới hư không giới, 

chẳng thiếu thứ gì! 

 Vì vậy, có khi chúng tôi nói tới khoa học kỹ thuật hiện thời, dùng tinh phiến (晶片: 

chip điện tử), một con chip to bằng cái móng tay, rất nhỏ. Một con chip to bằng móng tay út 

có thể chứa cả một bộ Đại Tạng Kinh, đúng là phi thường! Nhưng kinh Phật đã dạy chúng ta, 

một hạt vi trần, tức là một quang tử, bé tí xíu như thế, chẳng thấy bằng mắt thường, lại chứa 

đựng viên mãn tin tức của khắp pháp giới hư không giới. Quý vị nói xem: Khoa học hiện thời 

làm sao có thể sánh bằng, thua kém rất xa! Khi tôi học Phật, tiên sinh Phương Đông Mỹ đã 

giới thiệu cho tôi biết Phật pháp, [cụ đã nói] Phật pháp là đỉnh cao nhất trong triết học của 

toàn bộ thế giới. Chúng tôi học Phật đã nhiều năm ngần ấy, nay phát hiện, trong Phật pháp có 

khoa học đạt đến tột đỉnh so với khoa học của toàn thể thế giới. Những vấn đề mà khoa học 

và triết học chẳng thể giải quyết đều được giải đáp trong Phật pháp, kỳ diệu thay! Phật pháp 

dùng phương pháp gì để giải quyết? Thiền Định. Thiền Định là gì? Buông xuống là được! 

Phật pháp dạy quý vị buông xuống, buông chấp trước xuống, buông phân biệt xuống, buông 

khởi tâm động niệm xuống, quý vị liền kiến tánh. Tánh là một thứ hết sức vi diệu, điều gì 

cũng chẳng phải là nó, nhưng nó có thể biến ra hết thảy vạn vật. Y báo và chánh báo trang 

nghiêm như kinh Phật thường nói, đều do nó biến hiện, biến hiện như thế nào và quá trình 

biến hiện đều được giảng trong kinh rất cặn kẽ, rất minh bạch.  

 Do vậy, xét từ những phương diện này, chúng ta chẳng thể không bội phục cổ nhân. 

Người hiện thời xem thường cổ nhân, vì hiện thời khoa học tiến bộ, người thời cổ chẳng có 

khoa học, sai mất rồi! Người hiện tại thua kém cổ nhân rất xa! Khoa học kỹ thuật hiện tại 

phải dùng Toán Học, phải sử dụng các dụng cụ khoa học tiên tiến, cổ nhân chẳng cần, cổ 

nhân dùng Thiền Định. Hiện tượng đầu tiên sau khi nhập Định là thời gian và không gian 

chẳng có. Trong Định, có thể thấy quá khứ, mà cũng có thể thấy vị lai, có thể thấy cõi này, có 

thể thấy phương khác. Do chẳng có thời gian, nên chẳng có trước sau. Do chẳng có không 

gian, nên chẳng có khoảng cách. Quý vị thấy cả khoa học lẫn triết học đều hướng tới những 

điều này, nhưng chẳng làm được! Phật pháp cho biết: Từ trong Thiền Định, sẽ có thể làm 

được. Phật, Bồ Tát có thể làm được. Phật, Bồ Tát bảo mỗi người chúng ta đều có thể làm 

được. Do đó, quý vị chẳng làm được là vì chính quý vị chẳng chịu buông xuống. Điều đầu 

tiên quý vị chẳng thể buông xuống là chấp trước. Nói cách khác, quý vị chẳng đạt được mức 

Thiền Định sơ cấp. Thiền Định cao cấp thì không chỉ buông chấp trước xuống, mà phân biệt 

cũng buông xuống. Thiền Định cao nhất là Thiền Định của Pháp Thân Bồ Tát, ngay cả khởi 

tâm động niệm đều buông xuống, thật sự đạt tới trình độ lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần 
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mà không khởi tâm, chẳng động niệm. Cảnh giới ấy chính là tình huống chư Phật, Bồ Tát 

ứng hóa trên thế gian; đó là oai thần của Phật, Bồ Tát. 

 Tiếp đó, [cụ Hoàng] trích dẫn: “Thắng Man Bảo Quật viết: Ngoại sử vật úy, mục chi vi 

Oai. Nội nan trắc độ, xưng chi vi Thần” (sách Thắng Man Bảo Quật39[8] giảng: “Ngoài thì 

khiến cho chúng sanh kiêng sợ, nên gọi là Oai, trong thì khó thể dò lường bèn gọi là Thần”), 

giảng giải hai chữ Oai Thần. Chữ Vật (物) chỉ chúng sanh trong mười pháp giới. Sở dĩ Ngài 

(Gia Tường Cát Tạng đại sư) không dùng chữ Nhân (người), mà dùng chữ Vật; vì nếu nói là 

“người”, sẽ chỉ có nhân đạo trong mười pháp giới, chẳng bao gồm những pháp giới khác. 

Dùng chữ Vật sẽ có phạm vi to lớn, trên là tứ thánh, dưới là lục đạo. Hữu tình chúng sanh 

trong tứ thánh lục đạo đều có cảm giác kính sợ, nên gọi là Oai, “mục chi vi Oai” [có nghĩa là 

như vậy]. Chúng ta kém xa Ngài về trí huệ và đức năng, nên tâm kính sợ tự nhiên nẩy sanh. 

“Nội nan trắc độ” [nghĩa là], đối với trí huệ, thần thông, và đạo lực của Ngài, chúng ta chẳng 

có cách nào tưởng tượng là cao bao nhiêu, sâu cỡ nào! Thật ra, đức Phật đã giảng đạo lý này 

rất rõ ràng, đối với oai thần của Phật như đã được hiển hiện, biểu hiện, mỗi người chúng ta có 

[oai thần ấy] hay không? Có, chẳng thua kém Phật, nhưng chẳng thể hiển hiện. Vì sao chẳng 

hiển hiện được? Do bản thân chúng ta có chướng ngại, [chướng ngại] chính là vì có phiền 

não, tập khí. Phiền não, tập khí khiến chúng ta mê mất cái tâm thanh tịnh. Chúng ta bộp 

chộp, hời hợt, khiến cho cái tâm bình đẳng bị chôn vùi, do vậy mà mê muội, chẳng giác.  

Thật ra, nếu chúng ta đã học bộ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán của quốc sư Hiền Thủ, 

Ngài đã giảng rất rõ ràng: Bất luận hiện tượng vật chất hoặc hiện tượng tinh thần, đối với 

chánh báo bèn lấy một sợi lông. Lông trên thân, chót đầu sợi lông, [được gọi] là “mao đoan” 

(毛端). Đối với y báo, bèn lấy một vi trần, vi trần quá nhỏ, chẳng thấy được, một hạt cát thì 

quý vị thấy được, một hạt cát, cát rất mịn, giống như bột mì. Một hạt cát thì quý vị trông 

thấy, nhưng hiện tượng dao động của nó, chúng ta chẳng nhìn thấy. Nó có [hiện tượng dao 

động hay không]? Có! Hiện tượng dao động có ba tính chất đặc biệt:  

1) Thứ nhất là “trọn khắp pháp giới”. Sợi lông trên thân chúng ta là thật, chẳng giả. Dao 

động mà bất động, tức là không lay động, thì hiện tượng ấy sẽ chẳng tồn tại. Rất khó có là 

hiện thời, điều này đã được các nhà khoa học Lượng Tử Lực Học khẳng định, họ nói hiện 

                                                           

39[8] S|ch Thắng Man Bảo Quật do ng{i C|t Tạng viết v{o đời Tùy, l{ t|c phẩm chú giải Thắng Man Sư 
Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh tường tận nhất. Đầu tiên, Ng{i dùng Ngũ 
Trùng Huyền Nghĩa để giải thích tựa đề, thuật duyên khởi, biện định tông chỉ v.v… Kế đó, t|n th|n công 
đức của ch}n thật nghĩa, giảng giải vô biên th|nh đế, tự t|nh thanh tịnh, xiển dương tông chỉ, yếu nghĩa 
trong kinh Thắng Man. Để tăng tính thuyết phục trong lập luận, Ng{i đ~ dẫn hơn mười mấy bộ kinh 
luận như Ph|p Hoa, Duy Ma, Đại Trí Độ Luận v.v… v{ c|c điển tịch kh|c như Tượng Ph|p Quyết Nghi 
Kinh, X{ Vương S|m Hối Kinh v.v… (Sở dĩ gọi c|c bộ n{y l{ điển tịch vì chúng không nằm trong Đại 
Tạng Kinh), cũng như biện luận c|c nhận định của những bộ chú giải kh|c như Thắng Man Kinh Chú Sớ 
Yếu Nghĩa...  
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tượng vật chất là gì? Họ đã hiểu rõ bản chất của vật chất, [khẳng định]: Chẳng có vật chất! 

Vật chất là do ý niệm tích lũy liên tục sanh ra huyễn tướng. Vì thế, chẳng có hiện tượng dao 

động ấy thì thứ gì cũng đều chẳng có, vật chất lẫn tinh thần đều chẳng có. Hết thảy hiện 

tượng toàn là do dao động sanh ra. Dao động vừa mới động, liền trọn khắp pháp giới, tốc độ 

ấy nhanh lắm! Đối với chuyện “trọn khắp pháp giới”, chúng ta hãy nghĩ xem: Ánh sáng có 

tốc độ đi từ mặt trời đến địa cầu, khoảng cách ấy chẳng đáng kể là xa, [nhưng phải mất thời 

gian] khoảng hơn tám phút, nhưng hiện tượng ấy (hiện tượng dao động của một sợi lông) vừa 

mới động bèn trọn khắp pháp giới. Đó là đặc tánh thứ nhất.  

2) Đặc tánh thứ hai: “Có thể sanh ra vạn pháp”. Nó là cơ sở và căn bản của hết thảy vạn 

pháp. Tất cả hết thảy vạn pháp do hiện tượng dao động tạo thành. Lại còn chẳng có trước, 

sau, do tốc độ quá nhanh, ánh sáng chẳng thể sánh bằng, thua kém rất xa! Gần đây nhất, 

chúng tôi thấy một tin tức, các nhà khoa học phát hiện một thái dương hệ ngoài không gian. 

Họ quan sát, có người nói là nó gồm năm hành tinh, có người nói là bảy hành tinh, xoay 

quanh mặt trời, rất giống địa cầu, cách chúng ta một trăm hai mươi bảy năm ánh sáng (quang 

niên). Ánh sáng [từ bên đó chiếu đến địa cầu] phải mất một trăm hai mươi bảy năm, tốc độ 

ánh sáng đấy nhé! Sợi lông của chúng ta vừa động, liền trọn khắp pháp giới, tốc độ ánh sáng 

chẳng thể sánh bằng! Chư vị hãy suy nghĩ đi!  

3) Điều sau đây rất quan trọng, đó là đặc tánh thứ ba: “Hàm dung Không Hữu” (chứa 

đựng Có và Không). Chúng ta thường nói “hàm dung Không Hữu” là “tâm bao thái hư, 

lượng châu sa giới”. Hàm (含) là gì? Là hư không. Bao trùm cả hư không, trong ấy chứa 

đựng cả hư không, dung nạp vạn hữu. Toàn thể vũ trụ đều ở trong đó. Tâm lượng trong một 

sợi lông của chúng ta lớn ngần ấy, nay tâm lượng của chúng ta biến thành nhỏ hẹp ngằn này, 

ngay cả một người còn chẳng thể dung nạp, quý vị nói có đáng thương xót hay chăng? Tâm 

lượng trong một lỗ chân lông hay một sợi lông của chúng ta đều to dường ấy, đều có thể bao 

trùm hư không pháp giới. Quý vị hãy nói xem: Chúng ta làm người mà đã làm thành cái dạng 

gì mất rồi? Rất khó chấp nhận, chẳng thể bào chữa được! Khoa học cận đại ngày càng liên 

quan mật thiết với Phật pháp, đó là chuyện tốt đẹp, đó là gì? Đó là những chỗ rất khó hiểu. 

Do vậy, chúng ta bội phục cổ nhân, cổ nhân chẳng có căn cứ khoa học, thế thì họ hiểu bằng 

cách nào? Từ chỗ này, chúng ta có thể nghĩ: Tâm cổ nhân định. Cổ nhân dùng phương pháp 

gì để tin sâu chẳng ngờ những cảnh giới trong kinh Phật? Từ trong Định, họ thấy được. Tâm 

thanh tịnh là định, tâm thanh tịnh sanh trí huệ, có đạo lý, chẳng phải là vô lý!  

 “Quang giả, quang minh dã. Tự oánh vị chi Quang, chiếu vật vị chi Minh, tức phóng 

quang chiếu diệu chi nghĩa” (Quang là quang minh. Tự tỏa sáng là Quang, chiếu soi vạn vật 

là Minh, cũng có nghĩa là phóng quang chiếu rạng ngời). Đó là “oai quang hách dịch”, 

“hách dịch” (赫奕) có nghĩa là hình trạng rất lớn. “Tự oánh” (自瑩) là bản thân có ánh sáng. 

Điều này là thật. Do Lượng Tử được gọi là Tiểu Quang Tử, nên có thể thấy chính nó có ánh 
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sáng. Ánh sáng ấy giống như ánh chớp, mau hơn tia chớp. Thật ra, ánh chớp quá chậm, nên 

mắt thường có thể trông thấy. Còn ánh sáng của Lượng Tử quá nhanh, mắt thường chẳng thể 

nhìn thấy, ắt phải nhờ vào dụng cụ, máy móc tinh vi quý vị mới có thể phát hiện. Nhưng 

chúng tôi đã nói, trong kinh đức Phật thường nói đến điều này, đối với bản năng (năng lực 

sẵn có) của chúng ta, năng lực sẵn có của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều là khắp pháp giới hư 

không giới. Chúng ta thấy như vậy, mà nghe cũng như vậy. Mũi ngửi, lưỡi nếm, thân thể tiếp 

xúc, đều là khắp pháp giới hư không giới. Nói theo phương diện tinh thần là Thọ, Tưởng, 

Hành, Thức, chúng ta có thể tiếp nhận. Tất cả hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư 

không giới, các chúng sanh ấy là các hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sanh khởi, nên gọi 

là chúng sanh. Bao gồm những gì? Bao gồm động vật, thực vật, khoáng vật và các hiện tượng 

tự nhiên, dùng danh từ này (“chúng sanh”) để bao gồm toàn bộ. Những hiện tượng ấy có 

cùng một Thể, lại còn tương thông lẫn nhau. Vì thế, nếu quý vị tu hành đạt đến một mức độ 

càng cao, thân tâm càng linh mẫn, những tin tức cực kỳ vi tế trong các thế giới phương khác, 

quý vị đều có thể cảm nhận được. Thân quý vị giống như một cỗ máy tiếp nhận sóng điện, 

đồng thời bản thân chúng ta cũng phát sóng ra ngoài, nên khắp pháp giới hư không giới giống 

hệt như mạng Internet. Chẳng phải là một mình chúng ta có thể phát xạ, mà ý niệm trong đầu 

óc của chúng ta cũng có thể phát xạ. Đối với mỗi tế bào, phải hiểu tế bào do các phân tử hợp 

thành, phân tử do các nguyên tử hợp thành, nguyên tử do các điện tử hợp thành, sau này cũng 

nói đến quang tử, tiểu quang tử, lượng tử, trên thân có bao nhiêu [hạt như vậy] đều có thể 

phát xạ, đều có thể tiếp thu. Đó là chân tướng sự thật. 

 Nhưng nay chúng ta đang phát xạ mà chẳng cảm nhận được, khi tiếp nhận cũng chẳng 

cảm nhận, hồ đồ đến mức cho là chuyện dĩ nhiên, nên gọi là mê hoặc, điên đảo. Đức Phật 

nói, Phật có năng lực ấy, Pháp Thân Bồ Tát có năng lực ấy, tức là các Ngài đã hoàn toàn khôi 

phục năng lực ấy. Từ chỗ này, chúng ta mới hiểu chúng ta đã mê đến mức độ nào, vì sao 

chúng ta chôn vùi bản năng? Đức Phật nói: Thật ra, bản năng chẳng mất đi, mà là mê mất, 

chỉ cần quý vị giác ngộ, nó bèn hiện tiền. Nay chúng ta đã hiểu, đã giác ngộ, nhưng giác ngộ 

thì vẫn chưa được, quý vị chưa buông xuống. Buông xuống là thật sự giác ngộ; chưa buông 

xuống là giả giác ngộ. Buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, quý vị thật sự giác 

ngộ. Quý vị thấy trong hiện tại, chúng ta khởi tâm động niệm vẫn là có tự tư tự lợi, vẫn có thị 

phi, nhân ngã, làm sao gọi là giác ngộ cho được? Chúng ta cách biệt giác ngộ rất xa, nhưng 

chúng ta cũng rất khó có! Từ kinh điển, chúng ta có được những tin tức về chân tướng sự thật 

ấy, điều này khá khó khăn. Kinh điển bảo cho chúng ta biết các chân tướng sự thật ấy, nay 

chúng ta phải tu tập, y giáo tu hành thì mới có thể thật sự khế nhập cảnh giới. Những gì được 

nói trong kinh điển toàn là trí huệ và đức năng của chính chúng ta. Đức Phật giảng kinh 

chẳng phải là giảng cho chúng ta nghe. Nếu quý vị nói Ngài giảng cho chúng ta nghe thì sai 

mất rồi, chúng ta đã khinh nhờn Phật! Phật dạy chúng ta chứng đắc, giảng cho quý vị nghe, 

để quý vị nương theo phương pháp ấy mà cầu chứng, thật sự có thể chứng đắc. Sau khi quý 

vị đã chứng đắc, sẽ hoàn toàn giống với những gì đức Phật đã giảng. 
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Những thứ rất sâu, rất thần kỳ, rất kỳ đặc này, đúng là khó khăn, nhưng chẳng phải là nói 

dối. Quý vị thấy sau khi đã đoạn vô minh, hãy còn có tập khí, phải đoạn sạch tập khí, nhưng 

chẳng có cách nào đoạn tập khí, cứ để mặc nó, tự nhiên sẽ chẳng còn nữa! Cứ để lâu ngày, nó 

sẽ nhạt bớt. Thời gian bao lâu? Ba đại A-tăng-kỳ kiếp, tập khí ấy mới hoàn toàn chẳng có, 

quý vị biết [đoạn trừ] tập khí có bao nhiêu khó khăn! Nhưng chỉ cần đoạn vô minh, tập khí 

hãy còn vẫn chẳng sao cả, nó chẳng trở ngại sự, đối với trí huệ, thần thông, đạo lực, tự thọ 

dụng và tha thọ dụng trong tự tánh đều chẳng có chướng ngại mảy may. Đây cũng chẳng phải 

là một chuyện dễ dàng, dễ dàng nhất vẫn là sanh về thế giới Cực Lạc, dễ dàng hơn nhiều! Tối 

thiểu chúng ta có thể tu tập đạt tới cảnh giới như Sơ Tổ Tịnh Tông là Huệ Viễn đại sư. Viễn 

Công đại sư niệm Phật, trong đời Ngài đã thấy thế giới Cực Lạc trong Định, niệm Phật nhập 

Định, nhưng chưa hề nói với ai, chúng ta phải học theo điều này. Lần thấy [thế giới Cực Lạc] 

khi vãng sanh là lần cuối cùng, tức là lần thứ tư, Ngài bảo mọi người, ta sắp tới thế giới Cực 

Lạc, ta đã thấy thế giới Cực Lạc. Người khác hỏi Ngài: “Tình trạng như thế nào?” [Ngài 

đáp]: “Giống hệt như kinh đã nói”.  

Thời Ngài, kinh Tịnh Độ là một quyển, tức kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta muốn biết bản 

đó là bản nào, nhưng trong thời đó đã có mấy bản dịch. Viễn Công đại sư là người sống vào 

thời Đông Tấn, [vào thời ấy], bản dịch của ngài Khang Tăng Khải đã xuất hiện, bản dịch 

Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh đời Hán [cũng có]. Có thể là hai ba bản dịch Ngài đều đọc, 

nhưng các bản dịch đời Đường, đời Tống quyết định chẳng có, vì Ngài sống trước thời 

Đường, Tống. Kinh Di Đà còn chưa được dịch ra. Do vậy, kinh bổn căn cứ để Huệ Viễn đại 

sư lập Đông Lâm Niệm Phật Đường Phật ở Lư Sơn sớm nhất chính là quyển kinh này. Kinh 

Quán Vô Lượng Thọ Phật còn chưa phiên dịch, kinh Di Đà chưa xuất hiện, chỉ có mình kinh 

này. Ngài nói “giống hệt như trong kinh đã nói”, tức là giống như trong kinh Vô Lượng Thọ 

đã nói. Nay chúng ta có bản hội tập tốt đẹp, toàn bộ những điều được nói trong năm bản dịch 

đều đã có, bản này hoàn chỉnh nhất. Chúng ta cũng có thể giống như Viễn Công đại sư, thật 

sự thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính mình có tín tâm quyết định vãng sanh. Có thể 

sanh về Tây Phương thế giới hay không, kinh đã nói rất hay: Ba điều kiện là Tín, Nguyện, 

Hạnh. Nay chúng tôi còn thêm vào ba căn nữa, vì sao Ngài chẳng nói [mà nay chúng tôi lại 

thêm thắt]? Người thuở ấy thường là ai nấy đều có đủ ba căn, nên chẳng cần phải nói! Ba căn 

ấy đã học từ bé, do cha mẹ trong nhà dạy, ai nấy đều có, thâm căn cố đế. Chẳng giống như 

trong thế giới hiện thời, thế giới hiện thời chẳng có ba căn. Chẳng có ba căn thì Tín, Nguyện, 

Hạnh chẳng vững vàng, nên người tu Tịnh Độ đông đảo, vãng sanh ít ỏi. Thuở ấy, họ tu Tịnh 

Độ, đúng là “vạn người tu, vạn người đến”, rất ít ai nói: “Tu Tịnh Độ chẳng thể vãng sanh”, 

vì quá ít, hiện thời quá nhiều! Trước kia, thầy Lý bảo chúng tôi: “Một vạn người tu Tịnh Độ 

niệm Phật, thật sự vãng sanh chỉ có ba bốn người”. Do nguyên nhân gì? Chẳng có căn! Vì 

sao căn là trọng yếu? Vừa mở kinh điển ra, “thiện nam tử, thiện nữ nhân”, quý vị chẳng phải 

thiện nam tử, mà cũng chẳng phải thiện nữ nhân, làm sao có thể vãng sanh cho được? Vun 

trồng bền vững ba căn, quý vị sẽ là thiện nam tử, thiện nữ nhân, chuyện là như vậy đó. Người 
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thuở trước chẳng cần nói đến chuyện vun trồng căn cội, do ai nấy đều có căn. Hiện tại, chẳng 

thể không nhắc đến chuyện này. Không đề cập chuyện này, sẽ chẳng thể vãng sanh. Có ba 

căn ấy thì Tín, Nguyện, Hạnh của quý vị đều có căn. Tín có căn, Nguyện có căn, Hạnh có 

căn, lẽ đâu quý vị chẳng vãng sanh! So sánh giữa thời này và thuở ấy, khác nhau!  

Đối với quang minh, chính mình có ánh sáng thì gọi là Quang, quang chiếu sáng vật bên 

ngoài thì gọi là Minh. Đó chính là ý nghĩa của câu “phóng quang chiếu diệu”. “Quang minh 

hữu nhị dụng”, [nghĩa là quang minh] có hai thứ tác dụng: Thứ nhất là “phá ám” (phá tối 

tăm), thứ hai là “biểu pháp”. “Nhân Phật chi quang minh, chánh thị trí huệ chi tướng” (do 

quang minh của Phật đúng là tướng trí huệ). Vì vậy, quang minh là một tướng. Vì sao các 

nhà Lượng Tử Lực Học hiện thời phát hiện lượng tử có ánh sáng? Ánh sáng do đâu mà có? 

Ánh sáng do trí huệ mà có. Đức Phật dạy: “Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng 

của Như Lai”. Nếu trong tự tánh chẳng có trí huệ, sẽ chẳng có quang. Trong tự tánh có trí 

huệ viên mãn; khi mê, nó trọn chẳng bị mất đi, nên vẫn là phóng quang. Sự phóng quang ấy 

là gì vậy? Sự phóng quang ấy được khoa học hiện tại gọi là “dao động”, vì ánh sáng chỉ xẹt 

thoáng qua. Di Lặc Bồ Tát đã nói rất rõ ràng, trong một cái khảy ngón tay có bao nhiêu [tế 

niệm]? Chớp nháng mấy lần? Ba trăm hai mươi triệu lần! Quý vị thấy trong một cái khảy 

ngón tay [là như vậy đó]. Tôi tin là có người khảy nhanh hơn tôi. Tuổi tôi đã già, khảy chẳng 

lẹ. Nếu khảy mau, đại khái là một giây có thể khảy năm lần. Nếu khảy năm lần, phải là một 

ngàn sáu trăm triệu. Trong một giây là một ngàn sáu trăm triệu lần, làm sao quý vị có thể 

thấy cho được?  

 Quang ấy chính là mỗi một lần [tế niệm sanh diệt] thì là một lần chớp nháng. Một giây 

là một ngàn sáu trăm triệu lượt, chẳng dễ dàng, nhưng đã bị các nhà khoa học phát hiện. Đó 

là Bát Nhã quang trong tự tánh đang động, hễ động, nó liền biến thành vật chất, biến thành 

hiện tượng tinh thần. Do trong tự tánh có thấy, nghe, hay, biết; sau khi mê, thấy, nghe, hay, 

biết biến thành gì? Biến thành Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Trong Thọ có thấy, nghe, hay, biết, 

trong Tưởng cũng có thấy, nghe, hay, biết. Trong Hành và trong Thức thảy đều trọn đủ. 

Chúng ta có thể cảm nhận Thọ, Tưởng, Hành, Thức, nhưng chẳng thể cảm nhận thấy, nghe, 

hay, biết, vì chúng vi tế! Chúng là Tánh Đức. Các nhà khoa học chẳng kiến tánh, nên chẳng 

tìm thấy căn nguyên này. Lượng Tử do đâu mà có? Từ trong Không sanh ra Có, họ chỉ thấy 

điều ấy. Xác thật là từ trong Không sanh ra Có, tuy nhiên, nó chớp nháng một chút rồi lại 

chẳng còn. Vì thế, chúng ta thấy vật chất là tướng liên tục, chúng do ý niệm tích lũy, họ (các 

nhà khoa học) nói là ý niệm tích lũy, do tích lũy liên tục bèn sanh ra huyễn tướng. Hiện 

tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều là như vậy. Ở đây, đã nói rõ ràng, quang minh 

chính là tướng trí huệ.  

 “Hách giả, minh dã. Dịch giả, thịnh dã” (Hách là sáng, Dịch là tràn trề), [ý nói] quang 

minh rất lớn, hết sức rạng rỡ. “Cố tri oai quang hách dịch, biểu Phật sở phóng chi quang, 
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hùng mãnh hữu oai, minh diệu thịnh đại” (Vì vậy, câu “oai quang hách dịch” hàm ý quang 

minh do đức Phật phóng ra hùng mãnh, có oai thế, sáng chói, số lượng rất nhiều). Phật quang 

chiếu khắp! “Thử hạ dĩ dung kim dụ chi” (Tiếp theo đó, dùng ngay hình ảnh vàng được nung 

chảy để sánh ví): Kế đó là vận dụng tỷ dụ. “Như kim dung tụ” (Như khối vàng được nung 

chảy), vàng sau khi được nung chảy, nhìn rất đẹp. Bản thân vàng rất đẹp, lại dùng nhiệt độ 

cao để nung chảy vàng thành chất lỏng, ánh vàng nung vô cùng xinh đẹp, dùng điều này làm 

tỷ dụ. “Kim sắc hoảng diệu, dung kim di thậm. Dụ Phật quang minh, như dung kim tụ tập, cố 

viết như dung kim tụ” (Sắc vàng vốn đã chói sáng, khi bị nung chảy còn chói lọi hơn nữa. 

Sánh ví quang minh của Phật như vàng bị nung chảy ra đọng lại, cho nên nói là “như khối 

vàng nung”). Chúng ta đọc những điều này, quan trọng nhất là biết Phật và chúng ta chẳng 

hai, chẳng khác, những thứ tốt đẹp nơi Ngài chúng ta thảy đều có phần, hay ở chỗ này! Nói 

theo tôn giáo, [những phẩm chất, đức năng mà] Thần có, chúng ta chẳng có, vĩnh viễn phải 

phục tùng thần. Phật pháp chẳng phải vậy, ai nấy đều là Phật, bình đẳng. Những gì mà đức 

Phật có như trong kinh Phật đã nói, trong tự tánh của chúng ta đều có toàn bộ, chỉ cần chúng 

ta buông vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, sẽ chứng đắc toàn bộ. Đây là chỗ thù 

thắng khôn sánh của Phật pháp, là chỗ hoàn toàn khác biệt giữa Phật pháp và các tôn giáo, 

chúng ta chớ nên không biết, tuyệt đối chẳng phải là mê tín. Hôm nay đã hết thời gian rồi, 

chúng ta học tới chỗ này.  

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tập 139 

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

  

  

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

Kinh Giải, trang một trăm năm mươi chín, hàng cuối cùng:  

  “Hựu như minh kính, ảnh sướng biểu lý” (lại như gương sáng, chiếu suốt trong 

ngoài), “Ảnh giả, quang ảnh dã. Sướng giả, thông đạt dã. Hải Đông Cảnh Hưng viết” (Ảnh (

影) là bóng của ánh sáng, Sướng (暢) là thông đạt. Ngài Hải Đông Cảnh Hưng nói), pháp sư 

Cảnh Hưng [nói], “kính quang ngoại chiếu, danh vi ảnh biểu, tức đồng Phật thân quang 

minh ngoại thư. Ngoại chiếu chi quang hiển ảnh, sướng tại kính nội, diệc đồng sở phóng 

quang hoàn diệu nguy nhan, cố vân biểu lý” (ánh sáng của gương chiếu ra ngoài gọi là “ảnh 

biểu”, giống như thân Phật có quang minh tỏa ra ngoài. Ánh sáng chiếu ra ngoài lại hiện rõ 

hình ảnh trong gương, cũng giống như quang minh đã phóng ra bèn soi ngược lại, khiến cho 

vẻ mặt rạng rỡ. Do vậy, bảo là “biểu lý”). Chúng ta xem đoạn này.  

Đây là câu kinh văn thứ hai: “Hựu như minh kính, ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang 

minh, sổ thiên bách biến” (lại cũng như gương sáng, chiếu suốt trong ngoài, hiện quang minh 

lớn, biến hiện ra mấy trăm ngàn thứ). Đây là tỷ dụ, tỷ dụ chuyện đức Phật phóng quang. 

Trong kinh Đại Thừa, thông thường đức Phật phóng quang đều nhằm biểu thị pháp, biểu thị 

những nội dung được giảng trong lần này, từ sự phóng quang [thính chúng] sẽ có thể cảm 

nhận được. “Ảnh sướng biểu lý”:Ảnh (影) là hình bóng của ánh sáng, Sướng (暢) là thông 

đạt, chẳng bị chướng ngại. Hải Đông (海東) là Nhật Bản. Pháp sư Cảnh Hưng (憬興) của 

Nhật Bản40[1] có chú giải kinh Vô Lượng Thọ. “Kính quang ngoại chiếu”: Đây là nói tỷ dụ, 

                                                           

40[1] Thật ra, ng{i Cảnh Hưng l{ người xứ T}n La (một vương quốc cổ v{o thời Tam Quốc của Đại H{n), 
không rõ năm sanh v{ năm mất (có thuyết nói Ng{i sanh v{o thế kỷ thứ bảy), có họ ngo{i đời l{ Thủy, 
quê ở xứ Hùng Xuyên, xuất gia năm mười t|m tuổi, tinh thông Tam Tạng, được tôn l{m Quốc Sư, trụ trì 
chùa Tam Lang, chuyên t}m trước thuật. Ng{i đặc biệt ưa thích kinh Hoa Nghiêm. Một hôm cưỡi ngựa 
v{o ho{ng cung, được Văn Thù Bồ T|t ngầm răn dạy, nên từ đó không bao giờ cỡi ngựa nữa. Ng{i cho 
khắc sự tích n{y v{o văn bia tại chùa Tam Lang. Ng{i trước thuật kh| nhiều, đặc biệt l{ c|c bộ Đại B|t 
Niết B{n Kinh Sớ, Kim Quang Minh Kinh Thuật T|n, Tứ Phần Luật Yết Ma Ký, Đại Thừa Khởi Tín Luận 
Vấn Đ|p, Du Gi{ Luận Sớ… rất nổi tiếng. Ng{i được tôn l{ s|ng tổ của Ph|p Tướng Tông tại Đại H{n. 
Đặc biệt l{ bộ Vô Lượng Thọ Kinh Liên Nghĩa Thuật Văn T|n của Ng{i được c|c vị Nguyên Tín (Ph|p 
Nhiên thượng nh}n, s|ng tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản) v{ Th}n Loan (s|ng tổ Tịnh Độ Ch}n Tông Nhật 
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ánh sáng từ trong gương chiếu hắt ra, bèn gọi là “ảnh biểu” (影表). “Tức đồng Phật thân 

quang minh ngoại thư” (giống như thân Phật có quang minh tỏa ra ngoài): Đức Phật phóng 

quang, có khi là đỉnh đầu phóng quang, có khi phóng quang từ bạch hào. Bạch hào ở giữa hai 

chân mày, bạch hào phóng quang. Có khi là diện môn phóng quang, có khi toàn thân phóng 

quang. Trong đoạn kinh văn này, chẳng nói là bộ phận nào, nhưng “oai quang hách dịch” 

(oai quang rạng ngời, tràn trề) thì phải là quang minh nơi toàn thân, điều này hết sức đặc thù. 

“Ngoại chiếu chi quang hiển ảnh” (Ánh sáng chiếu ra ngoài soi rõ hình ảnh), ảnh ở chỗ nào? 

Ảnh ở trong gương.“Sướng tại kính nội” (hiện rõ trong gương),“diệc đồng sở phóng chi 

quang” (cũng giống như quang minh đã phóng ra), ý nghĩa này được nói rõ trong câu kế tiếp: 

Ánh sáng không chỉ chiếu ra ngoài, mà còn tự chiếu chính mình. Đó là “quang minh biến 

chiếu” (quang minh chiếu trọn khắp). Chiếu ra ngoài là “ảnh biểu”, chiếu chính mình là 

“biểu lý”, trong lẫn ngoài đều chiếu.  

 “Tịnh Ảnh Sớ viết” (Tịnh Ảnh Sớ giảng), bản chú giải này là của Trung Hoa, tức Vô 

Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ của pháp sư Huệ Viễn đời Tùy, trong ấy cũng nói theo cách này: 

“Kính quang ngoại chiếu, danh vi ảnh biểu. Ngoại chiếu chi quang, minh hiển kính nội, danh 

vi ảnh lý. Phật thân như thị, quang minh ngoại chiếu sở phóng chi biểu, hiển diệu Phật thân, 

danh ảnh biểu lý” (Ánh sáng từ gương chiếu ra ngoài, gọi là Ảnh Biểu. Quang minh chiếu ra 

ngoài rồi lại hiện rõ trong gương gọi là Ảnh Lý. Thân Phật giống như vậy, quang minh chiếu 

ra ngoài là Biểu, chiếu rạng ngời thân Phật là Ảnh Biểu Lý). Tiếp đó, lão cư sĩ bảo: “Án 

thượng lưỡng thuyết” (Xét theo hai thuyết trên đây), đó là cách giảng của các vị tổ sư đại đức 

Trung Hoa và Nhật Bản từ xưa, “Phật thân nội ngoại ánh triệt” (thân Phật trong ngoài rạng 

ngời), phóng quang lần này rất đặc thù, toàn thân phóng quang, trong ngoài sáng ngời, “dụ 

như minh tịnh chi kính” (ví như tấm gương sáng sạch), dùng gì? Dùng tấm gương sáng ngời 

sạch làu hết mức để tỷ dụ. “Do kính phóng quang ngoại chiếu” (từ kính tỏa ánh sáng chiếu 

ra ngoài), đó là “ảnh biểu”. “Sở phóng quang minh hoàn chiếu kính nội” (quang minh đã tỏa 

ra lại chiếu ngược vào kính), đó là “ảnh lý” (影裡).  

Trong hai bản dịch đời Ngô và Hán, [các câu như] “Phật quang sổ bách thiên sắc, sổ 

bách thiên biến, quang thậm đại minh, thượng hạ minh triệt, nguy nguy trùng minh, giai hiển 

ảnh sướng biểu lý chi nghĩa” (quang minh của Phật mấy trăm ngàn sắc, mấy trăm ngàn thứ 

biến hiện, quang minh rất mực sáng rực, trên dưới chiếu thấu suốt, sáng ngời, càng sáng vằng 

vặc bội phần, đều nhằm nói rõ ý nghĩa “ảnh sướng biểu lý”). Đây là xét theo các bản dịch 

khác nhau. “Tống dịch vi diện sắc viên mãn, bảo sát trang nghiêm, tắc cánh hiển Phật quang 

minh trung, ảnh hiện thập phương bảo sát, như đại viên bảo kính, ánh hiện thập phương. 

Như Chân Giải sở thích: Tắc quang nhan nguy nguy trung, ảnh hiện bảo sát trang nghiêm 

                                                                                                                                                                                                                  

Bản) trích dẫn rất nhiều trong trước thuật của họ, nên dễ g}y hiểu lầm ng{i Cảnh Hưng l{ một vị danh 
tăng người Nhật.  
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tướng, kỳ do châu bảo kính trung, năng hiện sâm la vạn tướng. Thượng thuyết chánh hiển 

Hoa Nghiêm cảnh giới” (Câu “sắc mặt viên mãn, cõi báu trang nghiêm” trong bản Tống dịch 

đã chỉ rõ: Trong quang minh của Phật hiện bóng mười phương cõi báu, như gương báu to 

tròn hiện bóng mười phương. Sách Chân Giải giảng rằng: “Trong ánh quang minh vằng vặc, 

hiện bóng tướng trang nghiêm của các cõi báu trong mười phương, giống như trong gương 

châu báu hiện ra tướng sâm la vạn hữu”. Thuyết trên đây thật đúng là đang nói về cảnh giới 

Hoa Nghiêm). Hợp mấy bản này lại để xem, có thể thấu hiểu đôi chút ý nghĩa sâu xa của 

quang minh này.  

Hiện tượng này quả thật đã khiến cho ngài A Nan kinh ngạc, lạ lùng. Ngài nghĩ chuyện 

này hy hữu, thù thắng, đặc biệt. Trong quá khứ, nghe đức Phật giảng kinh, chưa hề thấy 

tướng tốt đẹp như vậy. Chúng ta biết ngài A Nan là thị giả của đức Phật, gần như mỗi buổi 

giảng Ngài chẳng vắng mặt. Đức Phật giảng kinh phóng quang là hiện tượng bình thường, 

Ngài cũng đều đã thấy; nhưng hôm nay thấy đức Phật toàn thân phóng quang, đó là chuyện 

hy hữu. Trong Phật pháp, quang minh biểu thị trí huệ, toàn thân phóng quang biểu thị điều 

gì? Trí huệ viên mãn. Bộ kinh này hiển lộ trí huệ viên mãn của Như Lai, có ý nghĩa này. Thật 

ư? Chẳng giả tí nào! Chỉ có riêng bộ kinh này là có thể độ hết thảy chúng sanh. Một vạn năm 

trong đời Mạt Pháp đã trải qua một ngàn lẻ ba mươi bảy năm, từ nay trở đi hãy còn hơn tám 

ngàn năm, thật sự có thể đắc độ, thành tựu viên mãn trong một đời, chỉ có mỗi pháp môn này, 

mà cũng chỉ có mình bộ kinh này! Vì thế, [thời tiết, nhân duyên ấy] cảm Như Lai toàn thân 

phóng quang. Đức Phật phóng quang có phải là do ý nghĩ của chính Ngài hay không? Nghĩ 

sẽ phóng quang ở chỗ nào, bèn phóng quang tại đó ư? Chẳng phải vậy. Nếu đức Phật có ý 

nghĩ, Phật sẽ biến thành phàm phu! Do vậy, chúng ta nhất định phải lý giải, phải ghi nhớ: Bất 

luận đức Phật biểu hiện như thế nào, Ngài chẳng hề khởi tâm động niệm! Chẳng khởi tâm 

động niệm, chúng ta biết phóng quang là cảm ứng. Quý vị nói xem: Pháp môn này, bộ kinh 

điển này có tác dụng lớn cỡ nào? Bao nhiêu chúng sanh được lợi ích? Tự nhiên. Như chúng 

ta đã thấy trong kinh Lăng Nghiêm, đức Thế Tôn phóng quang từ diện môn, chẳng phải là 

toàn thân. Do diện môn chẳng phải là toàn thân, chúng ta hiểu bộ kinh ấy cũng hết sức tuyệt 

diệu, nhưng độ người thuộc căn tánh nào? Bậc thượng căn trở lên. Trong quá khứ, Thiền 

Tông ắt phải tu kinh này, Mật Tông cũng phải tu. Pháp môn này, tức pháp môn Tịnh Tông 

“thích hợp khắp ba căn, gồm thâu lợi căn lẫn độn căn”. Bất luận căn tánh như thế nào, trừ 

phi quý vị chẳng gặp gỡ, chứ khi quý vị gặp được, chẳng có ai không thành tựu!  

 Trong kinh có nói nhiều câu như thế, Phật quang “mấy trăm ngàn màu”, đó là màu sắc 

của quang minh. “Mấy trăm ngàn thứ biến hiện” là sự biến hóa. “Quang minh rất mực sáng 

rực”,“trên dưới chiếu thấu suốt”,quý vị thấy đó, “sáng vằng vặc bội phần”. Văn tự trong 

các bản dịch đều nhằm hiển thị ý nghĩa “ảnh sướng biểu lý”. Nhất là chẳng thể nghĩ bàn là 

như trong bản Tống dịch có nói, các bản khác chẳng có: “Diện sắc viên mãn, bảo sát trang 

nghiêm” (Sắc mặt viên mãn, cõi báu trang nghiêm). Bản ấy có câu này, [hàm nghĩa] trong 
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quang minh hiện cõi nước, trong cõi nước hiện Phật, trong Phật quang có thể thấy các cõi 

nước của mười phương chư Phật. Điều này quá hy hữu, cảnh giới ấy là cảnh giới Hoa 

Nghiêm. Vì thế, cổ nhân nói: Kinh này được gọi là Trung Bổn Hoa Nghiêm là có lý, lời lẽ ấy 

chẳng phải là nói tùy tiện. Chúng ta nghĩ tới sự thù thắng trong thế giới Cực Lạc, điều ấy 

cũng có thể khơi gợi chúng ta, khiến cho chúng ta tin sâu, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. 

Chỉ cần sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị nhất định viên mãn Bồ Đề trong một 

đời, có thể chứng đắc Phật quả rốt ráo, tức Vô Thượng Bồ Đề. Pháp môn này ai nấy đều có 

phần, bất luận căn tánh như thế nào, thật sự chịu tu, chịu tin và chịu tu, người ấy chẳng phải 

là phàm nhân. Đừng thấy người ấy hiện thời dường như thiếu học thức, chẳng biết chữ, là 

hạng ông già, bà cả, người ta thiện căn trong đời quá khứ sâu dầy. Nếu không, người ấy vừa 

nghe, vừa thấy, vì sao liền tin tưởng? Vì sao có lắm kẻ đọc bộ kinh này vẫn nửa tin, nửa ngờ? 

Người này chẳng biết chữ, chưa hề niệm kinh, quý vị dạy người ấy niệm A Di Đà Phật, 

người ấy liền tin tưởng, lạ lùng thay! Thật ra, nếu quý vị thâm nhập kinh tạng, sẽ chẳng thấy 

kỳ quái. Trong đời quá khứ, trong A Lại Da Thức [của người ấy] đã có căn, đã có chủng tử 

Phật pháp sâu dầy, tương ứng với Tịnh Tông, nên mới có hiện tượng ấy. Người ấy chắc chắn 

thành tựu trong một đời.  

 Chúng ta xem mấy câu tiếp theo có nói rõ: “Hiện đại quang minh, sổ thiên bách biến, 

chỉ Phật ư hội thượng phóng đại quang minh, thuấn tức vạn biến, quang sắc tham hồi, tự 

nhiên tối thắng” (“hiện quang minh lớn biến hiện mấy trăm ngàn thứ”, ý nói: Trong pháp 

hội, đức Phật phóng quang minh lớn, trong chớp mắt, biến hiện muôn thứ, màu sắc của các 

tia sáng quyện lẫn vào nhau, trang nghiêm thù thắng tự nhiên). Mấy câu này sẽ được nói cặn 

kẽ trong phần kinh văn phía sau. Chúng ta trông thấy, có thể cảm nhận đức Phật phóng 

quang, trong quang minh biến hóa, màu sắc của các tia sáng hòa quyện lẫn nhau, các tia sáng 

chiếu rọi lẫn nhau, đẹp khôn kể xiết! Tiếp đó bèn nói: “Tự nhiên tối thắng”. Sự tự nhiên này 

do Tánh Đức vốn là như thế đó. Các nhà khoa học hiện thời đã nói: Tất cả các hiện tượng 

trong vũ trụ sanh diệt đều chẳng lìa khỏi ý niệm. Điều này giống như Tướng Tông thường 

nói: “Duy thức sở biến”. Hãy đặc biệt chú ý chữ Duy. Duy (唯) là chỉ có một mình. [Duy 

Thức là] trừ Thức ra, thứ gì cũng chẳng có. Thức là gì? Thức là ý niệm. Duy thức sở biến 

(chỉ do thức biến) thì giới hạn trong mười pháp giới; ngoài mười pháp giới là Nhất Chân 

pháp giới, là cõi Thật Báo Trang Nghiêm của Phật và đại Bồ Tát. Cảnh tượng trong ấy hễ đã 

thành tựu bèn chẳng thay đổi, nên gọi là Nhất Chân, bất biến! Con người [trong cõi Thật 

Báo] sống thọ vô lượng, mà cũng chẳng già suy, vĩnh viễn là dáng vẻ trẻ trung, bất biến. Vì 

sao? Họ chẳng có thức, thức là gì? Phân biệt, chấp trước, họ chẳng có. Không chỉ chẳng có 

phân biệt, chấp trước, ngay cả khởi tâm động niệm cũng chẳng có. Sở dĩ Nhất Chân pháp 

giới hiện tiền là do tập khí vô thỉ vô minh biến hiện, khoa học hiện thời chẳng phát hiện hiện 

tượng này. Thật ra, khoa học hiện thời cũng rất lỗi lạc, đã nói đến A Lại Da, [A Lại Da là] 

nguyên khởi của y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Họ có thể nêu ra 

chân tướng sự thật, chẳng khác gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong kinh Đại Thừa từ ba 
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ngàn năm trước. Khoa học đã chứng minh, giải thích cho chúng ta biết cảnh giới chứng đắc 

của chư Phật, Bồ Tát. 

 Trong đoạn văn này, lão cư sĩ nói: “Như Pháp Hoa Kinh Tự Phẩm viết: Mi gian bạch 

hào, đại quang phổ chiếu” (như trong phẩm Tự của kinh Pháp Hoa chép: “Từ tướng bạch 

hào giữa mày có ánh sáng lớn chiếu khắp”). Trong phẩm Tự của kinh Pháp Hoa, đức Phật 

phóng quang từ tướng bạch hào. Trong các kinh điển, bạch hào phóng quang được nhắc tới 

nhiều nhất, cũng là thường thấy nhất, quang minh to lớn chiếu trọn khắp. “Cố tri „hiện đại 

quang minh‟, tức bỉ chi đại quang phổ chiếu. Cố tri Ngụy dịch trung chi „oai thần quang 

quang‟ diệc ưng đồng thử, hàm biểu Phật chi oai quang minh diệu quảng đại, vô năng tỷ 

giả” (Do vậy biết “hiện đại quang minh” chính là “đại quang phổ chiếu” trong kinh ấy. Vì 

vậy, câu “oai thần rạng ngời” trong bản Ngụy dịch cũng tương đồng với câu này, cùng biểu 

thị quang minh oai thế chiếu soi rạng ngời của đức Phật rất rộng lớn, không gì sánh nổi). 

Phật, Bồ Tát phóng quang, quang minh ấy do đâu mà có? Từ trong trí huệ Bát Nhã vốn sẵn 

có trong tự tánh mà ra. Tìm kiếm căn nguyên của nó, căn nguyên ấy có sẵn trong tự tánh. Nó 

hiện tướng là phóng quang; người hiện thời nói [phóng quang] là hiện tượng vật lý, nhưng nó 

chẳng phải là vật lý, mà là Tánh Đức. Chúng ta nói là “quang”, giống như ánh sáng mặt trời, 

còn nói “điện”, tức “thiểm điện” (閃電: tia chớp) thì là hiện tượng vật lý. Phật, Bồ Tát phóng 

quang là hiện tượng từ tự tánh, hoàn toàn chẳng giống hiện tượng vật lý. Ánh sáng thuộc hiện 

tượng vật lý có thể tổn thương con người, Phật quang nhu hòa, chẳng tổn hại con người. Phật 

quang chẳng nhức mắt, mà nhu hòa. Dẫu quang minh sáng đến mấy, vẫn chẳng tổn hại mắt.  

 Tiếp đó, sách viết: “Chí ư sổ thiên bách biến, tắc đồng ư bổn kinh Thọ Lạc Vô Cực 

phẩm” (Còn như câu “mấy trăm ngàn thứ biến hiện” thì giống như trong phẩm Thọ Lạc Vô 

Cực của kinh này), câu này được nói trong phẩm ba mươi hai: “Tự nhiên quang sắc tham 

hồi, chuyển biến tối thắng” (tự nhiên màu sắc của từng tia quang minh hòa quyện vào nhau, 

chuyển biến tối thắng), có hai câu ấy. Chúng ta hãy đặc biệt chú ý chữ “tự nhiên”.“Tự 

nhiên” là nói rõ: Chẳng có khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt, chấp trước. Sở dĩ quang 

minh hiện tướng, nhất định là do cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật tự nhiên có ứng. Từ 

điểm này, chúng ta cũng có thể hoàn toàn lãnh hội: Phật vì hết thảy chúng sanh mà thị hiện 

đủ mọi thân tướng, đáng nên dùng thân gì để độ, bèn hiện thân ấy, quyết định là chẳng có 

nghĩ ngợi gì! Chẳng có ý niệm! Ý niệm là Thức. Chẳng có A Lại Da Thức, hoàn toàn do tự 

tánh lưu lộ. Chúng sanh cảm, sự cảm ấy có sức mạnh to lớn dường ấy, có thể khiến cho trí 

huệ và đức năng trong tự tánh hiện đủ mọi tướng, các thứ tướng ấy trọn đủ mấy trăm ngàn 

thứ biến hóa. Thấu hiểu mấy trăm ngàn thứ biến hóa ấy từ chỗ nào? Thật khó! Chúng ta rất 

may mắn, sanh trong thời đại này, do gặp gỡ Lượng Tử Lực Học nên chúng ta hiểu rõ. Chẳng 

gặp Lượng Tử Lực Học, sẽ chẳng hiểu Phật pháp, giống như Di Lặc Bồ Tát dạy: Trong một 

cái khảy ngón tay, có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm; đó là “mấy trăm ngàn thứ biến hóa”, vì 

mỗi niệm đều chẳng giống nhau. Xưa kia, để giải thích ý nghĩa này, chúng tôi đã nói là một 
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tướng tương tự liên tục. Vì sao? Hoàn toàn chẳng phải là tương đồng, hai ý niệm hoàn toàn 

chẳng tương đồng, nhưng một niệm sanh diệt quá nhanh. Quý vị hãy ngẫm xem: Đối với một 

cái khảy ngón tay, các đồng học chúng ta đã tính toán, trong một cái khảy ngón tay có bao 

nhiêu niệm? Ba trăm hai mươi triệu niệm, mỗi niệm đều khác nhau, một cái khảy ngón tay 

đấy nhé! Kinh nói là “mấy trăm ngàn thứ biến hóa”. Vì tích lũy nhiều ngần ấy, nên mới sanh 

ra hiện tượng. Chúng ta có thể cảm nhận hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Hiện 

thời, các nhà khoa học phát hiện Lượng Tử, còn gọi là tiểu quang tử, biết nó là chuyện như 

thế nào: Ý niệm tích lũy liên tục, phát sanh huyễn tướng. Nói cách này, chúng ta dễ hiểu. 

Trên thực tế, hoàn toàn giống như Di Lặc Bồ Tát đã nói, mà cũng là nói rõ: Chân tướng của 

vũ trụ và nhân sinh do đức Phật đã thấy từ ba ngàn năm trước đến nay đã được các nhà khoa 

học chứng thực, là thật, chẳng giả!  

 Liễu giải chân tướng sự thật thì quý vị mới có thể thật sự buông xuống. Vì sao chẳng 

thể buông xuống? Do chẳng liễu giải chân tướng. Nay chúng ta có thật sự liễu giải hay 

chăng? Chẳng có! Vì sao? Nay chúng ta chỉ nghe nói mà thôi, biết là có chuyện như thế đó, 

vì sao vẫn chẳng thể buông xuống? Làm thế nào để chứng tỏ quý vị thật sự liễu giải? Thật sự 

buông xuống, chứng tỏ quý vị thật sự hiểu rõ. Chẳng buông xuống, chứng tỏ quý vị vẫn chưa 

thật sự hiểu rõ. Trong bài kệ Hồi Hướng có câu: “Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu” 

(nguyện đạt được trí huệ thật sự hiểu rõ), trí huệ ấy là trí huệ Bát Nhã trong tự tánh. Trí huệ 

ấy mà khai, quý vị sẽ thật sự hiểu rõ. Thật sự hiểu rõ, sẽ thật sự buông xuống, ngay cả ý niệm 

trong tâm cũng chẳng tồn tại thì mới là thật sự buông xuống. Có lúc vẫn khởi tâm động niệm 

thì chưa được! Chưa buông xuống! Buông xuống chẳng dễ dàng, cũng có nghĩa là chẳng dễ 

gì thật sự hiểu rõ! Hiểu biết nửa vời thì được, chứ thật sự hiểu rõ ràng thấu triệt khó lắm! “Cố 

tri Ngụy dịch trung chi oai thần quang quang diệc ưng đồng thử” (vì thế biết câu “oai thần 

rạng ngời” trong bản Ngụy dịch cũng phải giống như câu này), có cùng một ý nghĩa, đều là 

biểu thị oai quang của Phật, tức là quang minh oai đức của Ngài chiếu soi rộng lớn, chẳng gì 

có thể sánh bằng!  

  “Tự nhiên quang sắc tham hồi, chuyển biến tối thắng” (tự nhiên màu sắc của từng tia 

quang minh hòa quyện vào nhau, chuyển biến tối thắng), sự chuyển biến tối thắng ấy chính là 

điều thứ hai trong ba thứ trọn khắp như sách Hoàn Nguyên Quán đã nói, từ trọn khắp pháp 

giới, “xuất sanh vô tận”. Xuất sanh vô tận là thuận theo ý niệm, là A Lại Da; nói cụ thể, sẽ là 

y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đồng thời xuất hiện. Kế đó là nói: 

“Đồng biểu Phật quang tự nhiên giao tham hồi chuyển, quang sắc biến hóa dũ biến dũ 

thắng, vô hữu cùng cực” (cùng biểu thị Phật quang tự nhiên hòa quyện vào nhau, xoay 

chuyển, màu sắc của quang minh biến hóa, càng biến hóa càng thù thắng chẳng cùng cực). 

Khi khai ngộ, Lục Tổ Huệ Năng đại sư đã nói: “Nào ngờ tự tánh, có thể sanh ra vạn 

pháp”,đây cũng là nói tới y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Lớn thì 

chúng ta nói đến thế giới Hoa Nghiêm, nhỏ thì chúng ta nói đến cảnh giới trước mắt, càng 
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biến hóa càng thù thắng, chẳng có cùng tận. “Chẳng có cùng tận” rất khó hiểu, đấy là Tánh 

Đức, nó biến hóa đúng là chẳng có cùng tận, rất khó tưởng tượng. Câu kinh văn này khiến 

cho chúng tôi nghĩ đến lúc bé chơi kính vạn hoa rất giống chuyện này. Kính vạn hoa cấu tạo 

hết sức đơn giản; từ đó, quý vị có thể thấy hai câu này, càng biến hóa càng thù thắng, chẳng 

có cùng tận. Ngay cả kính vạn hoa mà còn hiển thị cảnh giới, huống hồ tự tánh. Tự tánh là 

một ống kính vạn hoa lớn.  

 “Tôn giả A Nan, tức tự tư duy” (Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ), “tôn giả A Nan nãi 

bổn kinh chi đương cơ” (tôn giả A Nan là đương cơ của kinh này). Đương cơ của bộ kinh 

này là hai vị, nửa bộ trước là tôn giả A Nan, nửa bộ sau là Di Lặc Bồ Tát, biểu thị ý nghĩa rất 

sâu về mặt pháp. Ngài A Nan biểu thị pháp vận một vạn hai ngàn năm của Thích Ca Mâu Ni 

Phật. A Nan truyền thừa giáo học và giáo pháp của đức Phật, Di Lặc Bồ Tát biểu thị đức Phật 

kế tiếp. Di Lặc Bồ Tát hiện đang ngự trên trời Đâu Suất, tu gì? Tu tri túc, tri túc thường lạc. 

Đâu Suất có nghĩa là Tri Túc, Ngài tu tri túc ở đấy. Thật sự tri túc thì mới có thể làm Phật. Kẻ 

chẳng tri túc sẽ chẳng thể thành Phật, ý nghĩa biểu thị pháp rất sâu. Tri túc đến mức độ nào? 

Tri túc đến mức vô cầu, thật sự chẳng tranh cùng người, chẳng cầu nơi đời, thật sự tri túc, 

mảy may ý niệm đều chẳng có! Cuộc sống thì sao? Sống cuộc đời hoàn toàn tùy duyên, 

chẳng có gì không tốt. Trong cảnh giới, xác thực chẳng khởi tâm, không động niệm. Khởi 

tâm động niệm còn chẳng có, lấy đâu ra phân biệt, chấp trước? Chúng ta phải hiểu rõ, phải 

học tập điều này, ý nghĩa biểu pháp trong kinh này quá sâu!  

 Di Lặc Bồ Tát đến thành Phật trong thế gian này, thời gian còn rất dài. Kinh nói là năm 

mươi bảy ức sáu ngàn vạn năm sau, Ngài mới từ trời Đâu Suất giáng hạ. Thời gian chẳng có 

Phật rất ư là dài, nếu Phật, Bồ Tát chẳng quan tâm tới các chúng sanh khổ nạn, tâm từ bi ở 

chỗ nào? Phật, Bồ Tát đại từ đại bi, cảm ứng đạo giao cùng hết thảy chúng sanh khổ nạn. Chỉ 

cần chúng sanh có cảm, các Ngài bèn hiện, hiện thân gì vậy? Thân Địa Tạng Bồ Tát. Địa 

Tạng là gì? Cần phải biết: Pháp môn Địa Tạng biểu thị lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, tôn 

trọng thầy. Nói đơn giản là hiếu kính. Hiếu kính là làm người, sanh lên cõi trời, đó là cội gốc 

to tát để thành Phật. Quý vị chẳng thể tiếp nhận Phật pháp, khi Phật chẳng trụ thế, bèn dùng 

gì để giáo hóa nhân dân? Dạy họ hiếu kính. Có thể làm được hai chữ này khó có lắm, người 

ấy đời đời kiếp kiếp chẳng đọa trong ba ác đạo, có thể giữ vững thân người. Trong tương lai, 

Di Lặc Bồ Tát xuất thế, người ấy có duyên phận, tức là có duyên phận với Di Lặc Bồ Tát, sẽ 

tham dự ba hội Long Hoa. Pháp hội của Di Lặc Bồ Tát vô cùng rộng lớn, chẳng giống Thích 

Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật có tất cả hơn ba trăm hội, hơn ba trăm hội to nhỏ, Di 

Lặc Bồ Tát chỉ có ba hội. Chúng ta có thể lý giải, thời gian của ba hội ấy rất dài, trong mỗi 

hội chắc chắn có rất nhiều hội nhỏ thì Ngài mới có thể độ hết những chúng sanh hữu duyên. 

Phàm là những người tu hành chẳng đạt thành tựu trong thời đại Thích Ca Mâu Ni Phật, 

chẳng chứng quả, trong tương lai đều có thể tham dự ba hội Long Hoa, vì sao? Nay quý vị đã 

gieo thiện căn nơi Thích Ca Mâu Ni Phật, vẫn chưa thể thành tựu trong thời mạt pháp thuộc 
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pháp vận Thích Ca Mâu Ni Phật, vậy thì quý vị sẽ thành tựu trong pháp hội của Di Lặc Bồ 

Tát. Mỗi vị Phật đều kế tục nhau độ chúng sanh, từ bi đến tột bậc!  

 Chúng ta phải hiểu: Đáng thương nhất là gì? Chính là đời đời kiếp kiếp chẳng thấy 

Phật pháp, chẳng nghe Phật pháp, trong A Lại Da Thức chẳng có chủng tử Phật pháp, thật sự 

đáng thương! Người ấy chẳng có thiện căn. Nếu trong một đời có thể nghe một lần, nghe một 

câu A Di Đà Phật, liền gieo thiện căn trong A Lại Da Thức. Vì thế, chúng ta phải hiểu rõ đạo 

lý này, phải liễu giải chân tướng sự thật này, niệm niệm chẳng quên giúp đỡ hết thảy chúng 

sanh khổ nạn, dùng phương pháp gì để giúp đỡ họ? Niệm Phật. Đối với hết thảy các động vật 

nhỏ, chúng ta thấy muỗi, trùng, kiến, bèn chắp tay “A Di Đà Phật”, gieo thiện căn cho 

chúng. Nhiều đời nhiều kiếp sau, chúng nó sẽ nhờ vào một câu A Di Đà Phật ấy mà đắc độ, 

ai gieo thiện căn ấy cho chúng? Quý vị gieo cho chúng. Người học Phật chẳng bỏ uổng ngày 

nào, niệm niệm chẳng bỏ lỡ, đó là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Lại còn thù thắng 

hơn là những chúng sanh mà nhục nhãn của chúng ta không thấy, họ ở chung quanh chúng ta, 

có khi chúng ta cảm nhận được, bèn niệm một câu A Di Đà Phật hồi hướng cho họ, họ sẽ 

cảm ơn. Những công đức tụng kinh, đọc kinh, giảng kinh của chúng ta hoàn toàn có thể chia 

sẻ cùng mọi người. Trong Phật pháp gọi là “hồi hướng”, danh từ hiện thời là “chia sẻ”, chẳng 

có ai không đạt được lợi ích. Thường giữ cái tâm này, niệm niệm chẳng bỏ, vô lượng công 

đức! Tu tập tích lũy công đức trọn chẳng nhất định phải tốn tiền. Có những kẻ giàu có, đâm 

ra chẳng biết tu công đức, những điều họ đã tu tập là phước đức. Công đức là Bồ Đề tâm, là 

thiện duyên, là tâm yêu thương hết thảy chúng sanh, nguyện tâm chẳng bỏ chúng sanh, đó là 

thành tựu công đức của quý vị. Tâm Bồ Đề của chúng ta cũng được bồi dưỡng như vậy trong 

cuộc sống hằng ngày. Do đó, trong đại hội hoằng pháp của chư Phật, quý vị cũng giống như 

tôn giả A Nan sẽ làm bậc đương cơ của đại hội.  

 Tiếp đó, sách viết: “Nhược luận kỳ bổn” (nếu luận về Bổn), Bổn, tức căn bản của A 

Nan41[2], “thật diệc tùng quả hướng nhân chi Pháp Thân đại sĩ” (cũng thật sự là bậc Pháp 

Thân đại sĩ từ quả hướng đến nhân). Nói rõ ngài A Nan cũng là thị hiện. Trong hội của Thích 

Ca Mâu Ni Phật, Ngài có thân phận gì? Sơ Quả Tu Đà Hoàn. Đó là biểu diễn trên sân khấu. 

Trên sàn diễn, Ngài có thân phận là Tu Đà Hoàn, tức Sơ Quả Tu Đà Hoàn. Sau sân khấu 

Ngài là gì? Sau sân khấu bèn là Pháp Thân Bồ Tát, bậc Pháp Thân đại sĩ minh tâm kiến tánh. 

Từ quả hướng đến nhân thì tối thiểu chúng ta có thể tin tưởng, chẳng hoài nghi. Tiếp đó, còn 

chứng cứ, rất khó có: “Pháp Hoa kinh trung Phật cáo Bồ Tát viết: Ngã dữ A Nan đẳng ư 

Không Vương Phật sở, đồng thời phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm. A Nan 

thường nhạo đa văn, ngã thường cần tinh tấn. Thị cố ngã dĩ đắc A Nậu Đa La Tam Miệu 
                                                           

41[2] Bổn (本) ở đ}y có nghĩa l{ quả vị chứng đắc thật sự, trong khi Tích (跡) l{ những sự thị hiện 
nhằm hóa độ. Chẳng hạn, ng{i A Nan thị hiện th}n phận Sơ Quả Tu Đ{ Ho{n, nhưng Bổn của Ng{i phải 
l{ bậc Ph|p Th}n Đại Sĩ, vì trong kinh Ph|p Hoa đ~ nói rõ c|c đệ tử Thanh Văn của Ng{i l{“nội bí Bồ Tát 
hạnh, ngoại thị hiện Thanh Văn” (bên trong l{ hạnh Bồ T|t bí mật, bên ngo{i hiện tướng Thanh Văn).  
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Tam Bồ Đề, nhi A Nan hộ trì ngã pháp, diệc hộ tương lai chư Phật pháp tạng, giáo hóa 

thành tựu Bồ Tát chúng” (Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật bảo các vị Bồ Tát: “Ta cùng nhóm 

ông A Nan ở chỗ Không Vương Phật đồng thời phát tâm Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh 

Giác. A Nan thường ưa Đa Văn, ta thường siêng tinh tấn. Vì vậy, ta đã đắc Vô Thượng 

Chánh Ðẳng Chánh Giác mà A Nan hộ trì pháp của ta, cũng sẽ hộ trì pháp tạng của chư Phật 

trong tương lai, giáo hóa thành tựu các Bồ Tát”). Chuyện này do chính đức Phật nói, chẳng 

giả. Ngài A Nan đúng là Pháp Thân đại sĩ thừa nguyện tái lai, đến biểu diễn cho chúng ta 

thấy. Đức Phật đã nói ra chuyện quá khứ. Ở đây, “ta” là Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng, 

Phật Thích Ca cùng “A Nan đẳng”, [ý nói, ngoài A Nan ra] còn có người khác. “Ư Không 

Vương Phật sở” (ở chỗ Không Vương Phật), Không Vương Phật là tên gọi chung của hết 

thảy chư Phật, mỗi vị Phật đều có thể gọi là Không Vương Phật. Đây là nói tới sự chứng đắc 

của Ngài, chứng đắc lý Nhị Không, tức là mỗi vị Phật đều chứng đắc Nhân Ngã Không và 

Pháp Ngã Không. Ở đây, [Không Vương Phật] là một vị Phật trong quá khứ. Ngài nói khi ở 

chỗ Không Vương Phật, đức Thế Tôn và A Nan đều cùng tu Bồ Tát đạo, phát Bồ Đề tâm, 

đồng thời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó là Bồ Đề tâm. “A Nan thường 

nhạo đa văn” (A Nan thường thích nghe nhiều), tập khí khác nhau. A Nan chuộng nghiên 

cứu kinh giáo, có hứng thú hết sức rộng rãi. Nói cách khác, Ngài tiến bộ khá chậm chạp vì 

Ngài học quá nhiều thứ, quá tạp. Thích Ca Mâu Ni Phật thật thà hơn, thâm nhập một môn, 

huân tu lâu dài, nên Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật trước. “Thường cần tinh tấn” (thường 

siêng năng tinh tấn) là thâm nhập một môn. 

 Chư vị phải biết, thành Phật là do từ Giới, Định, Huệ mà thành tựu, chẳng phải là do 

học rộng nghe nhiều mà thành tựu, nhất định phải biết điều này. Nhưng căn tánh mọi người 

khác nhau, thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, đối với người ưa thích học rộng nghe nhiều, 

đức Phật mở ra pháp gì? Pháp Tướng Duy Thức, mở ra môn học ấy. Mở ra môn học ấy là do 

chuyên vì loại người thuộc căn tánh đó. Thật sự là người thật thà, thượng căn lợi trí, đức Phật 

mở ra môn Thiền Tông, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, mau chóng lắm! Nếu là người 

trung hạ căn hoặc hạ hạ căn, có thể dũng mãnh tinh tấn, đức Phật liền mở ra Tịnh Độ Tông 

cho người ấy. Thâm nhập một môn, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, thành tựu trong một 

đời cũng chẳng thua kém kẻ khác. Hạ hạ phẩm vãng sanh trong cõi Phàm Thánh, đến Tây 

Phương Cực Lạc thế giới, cũng là A Duy Việt Trí Bồ Tát, chẳng thua sút người khác. Do 

nguyên nhân gì? Được bổn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì, trọn chẳng phải là 

giả. Lẽ nào A Di Đà Phật vọng ngữ? Điều kiện quan trọng nhất trong pháp môn này là lòng 

tin. Quý vị phải thật sự tin, thật sự nguyện, chẳng thể có mảy may nghi lự nào, sẽ thành công. 

Nếu quý vị có hoài nghi, có nghi ngại, sẽ chẳng thể thành công, quý vị hành theo môn này 

chẳng trót lọt! Tuy chẳng hành trót lọt, đã gieo thiện căn. Có thiện căn ấy, quý vị có duyên 

gặp gỡ pháp môn này. Gặp pháp môn rồi lại tiếp tục tu, đến giai đoạn nào đó, thật sự buông 

xuống, sẽ thành tựu trong giai đoạn ấy. Trong một đời này, chúng ta đã hiểu rõ: Buông xuống 

vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, sẽ thành tựu trong một đời này. Đời này 
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niệm Phật chẳng thể vãng sanh, đời sau hoặc đời sau nữa còn có duyên phận, còn có thể tiếp 

tục tu học. Chúng ta hiểu rõ: “Trong cửa nhà Phật, chẳng bỏ một ai”. Chư Phật, Bồ Tát hộ 

niệm hết thảy chúng sanh còn chu đáo hơn mẹ hiền chăm sóc con thơ. Ân đức của Phật chẳng 

thể nghĩ bàn! Chúng ta thường quên mất Phật, nhưng Phật chẳng thời khắc nào quên chúng 

ta! Chúng ta được chiếu trụ trong Đại Viên Kính Trí của các Ngài, đó là sự gia trì của đức 

Phật đối với chúng ta. Bản thân chúng ta thật sự là phiền não, nghiệp chướng quá nặng, 

chẳng cảm nhận được, nhưng Phật thật sự gia trì chúng ta. 

 Ngài A Nan cũng hết sức khó có, ưa chuộng đa văn, phát tâm hộ trì Phật pháp. Vì thế, 

hoằng pháp và hộ pháp đều chẳng dễ dàng. Quý vị chẳng thông hiểu Phật pháp, làm sao 

hoằng pháp, làm sao hộ pháp? Phật pháp quyết định chẳng thể dùng ý nghĩa của chính mình 

để giải thích, [nếu dùng ý mình để giải thích thì] sai mất rồi! Kể từ xưa, thuở Thích Ca Mâu 

Ni Phật tại thế đã xuất hiện trạng huống ấy, kinh Phật gọi trạng huống ấy là Tăng Thượng 

Mạn. Phiền não rất phiền phức, chướng ngại quý vị khai ngộ, chướng ngại quý vị chứng quả. 

Không chỉ là như thế, thậm chí còn chướng ngại thiện pháp của quý vị, phiền phức lắm! Vì 

quý vị tự cho là đúng, chính mình chẳng có chứng đắc, ngỡ đã chứng đắc, chẳng liễu giải, cứ 

ngỡ đã liễu giải, dạy bảo người khác như thế, hướng dẫn chúng sanh sai lầm. Hướng dẫn sai 

lầm, phải chịu trách nhiệm nhân quả. Quý vị xem công án của thiền sư Bách Trượng đời 

Đường sẽ thấy có kể một câu chuyện: “Nói lầm một chữ chuyển ngữ, đọa thân chồn hoang 

năm trăm đời”. Vì sao tạo thành hiện tượng ấy? Tăng Thượng Mạn. Chỗ này cũng ban cho 

chúng ta một khai thị rất trọng yếu, học Phật quyết định chớ nên có tâm ngạo mạn, ngạo mạn 

là do chính quý vị không biết. Nếu người ta hỏi quý vị: “Tôi chẳng có ngạo mạn, rất khiêm 

hư, không ngạo mạn”, xác thực là chính người ấy chẳng thể cảm nhận [chính mình đang ngạo 

mạn]. Đối trị ngạo mạn như thế nào? Khiêm hư. Đối trị ganh tỵ như thế nào? Tùy hỷ. Bồ Tát 

đều có phương pháp [để đối trị các tật xấu ấy]. Căn bệnh rất nặng, quý vị chẳng có phương 

pháp đối trị, nó liền khởi tác dụng, chướng đạo.  

 Ngài A Nan hộ trì Phật pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Xưa kia, Ngài là bạn học của 

Thích Ca Mâu Ni Phật. Một vị Phật xuất thế, ngàn đức Phật ủng hộ, người có duyên với Phật 

đều đến giúp Ngài. Hoặc là dùng thân phận Bồ Tát, thân phận Thanh Văn, làm đệ tử, hoặc kẻ 

tại gia hộ pháp của Ngài, khiến cho một đời giáo học của Ngài được viên mãn. Ngài A Nan 

cũng hộ trì pháp tạng của chư Phật trong tương lai, Ngài nhất định đã phát đại nguyện ấy. Ở 

đây, Thích Ca Mâu Ni Phật đã tiết lộ: “Giáo hóa thành tựu Bồ Tát chúng”. Nói là “Bồ Tát 

chúng”, cho thấy ngài A Nan là Đại Thừa, chẳng phải là Tiểu Thừa. “Nhược luận kỳ Tích” 

(nếu luận về Tích của ngài A Nan), Tích (跡) là thân phận thị hiện của Ngài trong hiện tiền, 

“tắc vi kết tập Kinh Tạng, truyền Phật tâm ấn, truyền thọ Mật Thừa, thừa truyền đại giáo chi 

quan kiện nhân vật” (là nhân vật then chốt kết tập Kinh Tạng, truyền tâm ấn của Phật, truyền 

dạy Mật Thừa, truyền thừa đại giáo). Thật sự hộ trì, nay chúng ta nói là “hộ pháp”. Hộ pháp 

chính là ba chuyện ấy. Kết tập Kinh Tạng: Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế giảng kinh, 
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giáo học, chẳng lưu lại văn tự, chẳng có kinh bổn. Kinh do đâu mà có? Chẳng giống các tôn 

giáo thông thường. Các tôn giáo thông thường có rất nhiều kinh điển từ cõi trời giáng xuống, 

Phật giáo chẳng phải vậy. Phật giáo do Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên giảng cho mọi người 

trong thuở Ngài tại thế. Khi ấy, chẳng ghi chép bằng văn tự, do đâu mà có kinh điển? Ngài A 

Nan trùng tuyên, nhắc lại những kinh do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói một lượt. Năm trăm vị 

Đại A La Hán chứng minh cho Ngài, làm thính chúng. Nghe những lời A Nan đã nói, mọi 

người đồng ý, đều tán thành, thì mới có thể dùng văn tự để ghi chép, lưu truyền hậu thế, kinh 

Phật do như vậy mà có. Nếu có một người chẳng đồng ý, nói “tôi nghe đức Phật nói câu này 

không phải như vậy”, đoạn ấy phải gạt bỏ, thà thiếu chứ không thừa, nhằm giữ chữ tín với 

đời sau. Do đó, kết tập Kinh Tạng nghiêm ngặt như vậy, chẳng phải là thiểu số phục tùng đa 

số. Chẳng phải vậy! Một người chẳng đồng ý bèn chẳng thông qua! Đó là kết tập kinh tạng, 

đó là hộ pháp trong thuở ấy, khiến cho những gì đức Thế Tôn đã nói trong bốn mươi chín 

năm chẳng đến nỗi bị tiêu mất!  

 Cổ nhân rất dụng tâm, chỉ sợ kinh điển bị thất truyền, đã khắc kinh điển lên đá, chứa 

trong hang núi, gọi là “tàng chư danh sơn” (cất giữ trong các quả núi danh tiếng) hòng lưu 

truyền hậu thế. Năm xưa, tôi đến Bắc Kinh thăm cụ Hoàng Niệm Tổ, quen biết hội trưởng 

hiệp hội Phật giáo thuở ấy là lão cư sĩ Triệu Phác Sơ. Chúng tôi nói chuyện hết sức hợp ý, lão 

cư sĩ bảo tôi: “Thầy đã tới Bắc Kinh, nhất định phải đến Phòng Sơn xem kinh đá”. Cụ sai 

người lái xe đưa tôi đi thăm, tôi thấy toàn bộ Đại Tạng Kinh, trong những kinh được khắc ấy 

còn có mấy bộ chẳng có trong Tạng Kinh hiện thời. Quý vị thấy họ đã sưu tập hoàn chỉnh 

dường ấy! Nghe nói những bộ kinh ấy đã khắc trong vòng tám trăm năm, khắc qua nhiều đời 

suốt tám trăm năm, cất trong thạch động tại Phòng Sơn. Dường như có tất cả bảy động, [kinh 

điển được] cất giữ trong bảy hang động, chữ rất lớn, khắc hết sức đẹp đẽ. Chúng tôi thấy rất 

thích, cũng thấy hết sức cảm động trước dụng tâm của cổ nhân. Điều này thuộc về truyền 

thừa Kinh Tạng, chỉ sợ khi có tai nạn, kinh Phật bị thất truyền, nên dùng phương pháp ấy. 

Hiện thời, thuật ấn loát phát triển, để cho kinh Phật chẳng đến nỗi bị thất truyền, tốt nhất là 

ấn hành với số lượng lớn, cất giữ các nơi trên cả thế giới. Chúng ta biết là chắc chắn có tai 

nạn, nhưng chẳng thể là toàn thể thế giới có tai nạn, chẳng thể nào! Nói chung là vẫn có nơi 

không bị, [kinh Phật] sẽ được bảo tồn. Vì thế, số lượng càng nhiều càng an toàn. Khắc vào đá 

xong xuôi, cất trong danh sơn, nếu phát sanh động đất, những kinh ấy bị tiêu hết! Chúng ta 

chẳng thể không bận tâm: Nếu bị động đất thì làm như thế nào đây? Vì thế, ấn hành lưu 

thông tốt hơn bất cứ cách nào khác. Sau đấy, có một năm tôi sống ở Tân Gia Ba, có một vị cư 

sĩ cúng dường món tiền năm trăm vạn Mỹ Kim, món tiền ấy rất đáng kể. Chuyện đầu tiên tôi 

nghĩ đến là in thạch kinh ở Phòng Sơn để lưu thông, có thể in một ngàn bộ. Tôi thương lượng 

chuyện này với cục tôn giáo của Trung Quốc, vẫn chẳng có cách nào thỏa nguyện. Chẳng 

phải là đơn vị ấy không đồng ý, mà là cá nhân chẳng đồng ý. Vì thế, chuyện này chẳng thể 

hoàn thành, tiền giữ lại đó chẳng sử dụng vào đâu được! Năm trước, Thương Vụ Ấn Thư 

Quán bắt đầu tái bản bộ Tứ Khố Toàn Thư, tôi nghĩ đây cũng là chuyện tốt lành, bèn mua từ 
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Thương Vụ Ấn Thư Quán một trăm bộ, mỗi bộ là năm vạn Mỹ Kim, một trăm bộ là năm 

trăm vạn, dùng hết số tiền ấy. Hiện thời, sách đã in xong, chúng tôi biếu tặng quốc nội và hải 

ngoại, đó là quốc bảo của Trung Quốc. Bản gốc được Thương Vụ Ấn Thư Quán của Đài 

Loan sử dụng là từ Văn Uyên Các42[3], tức là bộ được biên chép tốt nhất trong bảy bộ thuở 

ấy, cất giữ trong hoàng cung. Tuy chẳng phải là in sách Phật, nhưng đó là truyền thống văn 

hóa Trung Hoa. Văn hóa truyền thống Trung Hoa là cơ sở [để học hỏi] Phật pháp. Chẳng có 

truyền thống văn hóa Trung Hoa, học Phật nhất định phải tạo lập cơ sở vững vàng từ Tiểu 

Thừa. Trong tương lai, tại đạo tràng này sẽ cất giữ một bộ. Vì thế, phải thường nghĩ làm thế 

nào để có thể bảo tồn Phật pháp lâu dài? Hiện thời, tuy khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta 

hãy nghĩ, nếu vạn nhất có một ngày đại tai nạn hủy sạch khoa học kỹ thuật, chẳng có điện thì 

sẽ làm như thế nào đây? Computer, đĩa CD/DVD đều chẳng dùng được, đều biến thành phế 

vật! Có thể như vậy hay không? Có thể lắm chứ! Vì thế, phương pháp thật sự vẫn là in thành 

sách tốt hơn, lưu thông với một số lượng lớn. Đó là truyền kinh điển. 

 “Truyền Phật tâm ấn”: Đây là Thiền Tông. Tôn giả A Nan là tổ sư đời thứ hai của 

Thiền Tông. Sơ Tổ Thiền Tông là tôn giả Ca Diếp. Ngài Ca Diếp truyền cho ngài A Nan; 

trong Thiền Tông, ngài A Nan là Nhị Tổ. Quý vị thấy “truyền Giáo, truyền Tông”, Tông là 

Thiền Tông. Không chỉ là như vậy, Ngài còn truyền dạy Mật Tông, nên Ngài là nhân vật then 

chốt truyền thừa đại giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp đó là nói tới kinh điển Mật Tông. 

Trong Liên Hoa Sanh Đại Sĩ Ứng Hóa Nhân Duyên Kinh có nói: “Mật Giáo Sơ Tổ Liên Hoa 

Sanh đại sĩ tùng A Nan thọ Thích Tôn dự chúc truyền phó chi Mật Pháp” (Sơ Tổ Mật Giáo là 

đại sĩ Liên Hoa Sanh đã từ ngài A Nan nhận lãnh sự phó chúc truyền thừa Mật Pháp của đức 

Thích Ca). Thích Ca Mâu Ni Phật đã đem Mật Pháp truyền sẵn cho ngài A Nan, để ngài A 

Nan truyền lại cho Liên Hoa Sanh đại sĩ, cho thấy Ngài xác thực là truyền nhân của Mật 

Tông. “Hựu Thai Tạng Giới Mạn Đà La Sao tam viết: A Nan mật hiệu Tập Pháp Kim Cang” 

(Sách Thai Tạng Giới Mạn Đà La Sao, quyển ba viết: “Ngài A Nan có mật hiệu là Tập Pháp 

Kim Cang”), Mật là Mật Tông. Trong danh hiệu của Mật Tông, tôn giả A Nan có hiệu là Tập 

Pháp Kim Cang. “Thử hựu hiển A Nan chi Bổn, cái Kim Cang tức Phật dã” (điều này lại 

hiển thị Bổn của A Nan, vì Kim Cang chính là Phật). Mật Tông gọi Kim Cang là Phật, [A 

Nan] đã thành Phật. “Cố tri A Nan hộ trì Phật pháp thị kỳ bổn nguyện” (do vậy, A Nan hộ trì 

Phật pháp chính là bổn nguyện của Ngài). Trong lúc tu nhân, trong khi tu hành, Ngài đã phát 

                                                           

42[3] Văn Uyên C|c (文淵閣, tên M~n Ch}u l{ Šu Songkon Asari) chính l{ t{ng thư l}u của triều đình 

nh{ Thanh. Kiến trúc nằm phía Bắc điện Văn Hoa, thuộc trong phạm vi của Tử Cấm Th{nh. Thật ra, 
công trình n{y được kiến tạo v{o đời Vĩnh Lạc nh{ Minh. Cũng giống như Văn Uyên C|c thuộc cố cung 
Nam Kinh, Văn Uyên C|c ở Bắc Kinh cũng nằm ở góc Đông Nam cửa Tả Thuận, v{ đ~ hư hại theo thời 
gian. Đến thời C{n Long, nh{ vua hạ lệnh x}y Văn Uyên C|c phía sau điện Văn Hoa trên nền cũ của 
Th|nh Tế Điện, m~i đến năm C{n Long 41 (1776) mới dựng xong, chủ yếu để lưu trữ Tứ Khố To{n Thư 
v{ Kh}m Định Cổ Kim Đồ Thư Tập Th{nh. Sau khi x}y xong, mỗi th|ng vua ra lệnh cho c|c đại học sĩ 
mở một buổi kinh diên (khóa giảng về kinh s|ch Nho gi|o) cho c|c học trò Quốc Tử Gi|m tại đó.  
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nguyện hộ trì Phật pháp, hết sức yêu mến Phật pháp. Điều này có mối quan hệ với tập khí đời 

đời kiếp kiếp trong quá khứ. “Hiện tắc thị hiện vi Phật thị giả” (nay thì thị hiện làm thị giả 

của đức Phật), lần này, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trên thế gian, Ngài đến thị hiện làm 

thị giả của đức Phật. “Tục Phật huệ mạng, kế vãng khai lai, cố ư bổn kinh đương cơ” (tiếp 

nối huệ mạng của Phật, tiếp nối quá khứ dẫn đến tương lai. Do vậy, trong kinh này, Ngài là 

đương cơ), điều này chỉ rõ ngài A Nan và Tịnh Tông có duyên hết sức sâu đậm. Đức Phật 

giảng kinh Vô Lượng Thọ, Ngài là người khải thỉnh đầu tiên. Thấy đức Phật phóng quang, 

hiện tướng lành, Ngài liền thay mặt đại chúng hướng về đức Phật thỉnh pháp, khiến cho đức 

Phật nói ra pháp môn này. “Nãi năng thiện tự tư duy, phát thử diệu vấn” (bèn có thể tự khéo 

tư duy, nêu ra câu hỏi hay khéo này). Khá nhiều kinh giáo đều do có người khải thỉnh rồi đức 

Phật mới nói. [Những kinh] không có ai khải thỉnh, mà đức Phật tự nói, rất ít, không nhiều 

lắm, nhưng đức Phật Thuyết A Di Đà Kinh là không có ai hỏi mà tự nói, không có ai khải 

thỉnh. Không có ai khải thỉnh mà đức Phật cũng nói là do thấy duyên của chúng sanh đã chín 

muồi, đức Phật bèn tuyên bố pháp môn ấy, giảng giải cùng mọi người. Mọi người có thể tin, 

có thể hiểu, có thể hành, có thể chứng, đó gọi là “duyên của chúng sanh chín muồi”. Tuy 

chẳng có ai khải thỉnh, đức Phật cũng nói ra. Kinh như vậy, đức Thế Tôn trong bốn mươi 

chín năm giảng kinh thuyết pháp có nói, nhưng không nhiều lắm.  

 “Sắc thân chư căn, duyệt dự thanh tịnh” (Các căn nơi sắc thân, vui sướng thanh tịnh). 

Trong hai câu kinh văn này, chữ “chư căn” chỉ sắc tướng, tức là thân thể chúng ta, năm căn 

nơi thân thể là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân.“Duyệt dự” (悅豫) là vui sướng. “Thanh tịnh, Gia 

Tường Sớ viết: Quang hiển dã” (Thanh tịnh: Gia Tường Sớ giảng: “Sáng ngời, rõ rệt”), dùng 

“sáng ngời, rõ rệt” để giải thích thanh tịnh. “Hựu Bảo Tích kinh viết: Như Lai thân giả, tự 

tánh thanh triệt, hà dĩ cố? Như Lai cửu dĩ viễn ly nhất thiết phiền não chư cấu uế cố” (Kinh 

Bảo Tích lại chép: “Thân Như Lai tự tánh trong trẻo, vì cớ sao? Vì Như Lai từ lâu đã xa lìa 

hết thảy phiền não và các cấu uế”). Há có lẽ nào thân Phật chẳng thanh tịnh? Phiền Não 

Chướng và Sở Tri Chướng hoàn toàn đều đoạn hết; vì thế, thân tâm thanh tịnh. Trong kinh 

giáo thường tán thán chư Phật Như Lai là “Kim Cang bất hoại thân”. Kim Cang hình dung 

sự kiên cố, trong bất hoại còn có thanh tịnh. Trong giáo pháp Đại Thừa, chúng ta đọc thấy 

đức Phật nói: “Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai”, thân này là 

tướng hảo. Nói cách khác, thân mỗi người và thân Phật chẳng khác. Thân gì vậy? Thân hiện 

tiền, tức là cái thân hiện tại của chúng ta và thân Phật chẳng khác gì nhau. Nơi chúng ta đang 

sống và Tịnh Độ chẳng khác gì nhau. Trong Hệ Niệm Pháp Sự, thiền sư Trung Phong đã nói: 

“Thân ta chính là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chính là thân ta”. “Phương này chính là Tịnh 

Độ, Tịnh Độ chính là phương này”,nói như vậy là đúng, chẳng hề nói sai. Vì sao? Vì các 

Ngài đã đoạn hết tập khí phiền não, nên thân tâm thanh tịnh hiện tiền. Nỗi phiền phức của 

chúng ta trong hiện thời là gì? Bị nhuốm bẩn: Thân bị tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê 

nhuốm bẩn, tâm bị tham, sân, si, mạn, nghi nhuốm bẩn, đạo lý là như thế đó. Nếu buông 

tham, sân, si, mạn, nghi trong tâm xuống, buông tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê, Sắc, 
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Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp nơi thân xuống, quý vị và Phật sẽ chẳng khác gì nhau. Thân 

Phật và thân chúng sanh không hai, không khác. Lời này là thật, chẳng giả.  

 Lục đạo chúng sanh một thân lắm bệnh, bệnh do đâu mà có? Tham, sân, si, mạn, nghi 

là gốc bệnh của quý vị, tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê là ngoại duyên khiến quý vị bị 

nhiễm bệnh. Mừng, giận, buồn, vui là nội duyên khiến quý vị bị nhiễm bệnh. Nhân duyên 

trọn đủ, quý vị bị bệnh, đạo lý là như thế đó. Rất khó đoạn cái nhân, đó là tập khí phiền não, 

chẳng dễ đoạn. Đoạn được, quý vị sẽ chứng quả! Nếu có thể đoạn hết duyên, đoạn duyên như 

thế nào? Đức Phật dạy chúng ta lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy; quý vị có thể chịu khổ, 

có thể trì giới, thân tâm thanh tịnh, sẽ được tự tại. Nếu nói: “Thật sự buông xuống ngũ dục, 

lục trần, buông thất tình ngũ dục xuống, con người đúng là chẳng có gì vui sướng, học Phật 

để làm cái quái gì?” Đức Phật đã nêu gương, học Phật là lìa khổ, được vui. Những gì là khổ? 

Thất tình ngũ dục là khổ, thân tâm quý vị chẳng khỏe mạnh, thân tâm bị nhiễm ô. Đức Phật 

dạy chúng ta toàn là những lẽ thật, chẳng giả tí nào, bản thân chúng ta phải biết, phải hiểu rõ. 

Vì thế, phải học thân Như Lai tự tánh trong trẻo, chúng ta phải học theo Phật xa lìa hết thảy 

phiền não. Kiến Tư phiền não, Trần Sa phiền não, Vô Minh phiền não thảy đều buông xuống. 

 “Như Lai thân giả, xuất quá thế gian, hà dĩ cố? Bất vị thế pháp chi sở nhiễm ô cố” 

(Thân Như Lai vượt trỗi thế gian, vì cớ nào? Chẳng bị nhiễm bẩn bởi pháp thế gian). Quý vị 

chẳng còn bị ô nhiễm bởi tất cả các pháp thế gian. Chẳng bị ô nhiễm thì có hai biện pháp:  

1) Phương pháp nông cạn là chúng ta xa lìa, không tiếp xúc nó. Đó là biện pháp trị đằng 

ngọn, chẳng phải là trị tận gốc.  

2) Nếu có Thiền Định sâu, chúng ta tu học bất cứ pháp môn nào cũng đắc tam-muội, từ 

ngay nơi tướng mà lìa tướng, xa lìa ở một mức độ càng sâu hơn. Chẳng có tâm xa lìa mà 

trong hết thảy các pháp, tự nhiên chẳng khởi tâm không động niệm, đó là thật sự lìa.  

“Nãi chí Như Lai thân giả, như tịnh kính trung vi diệu chi tượng, như tịnh thủy trung 

minh mãn chi nguyệt” (cho đến thân Như Lai như hình ảnh vi diệu trong gương trong sạch, 

như mặt trăng tròn sáng trong nước sạch). Đây là tỷ dụ, rất giống với hình ảnh được chiếu bởi 

tấm gương sạch làu, hình ảnh hiển hiện trong gương. Lại giống như trong nước sạch, nước ấy 

sạch sẽ, chẳng nổi sóng, trăng hiện bóng trong nước. “Tổng thượng dẫn chứng, kinh văn 

thích vi: Đương thời Thế Tôn, nhãn đẳng ngũ căn, đồng hiện hỷ dung” (Tổng hợp những 

điều vừa dẫn trên đây, có thể giải thích kinh văn như sau: Lúc ấy, đức Thế Tôn nơi năm căn 

như mắt v.v... đều hiện vẻ vui sướng), nói rõ vì sao đức Phật phóng quang? Vì sao hiện tướng 

hoan hỷ ấy? Hoan hỷ! “Tâm trung an lạc, diệu tướng thanh triệt” (Trong lòng an lạc, diệu 

tướng trong sáng, rạng ngời). Cổ nhân nói là “người gặp việc vui sướng, tinh thần sảng 

khoái”. Khi đức Phật hiện tướng ấy, chúng ta biết là do tâm Phật biểu hiện ra, những điều 

này đều thuộc về thị hiện, trong lòng an lạc, diệu tướng bèn trong sáng, rạng ngời. “Như kính 
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trung ảnh, như thủy trung nguyệt” (như ảnh trong gương, như trăng trong nước), ảnh trong 

gương và bóng trăng trong nước bao hàm ý nghĩa sâu xa “bất tức, bất ly” (chẳng phải chính 

là, mà cũng chẳng phải là tách lìa), vừa không, vừa có. Có và Không chẳng hai!  

 “Quang minh viên mãn, tịnh nhược vô hình, hòa duyệt hoan hỷ, thanh tịnh trang 

nghiêm” (quang minh viên mãn, trong sạch như không có hình chất, hoan hỷ, sung sướng, 

thanh tịnh trang nghiêm), đây là lý do vì sao đức Phật an lạc, vui sướng? “Tịnh Ảnh Sớ viết: 

Hỷ hữu nhị nghĩa” (Tịnh Ảnh Sớ nói: “Hỷ có hai nghĩa”), giải thích cho chúng ta biết đức 

Phật hoan hỷ là có hai ý nghĩa biểu thị pháp: 

1) “Niệm Di Đà Phật sở thành hạnh đức khả khánh, cố hỷ” (nghĩ đến hạnh đức đã thành 

tựu của Phật Di Đà đáng vui mừng, nên hoan hỷ). Đây là Phật niệm Phật. Trong phần trước, 

ngài A Nan đã hỏi: “Nay đức Phật hoan hỷ, có lẽ nhất định là niệm Phật, niệm quá khứ hay 

vị lai Phật, hay niệm đức Phật ở phương khác trong hiện tại?” Ngài A Nan từng hỏi câu ấy. 

Vì thế, ở đây chỉ rõ: Niệm A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật nghĩ tới hạnh đức đã thành 

tựu của A Di Đà Phật đáng vui mừng nên hoan hỷ.  

2) “Niệm chúng sanh đắc ích thời chí, cố hỷ” (Nghĩ chúng sanh đã đến lúc được lợi ích 

nên hoan hỷ). Duyên của chúng sanh với Tịnh Độ đã chín muồi, cũng có nghĩa là chúng sanh 

có thể tiếp nhận pháp môn này. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thế giới này, nói theo 

thực tế, mục đích thật sự là để tuyên dương pháp môn này.  

Ai đã nói lời ấy? Thiện Đạo đại sư vào thời Đường đã nói. Thiện Đạo đại sư là tổ sư đời 

thứ hai của Tịnh Độ Tông. Ở chỗ này, phải nói kèm thêm cho rõ với các đồng học. Tổ sư 

Tịnh Độ Tông chẳng phải là đời đời truyền cho nhau, chẳng phải là truyền thừa, mà là dân 

chủ. [Các vị tổ sư Tịnh Độ Tông] được mọi người công nhận, chọn lựa, chẳng phải là truyền 

thừa từng thế hệ một. Vào thời đại ấy, vị đại đức đó tu học, hộ trì Tịnh Độ Tông hữu lực 

nhất, có thành tựu nhất, người đời sau bèn chọn Ngài làm Tịnh Tông tổ sư, chẳng phải là 

truyền thừa. Do đó, Tịnh Tông đến hiện thời chỉ có mười ba đời. Quý vị thấy mỗi tông phái 

đều có mấy chục đời, tối thiểu cũng là bảy, tám mươi đời, Tịnh Tông mới là mười ba đời. 

Thời đại nào chẳng có người [phù hợp tiêu chuẩn] bèn chẳng chọn. Do đó, [tổ sư Tịnh Độ] là 

do dân chủ mà có, nhất định được mọi người công nhận. Không dễ dàng! Duyên thành tựu 

của chúng sanh đối với Tịnh Độ chẳng dễ dàng, lẽ nào đức Phật chẳng hoan hỷ? Vì sao? 

Thành tựu trong một đời. 

 Vì lẽ đó, Thiện Đạo đại sư đã nói hai câu: “Chư Phật sở dĩ xuất thế, chỉ để nói biển 

bổn nguyện của Phật Di Đà”, nêu rõ vì sao chư Phật Như Lai xuất hiện trên thế gian? Xuất 

hiện trên thế gian vì chuyện gì? Vì chuyện này, giới thiệu pháp môn Tịnh Độ cùng mọi 

người, khuyên mọi người hãy chân tín, chân nguyện, thật sự niệm Phật, trong đời này quyết 

định được sanh về Tịnh Độ. Người chỉ cần vãng sanh Tịnh Độ bèn thành Phật, lời này là thật, 
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chẳng giả! Vì sanh về thế giới Cực Lạc, dẫu phiền não chẳng đoạn một phẩm nào, hạ hạ 

phẩm vãng sanh trong cõi Đồng Cư, đó là mức độ thấp nhất, sanh về thế giới Cực Lạc, đều 

được bổn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật gia trì, đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy 

Việt Trí Bồ Tát là thành Phật. Quý vị thấy Thiền Tông nói “đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến 

tánh”, đó là hạng người nào? Đó là A Duy Việt Trí Bồ Tát, kiến tánh thành Phật. Người ấy 

(người hạ hạ phẩm vãng sanh) có kiến tánh hay không? Chẳng kiến tánh! Cớ sao chẳng kiến 

tánh mà cũng thành Phật? Do Phật lực gia trì người ấy, nên thần thông và đạo lực liền bằng 

với minh tâm kiến tánh. Nói cách khác, người ấy có năng lực cảm ứng đạo giao cùng hết thảy 

chúng sanh. Chúng sanh có cảm, người ấy có ứng, đáng nên dùng thân Phật để độ, bèn có thể 

hiện thân Phật. Đây là điều chẳng thể nghĩ bàn của Tịnh Độ, chính là cái được gọi là “pháp 

khó tin” trong Tịnh Độ.  

 Quý vị nói với kẻ bình phàm trong Giáo Hạ, họ sẽ lắc đầu, chẳng tin, há có đạo lý ấy! 

Tức là chẳng tin tưởng vào sự gia trì do bổn nguyện và oai thần của A Di Đà Phật, cho nên 

khó tin. Khó tin mà chúng ta có thể tin, nay chúng ta tin tưởng, dựa vào đâu?  

1) Điều thứ nhất là thiện căn sâu dầy trong đời quá khứ. Điều này là khẳng định. 

2) Điều thứ hai, nếu thiện căn chẳng đủ sâu dầy, trong một đời này, do huân tu kinh giáo 

Đại Thừa trong một thời gian dài, cũng có thể nâng cao thiện căn lên tới một mức độ nhất 

định. Điều này phải có duyên phận.  

Bản thân tôi đối với Tịnh Tông thiện căn chẳng đủ sâu dầy. Nếu chẳng có sự huân tu 

bằng kinh giáo Đại Thừa trong nhiều năm ngần ấy, tôi vẫn chẳng tin tưởng, không dễ dàng! 

Thuở trẻ, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy tôi Tịnh Độ, khuyên dạy tôi hãy nghiêm túc học tập, tôi 

chẳng dám chống trái thầy, nhưng chẳng làm theo. Đi theo con đường của ngài A Nan, chẳng 

nghiêm túc tu tập mà cứ học rộng nghe nhiều, hết sức ưa thích kinh giáo, nhất là đối với Hoa 

Nghiêm và Lăng Nghiêm. Tôi kể cùng chư vị đoạn lịch sử này.  

 Tôi tin tưởng Tịnh Độ là nhờ Hoa Nghiêm và Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là 

khóa trình chủ tu của tôi thuở trẻ. Tôi nhớ đã giảng bảy lần, nhưng trong bảy lần chỉ có hai 

lần giảng viên mãn, năm lần khác chẳng giảng viên mãn. Về sau, giảng kinh Hoa Nghiêm. 

Mười mấy năm sau, khi đã giảng kinh Hoa Nghiêm được một nửa, đột nhiên có một ngày 

nghĩ Văn Thù và Phổ Hiền học pháp môn gì? Kinh Hoa Nghiêm vẫn chưa nói đến. Trong 

phần sau, lật đến phần sau của kinh điển, lật đến quyển ba mươi chín của Tứ Thập Hoa 

Nghiêm, trong đó có nói. Nguyên lai, Văn Thù và Phổ Hiền đều niệm A Di Đà Phật, cầu sanh 

Tây Phương Tịnh Độ. Lại chú tâm quan sát Thiện Tài đồng tử. Thiện Tài đồng tử là đệ tử 

nhập thất của Văn Thù Bồ Tát, là môn sinh đắc ý, là truyền nhân của Ngài, sở học và sở 

truyền chắc chắn vâng theo thầy, chẳng thể nào khác thầy được! Chú tâm xem kỹ phần năm 

mươi ba lần tham học, quả nhiên chẳng sai! Quý vị thấy: Vị thiện tri thức đầu tiên, người 
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Hoa nói “điều gì được tiếp xúc đầu tiên sẽ là chủ yếu”, là tỳ-kheo Cát Tường Vân, Ngài tu 

pháp môn gì? Ban Châu tam-muội, chuyên tu niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đối với vị thứ 

nhất, Trung Hoa và Ấn Độ đều có cùng cách nói “điều gì được tiếp xúc đầu tiên sẽ là chủ 

yếu”, có quan hệ lớn nhất. Vị cuối cùng trong năm mươi ba lần tham học là Phổ Hiền Bồ Tát, 

mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, tôi mới hoảng nhiên đại ngộ: Thiện Tài đồng tử vốn 

là chuyên tu Tịnh Độ, thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, thành tựu trong một đời. Trong 

ấy, năm mươi ba lần tham học là khóa trình tu học ắt cần phải có nhằm hoằng pháp và hộ 

pháp, chứ để cho chính mình thành tựu thì một môn là đủ rồi. “Hoằng hộ” (hoằng pháp và 

hộ pháp) thì hết thảy đều phải hiểu, hoằng hộ là gì? Thành tựu Hậu Đắc Trí, không gì chẳng 

biết. 

 Khi nào, Ngài mới đi tham học? Đã đạt được Căn Bản Trí. Trong hội Văn Thù, Ngài 

đắc Căn Bản Trí. Căn Bản Trí là gì? Kinh Bát Nhã nói “Bát Nhã vô tri”. Sau đó, tham học là 

“không gì chẳng biết”, chính là Hậu Đắc Trí. Hai thứ trí huệ viên mãn thì mới có thể nói đến 

chuyện hoằng hộ! Nhưng học Hậu Đắc Trí thì nhất định phải là đã đạt Căn Bản Trí; chưa đạt 

được Căn Bản, lấy đâu ra Hậu Đắc? Giống như trồng cây, Hậu Đắc Trí là cành lá. Chẳng có 

căn bản, lấy đâu ra cành lá? Khó khăn lớn nhất của người hiện thời là chẳng có căn bản mà 

đã muốn làm chuyện cành lá; do đó, toàn bộ cành lá đều thất bại. Nói theo Tứ Hoằng Thệ 

Nguyện, “phiền não vô tận thệ nguyện đoạn” là Căn Bản Trí, “pháp môn vô lượng thệ 

nguyện học” là Hậu Đắc Trí, không gì chẳng biết. Trong giáo pháp Đại Thừa, đức Phật đã 

nói rất rõ ràng, rất minh bạch, người biết học phải y giáo phụng hành. Vì vậy, khi chưa thành 

tựu Căn Bản Trí, sở học của chúng ta thảy đều vì cầu Căn Bản Trí. Trong giai đoạn ấy, nhất 

định là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Thâm nhập một môn thì quý vị mới có thể đắc 

Định, trong Phật pháp gọi là tam-muội. Sau khi thành tựu tam-muội, trí huệ liền khai. Trí huệ 

ấy là Căn Bản Trí. Căn Bản Trí là gì? Trong kinh này, chúng ta nói “thanh tịnh, bình đẳng, 

giác” là Căn Bản Trí. Cả ba điều ấy quý vị đều đạt được, nên quý vị học Hậu Đắc Trí rất mau 

chóng, vừa tiếp xúc liền hiểu rõ toàn bộ. Khi ấy, học tập vô cùng nhanh chóng, quý vị chẳng 

có chướng ngại. Phiền Não Chướng chẳng có, mà Sở Tri Chướng cũng chẳng có. 

 Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp: “Quang nhan nguy nguy”, “Quang” (光) là quang 

minh, “nhan” (顏) là dung nhan. Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú là tác phẩm [chú giải kinh 

Vô Lượng Thọ] của cư sĩ Đinh Phước Bảo [đã viết]: “Phật chi nhan hữu quang” [nghĩa là] 

khuôn mặt tỏa ánh sáng, nên gọi là “quang nhan”.“Nguy nguy, cao đại tôn thắng chi mạo” 

(vòi vọi là diện mạo cao, lớn, tôn quý, thù thắng). “Gia Tường Sớ viết: Nguy nguy ngôn đức 

thịnh, cao hiển” (Chữ “vòi vọi” ý nói đức nhiều, cao cả, rõ rệt). Phật là bậc đại đức. Người 

hiện thời nói là đức Phật phong độ, dáng vẻ rạng rỡ, đều nhằm nói tới ý nghĩa “đức thù thắng, 

cao cả, rạng rỡ” từ trong nội tâm phát ra. Người hiện thời chẳng có [phong thái ấy], nhưng họ 

dùng cách hóa trang, hoàn toàn là bề ngoài. Đặc biệt khi lên sân khấu biểu diễn, nhất định 

phải hóa trang, khiến cho họ trước ống kính đều là “quang nhan nguy nguy”, cũng có tình 
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hình ấy. Vì thế, lên sâu khấu luôn có chuyên viên hóa trang, có người chuyên nghiệp giúp 

quý vị, còn ở đây là tự nhiên. “Tổng biểu Phật chi đức dung” (Nói chung, câu này diễn tả vẻ 

mặt của Phật viên mãn các đức), đức ở bên trong, dung mạo ở bên ngoài. “Hiển diệu quang 

minh, siêu ư nhất thiết” (rạng ngời quang minh hơn hẳn hết thảy),“hết thảy” là nói các vị Bồ 

Tát từ Đẳng Giác trở xuống, không ai có thể sánh bằng Phật. “Hiển” (顯) là rõ rệt, “diệu” (

曜: chiếu sáng) cũng là như trong phần trước đã nói “mấy trăm ngàn biến hóa”, có ý nghĩa 

này. Trí huệ và đức năng của Phật đều từ tướng hảo mà thấu lộ, vượt trỗi hết thảy, Bồ Tát 

đều chẳng thể sánh bằng. Thanh Văn, Duyên Giác, chư thiên, nhân dân đương nhiên càng 

chẳng sánh bằng. 

 Đối với những điều được nói trong kinh, chúng ta ắt cần phải biết, những gì Phật có, 

chúng ta hoàn toàn đều có, nghe xong cũng chẳng cần phải hâm mộ, chúng ta chẳng kém 

Phật mảy may nào! Vì sao hiện thời chẳng hiển lộ? Phải biết: Vì chúng ta có vọng tưởng, 

phân biệt, chấp trước, nên chẳng thể chứng đắc. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể buông 

vọng tưởng, phân biệt, chấp trước xuống, hiện tướng ấy bèn hiện tiền. Chúng ta thật sự 

muốn, nay đang thuộc địa vị phàm phu, thật sự mong muốn, mong mỏi trí huệ và đức tướng 

đều có thể viên mãn như Phật, hãy nghiêm túc thật sự thực hiện. Nghiêm túc thật sự thực 

hiện thì chẳng thể quên Tam Học Giới, Định, Huệ. Thứ tự nhất định là nhân Giới đắc Định, 

nhân Định khai Huệ. Nếu nghĩ ta chẳng cần giới luật, thứ này quá phiền phức, ta thực hiện từ 

Định và Huệ, có được hay không? Chẳng được! Quý vị chẳng đắc Định, chẳng thể khai Huệ. 

Mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều đi theo con đường này mà thành tựu. Chúng ta 

chẳng noi theo đường cũ, tự mình mong khai sáng một con đường mới, phiền phức to lớn! 

Quý vị chỉ nên đi theo đường xưa, đường xưa chỉ có một lối, tự mình muốn khai sáng con 

đường mới, người hiện thời mong sáng tạo, càng sáng tạo càng nát be nát bét. Đúng là 

“chẳng nghe lời người già, chịu thua thiệt trước mắt”. Những người già trong nhiều đời, 

nhiều thế hệ đều đi theo con đường xưa cũ này, quý vị ngỡ là hiện thời khoa học phát triển, 

phải sáng tạo cái mới, quý vị cứ làm thử xem! Chớ nên không biết điều này, chẳng thể không 

tôn trọng tổ tiên, chẳng tôn trọng người trước. Nếu có mảy may ý nghĩ ngạo mạn nào, ta sống 

trong thế kỷ hai mươi mốt, là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, lẽ nào đi theo họ? Quý vị 

không đi theo họ, con đường của quý vị là tam đồ, khẳng định là ở trong tam đồ, chúng ta 

chớ nên không biết điều này! Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới chỗ này.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Tập 140 

Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 

Giảo duyệt: Huệ Trang và Đức Phong 

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ 

Kinh Giải, trang một trăm sáu mươi hai, dòng thứ tư.  

 “Bảo sát trang nghiêm, tập tự Tống dịch. Thượng hữu diện sắc viên mãn tứ tự” (“Bảo 

sát trang nghiêm”: Câu này được hội tập từ bản Tống dịch, phía trước câu này có bốn 

chữ “sắc mặt viên mãn”). Câu kinh văn này đọc như sau: “Diện sắc viên mãn, bảo sát trang 

nghiêm”.“Biểu Phật diện dung sở phóng diệu quang minh trung, ánh hiện thập phương Phật 

độ chi trang nghiêm bảo sát” (ý nói: Trong quang minh vi diệu phóng ra từ khuôn mặt đức 

Phật, hiện bóng cõi nước báu trang nghiêm của mười phương cõi Phật).  

Tiếp đó là: “Sát giả, Pháp Hoa Văn Cú Ký nhị” (Sát: Theo quyển hai sách Pháp Hoa Văn 

Cú Ký), đây là cuốn thứ hai, “viết: Thử vân Điền” (giảng: “Cõi này nói là Điền”). “Thử” là 

Trung Hoa, chữ Sát (剎) được dịch sang nghĩa tiếng Hán là Điền Địa (田地). “Tức nhất Phật 

sở vương thổ dã. Cố tri Sát tức Phật độ, Phật quốc chi nghĩa” (tức là vương thổ của một đức 

Phật. Vì thế, Sát có nghĩa là cõi Phật hoặc nước Phật). Chữ Bảo Sát (寶剎) chỉ một cõi nước 

Phật. Nói theo cách hiện thời, sẽ là khu vực dạy học của đức Phật, chúng ta càng dễ hiểu. Do 

đó, Sát có nghĩa là Sát Độ (ksetra). Vào thời cổ, tại Trung Hoa, người ta dịch chữ này là Điền 

Địa. Thuở đức Thế Tôn tại thế, giáo học, Ngài chẳng dựng đạo tràng. Nói theo hiện thời, 

Ngài và Tăng đoàn sống theo phương thức du mục, không ở một nơi cố định mà di chuyển 

khắp nơi. Ở đâu có duyên bèn đến đó. Đức Phật vô cùng tự tại, cũng chẳng có bất cứ điều 

kiện gì. Người nào thành tâm thành ý đến khải thỉnh, Ngài đều chấp thuận, nhận lời mời. Vì 

các Ngài đều trụ trong núi, rừng, ven sông, đêm nghỉ dưới cội cây, nên chẳng cần nơi chốn 

riêng biệt, bất luận chỗ nào cũng đều được. Đó là phương thức giáo học của đức Thế Tôn 

trong thuở ấy. Chúng tôi cảm thấy phương thức này hết sức tự tại, chẳng phiền nhiễu người 

khác chút nào! Người lễ thỉnh rất tự tại, chẳng có bất cứ gánh nặng gì. Khi đức Phật nhận lời 

mời cũng tự tại. Chúng ta nói là ứng xử với các Ngài cũng rất tự tại, chẳng làm phiền người 

khác. Đây là nguyên tắc giáo học cơ bản của đức Phật, đức Phật chẳng khiến cho người nào 

khởi phiền não. Vì thế, nói đến điền địa thì điền địa chính là chỗ Ngài giảng kinh, thuyết 

pháp, chẳng cần bất cứ dụng cụ gia đình nào! Đức Phật trải một chút cỏ tươi rồi ngồi trên đó, 

các học trò cũng là như thế, ngồi trên cỏ vây quanh bốn phía đức Phật. Chẳng như hiện thời 

có giảng đường, có bàn ghế, có lắm thiết bị như vậy, lắm thứ bắt buộc phải có, thời ấy chẳng 

có. Vì thế, chúng ta liễu giải trạng huống khi ấy. Đó chính là ý nghĩa của chữ Sát.  
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 “Bảo sát” (寶剎): Bảo (寶) là hình dung sự giáo học và thuyết pháp của đức Phật, nên 

gọi là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Tam Bảo trọn đủ, ba thứ này đều hết sức khó có. Phật 

là thầy, là người có thể thuyết pháp, Tăng là học trò, bao gồm thính chúng tại gia. Ý nghĩa 

gốc của chữ Tăng là đoàn thể. Bốn người trở lên, cùng học tập một chỗ thì gọi là Tăng 

Chúng, bất luận tại gia hay xuất gia, chư vị nhất định phải biết điều này. Do vậy, Tăng đoàn 

là đoàn thể học tập giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, nên gọi là Tăng đoàn. Không nhất 

định là tại gia hay xuất gia, nam chúng hay nữ chúng đều gọi là Tăng đoàn. Nếu gọi là tỳ-

kheo Tăng đoàn thì khác, nhất định phải là nói về xuất gia nam chúng. Không nói cố định thì 

tại gia hay xuất gia đều gọi là Tăng đoàn. Điều kiện nhất định của một Tăng đoàn là trì giới, 

nhất định là Lục Hòa. Nếu chẳng trì giới, chẳng có Lục Hòa, chẳng tính là Tăng đoàn, giống 

như hiện thời đạo tràng quy mô to đến mấy, đều chẳng thể gọi là Tăng đoàn. Đối với hàm 

nghĩa của những danh từ thuật ngữ trong Phật môn, chúng ta phải nhận biết chánh xác!  

 Nay đức Phật muốn giới thiệu cùng mọi người Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuyên 

giảng kinh Vô Lượng Thọ, nên Ngài đặc biệt hoan hỷ. Trong phần trước, chúng ta đã thấy 

Ngài vô cùng hoan hỷ. Hoan hỷ là do cơ duyên chín muồi, vô lượng chúng sanh sẽ do lần 

giảng diễn này mà đạt đến lợi ích thù thắng khôn sánh, trong một đời này có thể vĩnh viễn 

thoát ly lục đạo luân hồi, thoát ly mười pháp giới. Lại còn đúng như Mật Tông đã nói “tức 

thân thành Phật” (thành Phật ngay trong thân này), điều này chẳng giả tí nào! Trong phần 

trước, chúng ta đã đọc rất nhiều. Dẫu là hạ hạ phẩm vãng sanh trong cõi Phàm Thánh Đồng 

Cư, sẽ như nguyện hai mươi đã nói: “Giai tác A Duy Việt Trí Bồ Tát” (đều là A Duy Việt Trí 

Bồ Tát). Tiêu chuẩn của A Duy Việt Trí Bồ Tát, tiêu chuẩn thấp nhất, chính là như Thiền 

Tông Trung Hoa đã nói “minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật”, tiêu chuẩn ấy! Vì thế, A 

Duy Việt Trí Bồ Tát vượt trỗi mười pháp giới. Ngài ở nơi đâu? Trụ trong cõi Thật Báo Trang 

Nghiêm của Phật. Cõi Thật Báo Trang Nghiêm của Phật cũng là cõi Thật Báo Trang Nghiêm 

của chính mình, chư vị phải biết điều này. Đức Phật có bốn cõi, mỗi người chúng ta đều có 

bốn cõi. Bốn cõi hiển hiện như thế nào? Đều do ý niệm của chính mình hiển hiện, nói cách 

này mọi người sẽ dễ hiểu. Kinh Phật có nói: “Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng”, cũng có 

nghĩa là bốn cõi sanh từ tâm tưởng. Trong tâm quý vị có Vô Minh phiền não, có Trần Sa 

phiền não, có Kiến Tư phiền não, tâm quý vị có ba thứ phiền não ấy, cõi Phàm Thánh Đồng 

Cư trong tự tánh của quý vị liền hiện tiền. Như quả địa cầu hiện thời là cõi Phàm Thánh 

Đồng Cư, khởi tâm động niệm, ba loại phiền não ấy thảy đều trọn đủ. Trong cõi Phàm Thánh 

Đồng Cư cũng có người rất hạnh phúc, rất sung sướng, có người rất đau khổ, chịu tội, do 

nguyên nhân nào? Mỗi người có nghiệp lực khác nhau. Người tâm thiện, hành vi thiện, ở 

trong cõi Đồng Cư bèn có hạnh phúc, mỹ mãn, sung sướng, cảnh giới ấy hiện tiền. Nếu tâm 

hạnh người ấy chẳng lành, tiêu chuẩn thiện là Thập Thiện Nghiệp Đạo, [do tâm hạnh của 

người ấy] trái nghịch Thập Thiện Nghiệp Đạo, sẽ hiện thành cõi nước bất thiện, có lắm nỗi 

đau khổ, như kinh đã nói “tám nỗi khổ xen nhau nung nấu”, có hiện tượng ấy xuất hiện. Nếu 
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nghiêm trọng thì trong cõi Đồng Cư sẽ hiện gì? Hiện ra ba ác đạo là ngạ quỷ, súc sanh, địa 

ngục. 

 Chẳng phải do điều gì khác mà có, mà do tự tâm hiện ra. Trong kinh Đại Thừa, đức 

Phật thường nói “duy thức sở biến”, Thức là phân biệt, chấp trước. Từ phân biệt, chấp trước 

của quý vị mà biến hiện cảnh giới ấy, cho nên đạo lý “cảnh chuyển theo tâm” là ở chỗ này. 

Chúng ta liễu giải đạo lý này, biết chân tướng sự thật này, đối với lời Phật dạy, chẳng hoài 

nghi mảy may. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng chẳng oán trời hờn người, biết là gì? 

Đúng là tự làm tự chịu, chẳng liên quan đến ai khác. Bởi lẽ, nhân quả cá nhân do chính mình 

gánh vác. Nếu quý vị oán người khác, sẽ là tội càng thêm tội, phiền phức có thể to lớn, hứng 

chịu khổ báo chẳng hết. Vì thế, phải hiểu rõ. Như thế nào thì sẽ có thể thoát ly biển khổ, thoát 

khổ, thoát nghèo? Phật pháp dạy chúng ta lìa khổ, được vui. Lìa khổ là lìa thoát nghèo khổ, 

lìa thoát bệnh khổ, đạt được an lạc, quý vị đoạn ác tu thiện. Quý vị đoạn hết Thập Ác, 

nghiêm túc nỗ lực tu Thập Thiện, mạng vận sẽ chuyển biến, quả báo cũng chuyển biến. Phật 

pháp nói mạng vận, nhưng mạng vận không phải là nhất định, nó biến đổi theo ý niệm. Một 

niệm thiện, cảnh giới thiện quả nhân thiên bèn hiện tiền. Một niệm ác, cảnh giới ba ác đạo 

liền hiện tiền. Thiên biến vạn hóa, chẳng nhất định! Hiện thời, cả thế giới động loạn, tai biến 

dị thường trên địa cầu toàn thể thế giới đều có. Do nguyên nhân nào? Các đồng học học Phật 

đều biết, do tâm hạnh chẳng lành của chúng sanh sống trên địa cầu cảm vời, chứ chẳng do 

điều gì khác! Nếu chúng ta hỏi, khi nào xã hội sẽ có thể khôi phục hòa hài, người Hoa gọi 

chuyện đó là “thiên hạ thái bình”, khi nào sẽ có thể khôi phục? Khi nào hoàn cảnh vật chất 

trên địa cầu sẽ khôi phục bình thường? Các khoa học gia cho biết: Năm nay rất bất thường, 

tai nạn nhiều, mùa Đông lại còn đặc biệt lạnh, mùa Hạ đặc biệt nóng, thời gian hai mùa Xuân 

và Thu rất ngắn. Xuân, Thu vốn đều là ba tháng, có thể là mùa Xuân chỉ có một tháng rưỡi, 

mùa Thu cũng chỉ có một tháng rưỡi. Thời gian Đông và Hạ rất dài, vốn cũng là ba tháng, có 

thể [bị kéo dài] từ bốn tháng đến năm tháng, bất bình thường! Vì sao phát sanh tình hình 

này? Do ý niệm của chúng ta sai trái. Hoàn cảnh là thức biến, Thức là ý niệm. Ý niệm của 

chúng ta chẳng lành, nên phải chịu tội nhiều hơn. Mùa Đông đặc biệt lạnh, quý vị thấy bốn 

năm tháng lạnh cóng, chịu tội nhiều! Mùa Hạ đặc biệt nóng, thời gian Xuân và Thu rút ngắn, 

chẳng phải là tự nhiên, do con người gây ra!  

 Kinh Phật nói kiểu này, hết sức khó có. Hiện thời, các nhà Lượng Tử Lực Học đã 

chứng minh, họ chứng minh như thế nào? Họ chứng minh hiện tượng vật chất là giả, hoàn 

cảnh [cư trụ] của chúng ta là hiện tượng vật chất. Còn có nhà khoa học nói: Về căn bản, thế 

gian này chẳng có vật chất tồn tại, vậy thì chân tướng của vật chất là gì? Họ nói vật chất là 

huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục sanh ra. Chúng ta thật sự hiểu đạo lý này. Quý vị 

thấy đức Phật đã nói từ ba ngàn năm trước, đến gần đây, gần đây, các nhà khoa học mới phát 

hiện, có cùng ý nghĩa như đức Phật nói, nhưng ngôn ngữ hơi bất đồng, ý nghĩa hoàn toàn 

giống như nhau, chứng minh những điều kinh điển đã nói là đúng, trong kinh điển có khoa 
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học cao cấp. Những thông tin ấy đem lại tin tức tốt đẹp cho chúng ta: Chúng ta có năng lực 

khôi phục trật tự xã hội, khôi phục địa cầu bình thường, chỉ cần biến đổi ý niệm là được rồi. 

Đối với khởi tâm động niệm, tổ tiên đã nói luân lý, đạo đức, Ngũ Luân, Ngũ Thường, Tứ 

Duy, Bát Đức, đơn giản lắm. Đơn giản thì quý vị mới có thể ghi nhớ. Đơn giản thì lưu truyền 

ức vạn năm chẳng bị sai, cương lãnh trọng yếu là mấy chữ như vậy đó. Chúng ta phải nghiêm 

túc nỗ lực thực hiện: “Phụ tử hữu thân” (cha con có tình thân), thật sự làm được niềm thân ái 

ấy, tức là hiếu đạo. Giáo học của thánh hiền không gì chẳng đặt vững căn cội nơi chữ Hiếu. 

Giáo học của thánh hiền là cội gốc to lớn. Hiếu là nói tới điều gì? Quý vị nhìn vào chữ Hán. 

Chữ Hán là phù hiệu trí huệ, chữ Hiếu (孝) biểu thị ý nghĩa gì? Nửa phần trên là chữ Lão (老

), nửa phần dưới là chữ Tử (子), [hai phần ấy] hợp thành [chữ Hiếu], chúng ta có thể thấu 

hiểu ý nghĩa ấy. Thế hệ trước và thế hệ sau cùng một Thể, chẳng thể tách rời. Trên đời trước 

còn có đời trước nữa, sau đời sau còn có đời sau nữa; ý nghĩa này đã được bao hàm trong ấy. 

Lão Tử nói: “Thiên địa và ta cùng gốc, vạn vật và ta cùng một Thể”, chẳng phải là ý nghĩa 

này ư? Người Hoa nói đến Hiếu, phát minh chữ ấy trước khi Phật giáo truyền đến Trung 

Quốc. Trung Quốc có năm ngàn năm văn hóa, Phật giáo mới truyền đến Trung Quốc mới hai 

ngàn năm. Trước khi Phật giáo truyền đến, Trung Quốc đã có ba ngàn năm văn hóa, nói tới 

căn cội này: Căn cội hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy, chẳng hai, chẳng khác với những điều 

kinh Đại Thừa đã dạy.  

 Kinh giáo Đại Thừa giảng rõ ràng hơn. Trong Bồ Tát Giới Kinh có nói: “Hết thảy 

người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta”. Đấy là nói về quan hệ Ngũ Luân. Trong 

Phật pháp có nói: “Hết thảy chúng sanh vốn là Phật”. Những lời ấy đều do đức Phật nói. Vì 

vậy, giáo dục truyền thống Trung Quốc vun quén căn bản nơi “phụ tử hữu thân”, còn giáo 

học Phật pháp đặt vững căn bản nơi “hết thảy chúng sanh vốn là Phật”. Mục đích giáo dục 

và giáo học của đức Phật ở chỗ nào? Nay quý vị đang mê mất tự tánh, quý vị vốn là Phật, nay 

đã mê, biến thành lục đạo phàm phu, mục tiêu chung cực của đức Phật trong việc dạy bảo 

chúng ta là muốn khiến cho chúng ta chuyển phàm thành thánh, trở về vị Phật vốn sẵn có thì 

sự giáo dục của đức Phật bèn viên mãn. Thành Phật có khó hay không? Sau khi quý vị đã 

hiểu rõ nguyên lý được giảng trong kinh, sẽ biết là chẳng khó chút nào, buông xuống mà 

thôi! Buông Kiến Tư phiền não xuống, bèn thành A La Hán, buông Trần Sa phiền não xuống, 

sẽ là Bồ Tát, buông vô minh phiền não xuống, quý vị bèn thành Phật, trở về tự tánh. Do vậy, 

tu học Phật pháp, nói tới công phu tu hành thật sự thì là gì? Từ đầu tới cuối là buông xuống 

mà thôi! Vì sao bảo quý vị buông xuống? “Phàm những gì có tướng đều là hư vọng”,chẳng 

có gì là thật. Nếu là thật, đức Phật sẽ chẳng bảo chúng ta buông xuống. Bảo quý vị buông 

xuống vì tất cả đều là hư vọng. Quý vị buông những thứ hư vọng xuống, chân thật liền hiện 

tiền, chân thật là gì? Phật tánh. “Tự tánh thanh tịnh viên minh thể” như Hoàn Nguyên Quán 

đã nói bèn hiện tiền, buông vọng xuống, Chân liền hiện tiền, đó gọi là “chứng Chân”. Trong 

kinh, đức Phật đã giảng vấn đề này, giảng về nguyên khởi của vũ trụ, giảng chánh báo do đâu 

mà có. Chánh báo là gì? Chính mình, chính bản thân ta, ta do đâu mà có. 
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 Kinh Đại Thừa nói rất rõ ràng, rốt cuộc thân thể của ta là như thế nào? Nhục thân bao 

gồm xương, máu, lông trên da, lông tơ, tóc, đều thuộc về chánh báo. Đó là hiện tượng vật 

chất. Vật chất và tinh thần đồng thời phát sanh, vì sao? Trong tự tánh vốn trọn đủ. Huệ Năng 

đại sư kiến tánh đã bảo: “Nào ngờ tự tánh bổn tự trọn đủ”, trọn đủ những gì? Trọn đủ vô 

lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng thần thông, vô lượng tướng hảo, hết thảy đều là 

vô lượng, chẳng khiếm khuyết mảy may! Vì sao nói là vô lượng? Thật sự là vô lượng. Các 

khoa học gia hiện thời có tính toán, đáng tiếc là tôi chẳng ghi chép những con số ấy, sau này, 

tôi tìm người giỏi toán viết những con số ấy ra. Trên thân người chúng ta, họ biết trên thân 

người có bao nhiêu tế bào. Những tế bào ấy phân tích ra thành bao nhiêu phân tử, lại phân 

tích ra thành bao nhiêu nguyên tử, [sẽ biết] trên thân có bao nhiêu nguyên tử, bao nhiêu lạp 

tử. Nay đã phân tích đến lượng tử, trên thân này có bao nhiêu lượng tử. Những lượng tử nhỏ 

như vậy vẫn là Ngũ Uẩn như đức Phật đã nói. Đức Phật giảng rất hay, lớn đến mức như vũ 

trụ, nhỏ đến mức như lượng tử, đều chẳng thể vượt ngoài Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn là gì? Sắc, Thọ, 

Tưởng, Hành, Thức. Sắc là vật chất, Thọ, Tưởng, Hành, Thức là tinh thần. Thọ (受) là gì? Nó 

có năng lực cảm thụ, tiếp nhận. Nó có thể thấy, có thể nghe, có thể tiếp xúc bên ngoài. Nó có 

Tưởng, có Hành, Hành (行) là gì? Hành là như trong phần trước của kinh đã nói “mấy trăm 

ngàn thứ biến hóa”. Đó là Hành, mấy trăm ngàn thứ biến hóa là hình dung nó có thể biến 

hóa. Nó có Thức, nay chúng ta gọi Thức là “tư tấn” (資訊), tức tin tức. Có bao nhiêu tin tức? 

Trong một tiểu quang tử có tin tức trọn khắp pháp giới hư không giới, tất cả tin tức đều ở 

trong đó, chẳng sót một điều nào. Vì vậy, trong Phật pháp có khoa học bậc cao.  

 Có người hỏi tôi một câu hỏi khó: Con giun, tức là một loại trùng bò nho nhỏ, quý vị 

dùng dao chặt nó làm đôi, nó liền biến thành hai con. Nó chẳng chết, cả hai con đều sống. 

Người ấy hỏi tôi chuyện gì? Người ấy nói thần thức là một, nay biến thành hai con giun, có 

phải là có hai thần thức? Đúng vậy! Có hai thần thức thì trong tương lai, chúng thành Phật 

chẳng phải là thành hai vị Phật ư? Giải đáp vấn đề này như thế nào? Chúng tôi giải đáp theo 

tướng. Nói theo sự, nói theo tướng, thân của nó tồn tại, tồn tại ở chỗ nào? Mỗi tiểu quang tử 

đều là một thể hoàn chỉnh. Nói cách khác, thần thức là vô lượng vô biên, chẳng sai! Một 

người có thể trở thành vô lượng, vô biên Phật, nói cho quý vị biết là thật, cũng chẳng giả! 

Nếu một người tạo tác tội nghiệp trong địa ngục, có phải là vô lượng vô biên thân hứng chịu 

vô lượng vô biên tội hay không? Đúng vậy! Trong kinh, đức Phật đã nói như thế. Vì sao 

chúng ta nói rất nhiều người đầu thai trong lục đạo, [đầu thai] là một thần thức, chẳng phải là 

hai ư? Nói cho thông suốt, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Ý niệm của quý vị chấp 

trước thân này là chính mình, thân đã chết mà vẫn chẳng nỡ rời khỏi, giữ rịt lấy thân thể này, 

nên gọi là “thủ thi quỷ” (quỷ giữ thây), trọn chẳng biết thân lẫn tâm đều là giả. Chẳng phải là 

Quán Thế Âm Bồ Tát đã nói rất rõ ràng trong Tâm Kinh, mọi người hằng ngày đều niệm 

kinh ấy, vì sao hoàn toàn chẳng sử dụng được? Bồ Tát nói rất rõ ràng: “Hành thâm Bát Nhã 

Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến Ngũ Uẩn giai không” (khi hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật 

Đa, soi thấy năm uẩn đều không). Sau đấy, càng nói tỉ mỉ hơn: “Sắc bất dị Không, Không bất 
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dị Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức diệc phục như thị” (Sắc chẳng khác Không, Không chẳng 

khác Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như vậy). Nếu quý vị tham cứu thấu triệt kinh 

văn ấy, vấn đề của quý vị sẽ được giải đáp. Chẳng còn nữa! Quý vị chẳng có vấn đề ấy! Bởi 

lẽ, nếu quý vị chấp trước, nó sẽ biến thành một. Nếu chẳng chấp trước, nó liền biến thành rất 

nhiều. Vì vậy, Phật, Bồ Tát có thể phân thành vô lượng vô biên thân. Địa ngục cũng là như 

thế, xác thực là phân thành vô lượng vô biên thân trong địa ngục để lãnh chịu vô biên hình 

phạt. 

 Đến nay, kinh văn đã được học thuyết khoa học chứng minh, dễ hiểu hơn trước kia. Vì 

thế, đối với kinh văn sâu xa, uyên áo như thế này mà cổ nhân có thể thấu hiểu, chúng ta bội 

phục họ năm vóc sát đất. Hiện thời, nhờ các báo cáo của các nhà khoa học, chúng ta được đắc 

lực rất nhiều. Đem chúng so sánh với Phật học, chúng ta liễu giải Phật pháp càng rõ ràng 

hơn. Ở đây là nói đến nguồn cội của Bảo Sát (cõi báu). Mặt đức Phật phóng quang, trong 

quang là gì? Trong quang minh có vô lượng vô biên cõi Phật, quý vị thấy quang minh hiện 

bóng cõi báu trang nghiêm của mười phương cõi Phật. Nói cách khác, trong Phật quang hiện 

ra đạo tràng thuyết pháp giáo học của mười phương chư Phật. Bảo sát là đạo tràng, các Ngài 

hoạt động tại đó, giảng kinh, dạy học nơi đó. Người nào có thể thấy hiện tượng này? Pháp 

Thân Bồ Tát. Vì sao? Các Ngài chẳng có chướng ngại. Phật, Bồ Tát trong mười pháp giới 

vẫn chưa được, chẳng thấy, trừ phi Phật và các Ngài có duyên liền đặc biệt gia trì thì sẽ có 

thể thấy. Chẳng được Phật lực gia trì, sẽ chẳng thấy, nhưng Pháp Thân Bồ Tát không cần gia 

trì, bất cứ lúc nào cũng đều có thể thấy. 

Tiếp đó là: “Tống dịch tục vân: Như thị công đức, đắc vị tằng hữu. Cái vị chiêu thị thập 

phương, Phật tương khai diễn đệ nhất hy hữu chi pháp, cố hiện thị tiền sở vị kiến chi thụy. 

Cố bổn kinh trung tục viết: Tùng tích dĩ lai, vị sở tằng kiến, hỷ đắc chiêm ngưỡng, sanh hy 

hữu tâm” (bản Tống dịch ghi thêm: “Công đức như vậy là chưa từng có”. Ấy là vì tỏ rõ với 

mười phương: Đức Phật sẽ khai diễn pháp hy hữu bậc nhất. Vì vậy, đức Phật hiện tướng lành 

chưa từng bao giờ thấy như thế. Do đó, kinh này chép tiếp rằng: “Từ xưa đến nay, chưa từng 

được thấy, mừng rằng mình được chiêm ngưỡng, sanh tâm hy hữu”). Mấy câu này cho biết, 

trong bản Tống dịch có hai câu như thế, tiếp theo đó, có tất cả bốn câu: “Diện sắc viên mãn, 

bảo sát trang nghiêm, như thị công đức, đắc vị tằng hữu” (Sắc mặt viên mãn, cõi báu trang 

nghiêm, công đức như thế là chưa từng có). Đó là kinh văn trong bản Tống dịch. “Chiêu thị 

thập phương”: Chiêu là chiêu minh (昭明: sáng tỏ) Thị (示) là thị hiện (示現), thị hiện rõ rệt 

cho mười phương chúng sanh được thấy nghe, bao hàm ý nghĩa: Nay Thích Ca Mâu Ni Phật 

sẽ khai diễn pháp hy hữu bậc nhất. Chúng ta phải ghi nhớ câu này, phương pháp hy hữu bậc 

nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Vì vậy, kinh Vô Lượng Thọ có thể gọi là kinh bậc nhất [trong 

các kinh do] chư Phật đã nói. Lời này cũng chẳng phải do chúng tôi tùy tiện thốt ra. Thiện 

Đạo đại sư đã nói: “Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế” (sở dĩ chư Phật xuất hiện trong cõi đời), 

các Ngài đến hiện thân, thuyết pháp trong thế gian này, “duy thuyết Di Đà bổn nguyện 
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hải”(chỉ để nói biển bổn nguyện của Phật Di Đà), có nghĩa là Phật đến thế gian này để giáo 

hóa chúng sanh, độ thoát chúng sanh, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp chúng sanh lìa 

khổ, được vui, Ngài đã dùng phương pháp gì? Thứ nhất là dùng phương pháp này. Vô lượng 

pháp môn khác nhằm phụ trợ phương pháp này. Giống như một cội cây to, phương pháp này 

là cội rễ, ngàn kinh vạn luận là cành cây, thân cây, ngọn cây, lá cây, là những thứ đó, còn 

kinh này là căn bản.  

Chúng ta cũng nghe các tổ sư đại đức bảo Hoa Nghiêm là căn bản của hết thảy các pháp. 

Chẳng sai! Chẳng sai tí nào cả! Kinh Hoa Nghiêm xác thực là căn bản, vì sao? Thích Ca Mâu 

Ni Phật minh tâm kiến tánh, sau khi kiến tánh, Ngài đã hoàn toàn nói ra cảnh giới đã thấy. 

Đó là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, há có sai! Đương nhiên [Hoa Nghiêm] là 

căn bản pháp luân. Hết thảy các pháp được nói trong bốn mươi chín năm đều là cành lá của 

Hoa Nghiêm, từ xưa các vị tổ sư đại đức đã công nhận điều này. Vậy thì vì sao kinh Vô 

Lượng Thọ lại biến thành bậc nhất? Chúng ta đọc kỹ kinh Hoa Nghiêm sẽ hiểu rõ. Kinh Hoa 

Nghiêm cho đến cuối cùng viên mãn như thế nào? Tự tu viên mãn, độ chúng viên mãn, viên 

mãn như thế nào? Cuối cùng, mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. 

Dẫn về Cực Lạc là dẫn về kinh Vô Lượng Thọ, Hoa Nghiêm đạt đến rốt ráo viên mãn là trở 

về Vô Lượng Thọ. Do vậy, kinh Vô Lượng Thọ liền biến thành căn bản của căn bản, chúng 

ta chớ nên không biết điều này, chớ nên không nhận thức rõ ràng! Nếu không, thì sao? Đã 

gặp pháp môn này vẫn nghĩ pháp môn khác khá lắm, chẳng trọn đủ tín tâm đối với pháp môn 

này. Tín tâm chẳng đủ, Phật pháp chẳng bị thiệt thòi, mà chính là quý vị bị thiệt thòi: Pháp hy 

hữu bậc nhất ở ngay trước mặt mà quý vị bỏ lỡ, đời sau vẫn bị luân hồi, vẫn phải sanh tử, quý 

vị sai lầm mất rồi! Vì thế, câu này có ý nghĩa sâu xa, quý vị phải thừa nhận bộ kinh này là 

pháp hy hữu bậc nhất. 

 “Cố hiện thị tiền sở vị kiến chi thụy” (nên hiện tướng lành chưa từng thấy như trên 

đây): Đức Phật hiện tướng lành, “phóng quang hiện thụy” (phóng quang, hiện tướng lành), 

trong hết thảy các kinh, quý vị chẳng thấy Ngài toàn thân phóng quang. Vì thế, kinh này nói 

tiếp: “Tùng tích dĩ lai” (từ trước tới nay), đây là nói về tôn giả A Nan. Ngài A Nan là thị giả 

của đức Phật. Đức Phật giảng kinh, Ngài chưa hề vắng mặt buổi nào, trước nay, Ngài chưa 

thấy đức Phật hoan hỷ dường ấy, đức Phật hiện tướng thù thắng ngần ấy. Chúng ta phải ghi 

nhớ tướng được biến hiện này. Đức Phật chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt, 

chấp trước, vì sao mỗi ngày hiện tướng khác nhau? Đức Phật vĩnh viễn trụ trong tự tánh. 

Sách Hoàn Nguyên Quán nói “tự tánh thanh tịnh viên minh thể”, đó là trụ xứ của Phật, 

chẳng lìa tự tánh. Trong tự tánh, chẳng có phân biệt, chấp trước, chẳng có khởi tâm động 

niệm. Đức Phật thị hiện trong mười pháp giới, thị hiện trong tam đồ, cũng chẳng có khởi tâm 

động niệm. Hết thảy chúng sanh thấy Phật thị hiện, toàn là do nghiệp cảm của chúng sanh, 

nghiệp của chúng sanh niệm niệm khác nhau. Phàm phu chúng ta không biết, chúng ta biết 

thô niệm, nhưng chẳng biết tế niệm. Di Lặc Bồ Tát bảo: “Một cái khảy ngón tay có ba mươi 



337 Tập 140 

 

hai ức trăm ngàn niệm”. Chúng ta chẳng biết các niệm ấy, chúng là thật, chẳng giả! Nếu là 

người khảy ngón tay mau lẹ, trong một giây có thể khảy năm lần thì trong một giây có bao 

nhiêu niệm? Tính theo cách nói của Di Lặc Bồ Tát, sẽ là một ngàn sáu trăm triệu. Một giây là 

một ngàn sáu trăm triệu, làm sao quý vị có thể biết được nổi? Niệm niệm đều khác nhau. Vì 

thế, kinh nói “mấy trăm ngàn thứ biến hóa”, lời ấy là thật, chẳng giả tí nào. Ngài nói toàn là 

chân tướng sự thật, toàn là cảnh giới Như Lai đích thân chứng đắc, chẳng phải là tùy thuận ý 

niệm của phàm phu chúng ta, mà là cảnh giới do Ngài đích thân chứng. Vì thế, ngài A Nan 

trông thấy, A Nan đại diện cho đại chúng dự hội, “hỷ đắc chiêm ngưỡng, sanh hy hữu tâm” 

(mừng được chiêm ngưỡng, sanh tâm hy hữu), khẳng định trong các đại chúng dự hội [cũng 

có một tâm trạng ấy]. 

  “Thử biểu A Nan tuy cửu thị Phật trắc, đản như tư thụy tượng, tiền sở vị kiến. Kim 

nhật hạnh năng chiêm thị khâm ngưỡng, kiến thử quang minh, tâm trung hoan hỷ, nãi khởi 

hy hữu nan tao chi tưởng” (Điều này cho thấy ngài A Nan tuy hầu bên cạnh Phật đã lâu, 

nhưng các tướng lành như thế ấy từ trước đến nay Ngài chưa từng được thấy. Ngày nay may 

mắn ngắm nhìn, khâm phục. Thấy quang minh này, trong tâm hoan hỷ, liền khởi lên ý tưởng 

hy hữu, khó gặp). Câu này ý nói lên cảm nhận của tôn giả A Nan vào lúc ấy, quá hy hữu, cơ 

hội thành Phật viên mãn trong một đời đã đến rồi! “Ư thị, A Nan tùng tòa nhi khởi, ca-sa bị 

thể, đản lộ hữu kiên, thử danh thiên đản hữu kiên, nãi tỳ-kheo trí kính chi cực” (Do vậy, A 

Nan liền từ chỗ ngồi đứng lên, kéo áo ca-sa đắp thân để lộ vai hữu, chuyện này được gọi là 

“trật áo vai phải”, đó chính là cách tỏ lòng cung kính cùng cực của tỳ-kheo). Đấy là sự lễ 

kính của hàng đệ tử xuất gia đối với đức Phật. “Thiên đản hữu kiên” (偏袒右肩: trật áo, lộ 

vai phải) là cách kính lễ nhất. Tấm y mà giới Phật giáo Trung Hoa đắp hiện thời được gọi là 

Ca Sa (Kāṣāya), quý vị thấy để lộ vai phải, vì sao phải lộ vai phải? Niệm niệm chẳng quên 

phụng sự thầy, đối trước thầy hành lễ. Thầy có chuyện gì muốn sai bảo quý vị làm, sẽ hết sức 

thuận tiện, tay phải ở ngoài [ca-sa], sẽ phục vụ rất nhanh nhẹn, có thể tiếp nhận, [hở vai áo 

phải nhằm biểu thị] niệm niệm chẳng quên phụng sự sư trưởng. Ở nhà thì hiếu thuận với cha 

mẹ, cũng là niệm niệm chẳng quên chuyện do cha mẹ đã giao phó, sẽ thực hiện rất nhanh, 

chớ nên lười nhác, biểu thị ý nghĩa này. Bình thường thì sao? Bình thường thì y ca-sa phủ kín 

hai vai. Hở vai bên phải là hành lễ. Quý vị thấy trong Tiểu Thừa, Nam Truyền Tiểu Thừa, họ 

quấn ca sa trên người, bước vào đại điện bèn lộ tay phải. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, 

Trung Quốc thuộc khu vực ôn đới. Thuở Phật cư trụ tại Ấn Độ, Ấn Độ là xứ nhiệt đới, nên họ 

ăn mặc rất đơn giản, ba y là đủ rồi. Xứ nhiệt đới thì đến đêm, ba y coi như chăn đắp, ban 

ngày đều phủ lên thân. Khi làm lụng, chỉ dùng một tấm y, thường nói y năm điều là quần áo 

lao động. Y bảy điều là lễ phục thông thường, là lễ phục mặc thường xuyên. Từ chín điều trở 

lên cho đến hai mươi lăm điều là đại lễ phục. Tấm y hiện thời của chúng ta là hai mươi lăm 

điều, là đại lễ phục, khi hành lễ mới dùng. Đức Phật giảng kinh, chúng ta đến nghe kinh là 

đại lễ. Bởi lẽ, trong giảng đường, hoạt động Phật giáo là giảng học, chẳng có hoạt động nào 
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khác. Đức Thế Tôn thăng tòa thuyết pháp, học trò cung kính đến nghe giảng, tất cả đều trật 

áo hở vai phải, đều mặc đại lễ phục.  

 “Trường quỵ hiệp chưởng: Trường quỵ giả, song tất trước địa” (Quỳ thẳng chắp tay: 

Quỳ thẳng là hai gối đặt sát đất), có thể quỳ lâu dài. Khi hành lễ bái Phật, có lúc sử dụng hồ 

quỵ (胡跪). Hồ quỵ là chỉ có một chân đặt xuống đất, cũng là hành lễ, biểu thị đức Phật có 

sai phái gì, quý vị bèn đứng lên rất mau, đều là tâm thái ắt phải có để phụng sự bậc trưởng 

thượng, chẳng dám lười nhác, tán loạn, sử dụng theo ý nghĩa này. Trong trường quỵ cũng có 

hồ quỵ, một chân đặt sát đất, ở đây nói là hai gối đặt sát đất, cũng là trường quỵ. Trong 

trường quỵ có hai loại, chớ nên không biết. “Hiệp chưởng giả, hợp tả hữu lưỡng chưởng chi 

thập chỉ, cố hựu danh Hiệp Thập. Ấn Độ dĩ hiệp chưởng biểu kính lễ, biểu nhất tâm chuyên 

chú, cung kính chi nghi” (“Chắp tay” là khép mười ngón tay từ hai bàn tay trái và phải lại, 

nên lại gọi là “hiệp thập” (ép sát mười ngón tay lại). Ấn Độ dùng chắp tay để biểu thị sự kính 

lễ, biểu thị nhất tâm chuyên chú, là nghi lễ tỏ lộ sự cung kính). Mười đầu ngón tay biểu thị 

điều gì? Biểu thị tán loạn. Chúng ta có rất nhiều ý niệm, nghĩ Đông tưởng Tây. Khi cung 

kính bèn chắp hai tay lại, biểu thị chúng ta thu hồi sự tán loạn, nhất tâm chuyên chú, có ý 

nghĩa này. Vì thế, khi chắp tay, nhất định phải chắp sao cho các ngón thật khít nhau nhằm 

biểu thị nhất tâm. Có người chắp tay [mà các ngón tõe ra] như thế này, tức là không chuyên 

tâm, mà cũng chẳng cung kính, làm cho có mà thôi, chẳng có thành ý! Vì thế, khi thành ý, 

nhất định phải chắp lại thật khít, biểu thị thành ý. Điều này là lễ tiết nhỏ nhặt, nhưng lễ tiết 

vụn vặt chớ nên bỏ. Lễ tiết nhỏ nhặt cũng chẳng bỏ mất thì đại đức mới có thể thành tựu. Vì 

vậy, trong hiện thời, thành tựu đại đức rất khó khăn, vấn đề là vì đối với lễ tiết nho nhỏ đã 

tùy tiện, cứ ngỡ những chi tiết nhỏ nhặt cứ qua loa cũng được. Do đó, chẳng thể thành tựu đại 

đức.  

  Chữ “Bạch” (白) là từ ngữ tôn kính. Đối với bề trên, đối với trưởng bối, như chúng ta 

thường thấy trong kinh chép là “bạch Phật ngôn” (bạch cùng đức Phật rằng), hiện thời nói là 

“báo cáo”. Bạch có nghĩa là báo cáo. “Biểu bạch dã. A Nan trường quỵ, hiệp chưởng, hướng 

Phật trần thuyết, kính phát sở vấn dã” (“Bạch” là thưa bày. A Nan quỳ dài, chắp tay, hướng 

về đức Phật tỏ bày, cung kính thốt lời thưa hỏi). Những chữ được nêu trên đây toàn là lễ tiết. 

Những lễ tiết ấy thường được vận dụng trong cuộc sống hằng ngày, là lễ tiết đối với tất cả 

các vị tôn trưởng. Đức Phật là thầy, cũng là trưởng bối. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta 

có trọn đủ những lễ tiết, lễ phép hay không? Lễ tiết thật sự trọng yếu dường ấy ư? Trọng yếu! 

Vì sao? Tâm chân thành thanh tịnh của quý vị người khác nhìn chẳng ra, nhưng nó sẽ được 

bộc lộ qua các động tác. Chúng ta làm theo cách như vậy, đương nhiên là chính mình chân 

thành, biểu thị sự chân thành của chính mình, ngoài ra còn là giáo hóa chúng sanh. Đặc biệt 

là trong thời đại này, mọi người quên khuấy lễ kính, chúng ta bất luận ở nơi đâu, quý vị làm 

chuyện này sẽ là công đức, là tu công đức. Bất luận ở nơi chốn nào, quý vị thấy người khác, 

người khác là trưởng bối của chúng ta, hoặc tuổi tác cao hơn chúng ta, lớn hơn mười tuổi trở 
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lên là trưởng huynh, lớn hơn hai mươi tuổi là bậc ngang vai vế với cha ta, chính mình là vãn 

bối, hoặc là [trông thấy người] cấp bậc cao hơn chúng ta, hễ trông thấy phải hành lễ, lễ thì 

phải cung kính. Lễ tiết trong Phật môn là khi xá chào phải khom mình chín mươi độ để hành 

lễ, điều này có tất yếu hay không? Có chứ! Quý vị thấy chúng tôi hễ nhìn thấy người khác 

bèn khom mình chín mươi độ để hành lễ, trong tâm quý vị bèn sanh lòng hoan hỷ. Người 

hiện thời chẳng có lễ tiết, thấy cha mẹ, người trên mà gật đầu thì kể ra cũng còn khá, [vì] có 

lúc, đầu họ cũng không thèm gật nữa kia! Nếu chẳng có lễ, thưa cùng chư vị, chẳng có tâm 

cung kính, vì sao? Điều gìn giữ trong lòng nhất định thấu lộ ra ngoài. Trong tâm quý vị thật 

sự thành kính, bên ngoài tự nhiên là lễ tiết như vậy, chẳng cần ai dạy. Quý vị rất cung kính 

một ai đó, trông thấy người ấy, đúng là sẽ [cư xử] khác hẳn.  

Vì thế, người hiện thời bỏ sót lễ, cũng chẳng có ai dạy, nên tâm thành kính chẳng có, học 

thứ gì cũng đều học chẳng thành. Vì sao? Ấn Quang đại sư nói rất hay: “Một phần thành 

kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích”. Quý vị chẳng có 

thành kính, làm sao đạt được? Dẫu là vị thầy giỏi đến mấy, hoặc bậc thánh hiền đến dạy quý 

vị, Phật, Bồ Tát đến dạy quý vị, quý vị đều chẳng đạt được lợi ích, vì sao? Thiếu tâm thành 

kính. Điều này cho thấy, chẳng phải là Phật, Bồ Tát không đến, mà là do Phật, Bồ Tát thấy 

quý vị chẳng có thành kính, có đến cũng vô dụng! Phật, Bồ Tát thật sự đến, sẽ giúp quý vị tạo 

nghiệp, Phật, Bồ Tát chẳng nỡ lòng nào! Vì sao? Không chân thành bất kính là tội, là lỗi, lẽ 

nào Phật, Bồ Tát giúp quý vị tạo tội lỗi? Vì vậy, các Ngài lánh xa, đó là lòng từ bi chân 

chánh, chẳng khiến cho chúng ta vì bất kính thánh hiền mà phạm tội lỗi, nên các Ngài tránh 

né. Quý vị thấy Phật, Bồ Tát vì chúng ta thị hiện là từ bi, mà tránh né chẳng đến vẫn là từ bi! 

Hiểu đạo lý này, chúng ta muốn cầu học, thật sự mong cho học nghiệp và đạo nghiệp của 

chính mình thành tựu thì thành tựu từ nơi đâu? Thành tựu từ tâm cung kính, điều này rất quan 

trọng. Bản thân tôi cầu học thuở trước là một thí dụ tốt. Chúng tôi chẳng có quan hệ gì với 

thầy, căn bản là chẳng quen biết. Nghe tiếng thầy được rất nhiều người cung kính, tán thán, 

chúng tôi biết đó là một vị thầy tốt nên được nhiều người tán dương như vậy, học đòi Mao 

Toại43[4] tự tiến cử, viết thư gởi cho thầy. Chúng tôi là một gã nghèo túng, hèn mọn, mong 

                                                           

43[4] Mao Toại l{ người nước Triệu, sống v{o thời Chiến Quốc, l{ môn kh|ch của Bình Nguyên Qu}n 
(Triệu Thắng) đ~ l}u, nhưng chưa ai biết tới t{i năng. Năm thứ chín đời Triệu Hiếu Th{nh Vương (275 
trước Công Nguyên), nước Tần v}y h~m kinh th{nh H{m Đan của nước Triệu, Bình Nguyên Qu}n cầm 
tiết việt sang nước Sở cầu cứu. Mao Toại thừa dịp, tự giới thiệu, đề cao mình, đối đ|p khẳng kh|i, nên 
được Bình Nguyên Qu}n cho theo đ{m ph|n. Khi Bình Nguyên Qu}n v{ Sở Khảo Liệt Vương đang b{n 
c~i, Mao Toại bèn nói rạch ròi lẽ lợi hại, khiến vua Sở đồng ý liên minh với Triệu. Vì chuyện n{y mới có 
th{nh ngữ “Mao Toại tự tiến”. Bình Nguyên Qu}n l{ con của Triệu Linh Vương (Triệu Ung), em trai 
Triệu Huệ Văn Vương (Triệu Đan), từng giữ chức Tể Tướng của hai đời vua Triệu Huệ Văn Vương v{ 
Triệu Hiếu Th{nh Vương. Ông l{ một chính trị gia nổi tiếng, đồng thời nuôi rất nhiều môn kh|ch (danh 
sĩ đến l{m cố vấn). Bình Nguyên Qu}n cùng với Mạnh Thường Qu}n (Điền Văn) nước Tề, Tín Lăng 
Qu}n (Ngụy Vô Kỵ) nước Ngụy, v{ Xu}n Th}n Qu}n (Ho{ng Hiệt) nước Sở nổi tiếng l{ những người 
rộng lượng, hiền đức, được người đương thời gọi chung l{ Chiến Quốc Tứ Công Tử.  
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học mà chẳng có duyên phận, viết một bức thư thỉnh cầu thầy chấp thuận cho chúng tôi được 

học bàng thính. Khi thầy dạy, cho phép chúng tôi được dự thính. Tôi cung kính viết lá thư ấy. 

Thầy nhận được thư bèn hẹn tôi gặp mặt, trực tiếp nói chuyện. Chúng tôi giữ lễ đối với thầy, 

xác thực là có biểu hiện, tuy chẳng phải là mười phần cung kính, nhưng phải là được bảy tám 

phần, chẳng giống các bạn học thông thường.  

 Thầy không chỉ là chịu dạy, mà mỗi tuần còn dành cho tôi hai giờ, dạy tôi ở nhà thầy 

hai tiếng đồng hồ, chẳng thể tưởng tượng được! Một xu học phí cũng chẳng có! Nếu gặp 

người khác thì trong giờ lên lớp, anh đến nghe ké chẳng phải là đã được rồi hay sao? Đặc biệt 

dành ra thời gian, mỗi tuần dạy tôi hai giờ, giảng cho tôi một bộ khái luận triết học, chẳng 

theo sách giáo khoa. Nhân duyên học Phật của tôi do vậy mà có. Chủ đề trong khoa mục cuối 

cùng là triết học trong kinh Phật, thầy bảo tôi: “Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất 

trên thế giới, kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học trên toàn thế giới, học Phật là sự 

hưởng thụ cao nhất trong đời người”, quét sạch mọi thứ hiểu lầm trong thời trẻ của tôi đối 

với Phật giáo. Vì chúng tôi vốn nghĩ Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, chẳng có ý niệm muốn 

tiếp xúc. Khi thầy giới thiệu như thế, mới biết trong Phật pháp có đại học vấn, bèn sửa đổi 

quan niệm trong quá khứ, bắt đầu đến chùa miếu. Đến chùa miếu để làm gì? Tìm xem kinh 

sách. Thầy chỉ định những kinh điển nào mong chúng tôi sẽ đọc. Thuở ấy, kinh điển chẳng 

thể mua từ bên ngoài, chỉ trong chùa miếu mới có Đại Tạng Kinh, phải sao chép từ trong Đại 

Tạng Kinh ra. Thuở ấy, tôi còn sao chép mười mấy bộ. Đó là gì? Đó là chính mình thuở bé 

học được đôi chút tôn sư trọng đạo do cha mẹ dạy, sau này đạt được sự tiện nghi ấy, chẳng dễ 

dàng! Vì thế, thảy đều do từ lễ nghi cung kính mà được thầy hoan hỷ, chịu dạy tôi, chẳng cần 

đóng học phí, đặc biệt bỏ ra thời gian dạy học, duyên phận ấy hy hữu, khó gặp! Vì thế, cầu 

thiện tri thức thì phải đầy đủ điều kiện để cầu thiện tri thức, chớ nên không biết!  

 Tiếp đó là lời hỏi của A Nan, A Nan mở miệng thưa: “Thế Tôn kim nhật nhập đại tịch 

định” (nay đức Thế Tôn nhập đại tịch định). Ở đây, cụ Niệm Tổ có giải thích: “Ly nhất thiết 

tán động, cứu cánh tịch tĩnh, vị chi đại tịch” (Lìa hết thảy tán động, tịch tĩnh rốt ráo thì gọi 

là “đại tịch”). Tiếp đó là nói: “Đại tịch định giả, Như Lai sở nhập chi Thiền Định” (Ðại tịch 

định là Thiền Định được đức Như Lai nhập). Trên thực tế, đại tịch định là gì? Là tự tánh vốn 

định. Khi kiến tánh, Huệ Năng đại sư đã nói, Ngài báo cáo [tâm đắc với Ngũ Tổ], câu thứ tư 

là: “Nào ngờ tự tánh vốn chẳng dao động”. Đó là đại tịch định, trở về tự tánh. Vì thế, lìa hết 

thảy tán động, Trần Sa phiền não là Tán, Kiến Tư phiền não là Động. Tịch tĩnh rốt ráo, cảnh 

giới ấy cao lắm. Chẳng có hai chữ “rốt ráo” thì tịch tĩnh là Bồ Tát, thêm vào hai chữ “rốt ráo” 

sẽ là Như Lai, cao hơn Bồ Tát, gọi là “đại tịch”. Vì thế, đại tịch định là môn Thiền Định do 

đức Như Lai đã nhập, là tự tánh vốn định. “Niết Bàn kinh tạp viết” (kinh Niết Bàn quyển thứ 

ba mươi chép), đức Phật nói, “Ngã ư thử gian Sa La song thụ, nhập đại tịch định. Đại tịch 

định giả, danh Đại Niết Bàn” (Ta ở rừng Sa La song thụ trong cõi này, nhập đại tịch định. 

Ðại tịch định có tên là Ðại Niết Bàn). Kinh Niết Bàn do đức Thế Tôn nói khi Ngài nhập diệt. 
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Thích Ca Mâu Ni Phật rời khỏi thế gian này, người thế gian nói Thích Ca Mâu Ni Phật đã 

chết, Phật có sanh tử hay không? Thưa cùng chư vị, chẳng có! Phật chẳng có sanh tử; chúng 

ta có sanh tử hay không? Nói cho quý vị biết, chúng ta cũng không có sanh tử. Chúng ta sanh 

tử là thân có sanh tử, nhưng linh hồn chẳng có sanh tử, thật vậy, chẳng giả! Linh hồn hết sức 

tích cực trong khoảng thời gian và không gian này.  

 Chúng ta xem quyển sách này, Khải Tát Quân Đoàn Đông Chinh Trung Quốc Chi Mê 

(bí ẩn về đoàn quân đông chinh Trung Quốc của Caesar). Chuyện này được phát hiện gần 

đây nhất, là chuyện từ hai ngàn một trăm năm trước, là thật, chẳng giả. Đại đế Khải Tát 

(Caesar) của đế quốc La Mã phái một đoàn quân hơn mười vạn người xâm lược Trung Quốc, 

quả thật đường sá xa xôi, đội quân đến mười mấy vạn người, theo báo cáo cho biết, kỵ binh 

là hai phần ba, bộ binh một phần ba. Một đội ngũ khổng lồ chẳng thể di chuyển quá nhanh. 

Nếu kỵ binh tiến trước, đằng sau bị lạc khỏi đội ngũ thì không được rồi! Ban đêm đóng quân 

nghỉ trong lều, đều ở cùng một chỗ. Một đoàn quân khổng lồ như vậy, đi từ La Mã đến Trung 

Quốc mất hơn một năm. Khi đi đến vùng Tân Cương hiện thời, đoàn quân ấy gần như đã có 

hai vạn người chết vì bệnh truyền nhiễm. Chúng ta biết họ rời khỏi La Mã, chẳng bổ sung 

thêm quân, nên số lính một mực giảm bớt, chẳng được bổ sung. Ở Trung Quốc, họ cùng quân 

Trung Quốc giao chiến tại Tân Cương. Quân đội La Mã được huấn luyện kỹ càng, thuở ấy họ 

vô cùng nổi tiếng nhất Âu Châu là quân đội rất hung hãn. Vì thế, họ cũng rất kiêu ngạo, coi 

thường người Hoa, người Hoa nhỏ con hơn họ, vóc dáng lại lùn tịt. Nhưng người Hoa có 

mưu mẹo, dùng trí để thắng. Đánh một trận đầu với người Hoa, bị chết hơn chín ngàn người. 

Sau khi giao chiến với Trung Quốc, chẳng dám khinh địch, niềm tin sẽ chiếm lãnh Trung 

Quốc cũng mất đi, chỉ sợ chẳng có năng lực chiếm đóng Trung Quốc, nhưng mệnh lệnh của 

đại đế Caesar chẳng thể trái nghịch, cứ tiếp tục tiến về hướng Đông. Đi đến hành lang Hà 

Tây, tức là đến vùng Cam Túc, quân đội đã mất đi hai phần ba, tử vong vì giao tranh trên 

đường đi, hoặc tử vong khi hành quân, hoặc tử vong vì bị tai nạn bất ngờ. Đặt biệt là chẳng 

chịu nổi khí hậu sa mạc, nên tới được Hành Lang Hà Tây, [cả đoàn quân chỉ còn sót lại] gần 

như chưa tới một vạn người. Cuối cùng, toàn bộ cánh quân ấy bị diệt, rốt cuộc, còn lại hơn 

một trăm người tự sát tập thể tại Cam Túc, Trung Quốc.  

 Câu chuyện đã được kể rất rõ ràng, và cũng được kể hết sức tường tận, là thật, chẳng 

giả. Quý vị thấy quỷ hồn của những người đã chết từ hai ngàn một trăm năm trước, được gọi 

là “cô hồn dã quỷ”, họ ôm nỗi chấp trước, vẫn [tự coi mình] là một quân đoàn trú đóng tại 

nơi ấy. Thống soái khá lắm, là con trai thứ ba của Caesar, tức tam vương tử. Binh lính yêu 

mến vị thống soái này, thống soái cũng yêu thương binh lính. Hiện thời, cánh quân linh hồn 

ấy đã biến thành du hồn, hết sức tích cực, dựa vào thân một người để kể câu chuyện này. 

Chúng tôi đến thăm La Mã, đem chuyện này nói với người La Mã, người La Mã có biết hay 

không? Biết, quả thật là trong lịch sử của họ có ghi chép, sau khi đã phái đi một đạo quân bèn 

chẳng có tin tức, biến thành một điều bí ẩn. Thuở ấy, người ta tưởng chắc là do bị lạc đường, 
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nên đội quân ấy bị mất tích. Nay thì biết toàn bộ đã chết tại Trung Quốc. Quý vị thấy chuyện 

cách đây hai ngàn một trăm năm, những linh hồn ấy vẫn còn hết sức tích cực, chẳng giả. Sau 

khi đã chết, họ biết rất nhiều chuyện, biết gì vậy? Giết người phải đền mạng, cướp đoạt phải 

đền nợ! Chẳng đạt được tí ti tiện nghi nào! Vì thế, cuốn sách ấy là giáo dục nhân quả. Sau 

nhiều năm sống trong khổ sở như vậy, họ gặp Phật pháp, bèn quy y Tam Bảo tập thể. Bồ Tát 

từng bảo họ: “Trung Quốc chẳng phải là chỗ của quý vị, quý vị đến đây làm gì?” Tôi đọc 

cuốn sách ấy, đối với tôi, câu nói đó có một sự khải thị rất lớn, nói rõ điều gì? Dùng chiến 

tranh để cướp đoạt thì [đoạt được] vẫn là do trong mạng quý vị vốn có, quý vị nói xem có 

oan uổng hay không? Trong mạng chẳng có, dùng phương pháp chiến tranh vẫn chẳng thể 

đạt được! Vì thế, lập tức khiến cho chúng tôi nghĩ đến người Nhật phát động chiến tranh xâm 

lược Trung Quốc, đánh nhau tám năm rồi đầu hàng. Trung Quốc chẳng phải là nơi chốn của 

Nhật Bản, quý vị đến làm gì? Tin tức này cho chúng ta biết: Dùng võ lực chiếm đoạt người 

khác, rất sai lầm, phạm tội ác rất nặng.  

 Cổ nhân nói rất hay: “Mạng lý hữu thời chung tu hữu, mạng lý vô thời mạc cưỡng 

cầu” (Trong mạng có, ắt rồi phải có; số đã không có, chớ cưỡng cầu). Quý vị phải tin vào 

nhân quả báo ứng. Quý vị mong phát tài, trong kinh có lý luận và phương pháp để phát tài. 

Quý vị học theo thì mới có thể phát tài; đúng lý, đúng pháp thì mới có thể đạt được. Chẳng 

đúng lý, chẳng đúng pháp, dựa vào phiền não tập khí của chính mình, dùng các thứ thủ đoạn 

bất chánh để đạt được, vẫn là do trong mạng có. Nếu trong mạng chẳng có, sẽ không đạt 

được, dẫu đạt được rồi cũng bị mất đi, sao lại khổ sở đến thế? Vì thế, giáo dục nhân quả tốt 

đẹp lắm, có thể giúp chúng ta sống cuộc đời bình thường. Chúng ta cầu trí huệ, cầu sống lâu, 

cầu của cải, trong kinh Phật đều có các phương pháp, có lý luận. Hãy đúng lý, đúng pháp mà 

cầu. “Trong cửa nhà Phật, có cầu ắt ứng”, chẳng có gì không cầu được. Khó nhất là cầu 

thành Phật. Quý vị thấy thành Phật mà còn có thể cầu được, những thứ tiếng tăm, lợi dưỡng 

thế gian, thường gọi là “công danh, phú quý”, nhìn theo Phật pháp sẽ toàn là chuyện vặt 

vãnh, quá nhỏ nhoi, lẽ nào chẳng thể cầu được! Vì sao không dùng phương pháp bình thường 

để cầu, mà cứ phải dùng thủ đoạn phi pháp? Do thủ đoạn phi pháp mà cầu được, là do trong 

mạng quý vị có, nhưng vẫn là phạm tội! Phạm tội thì tuy quý vị cầu được, trong mạng đã bị 

chiết khấu, suy giảm, nhưng chính quý vị chẳng biết! Nếu quý vị biết, trong mạng quý vị phú 

quý là do nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đã tu tập, tích lũy. Trong Phật pháp có đạo lý to 

lớn, chớ nên không biết.  

 Kinh văn đã nêu rõ trạng huống khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, Ngài ở trong rừng 

Sa La Song Thụ, lìa khỏi thế gian ở nơi ấy, nhập đại tịch định. Đại tịch định là Đại Bát Niết 

Bàn, nhập Vô Dư Niết Bàn, đức Phật đã khuất bóng. Đây là tướng cuối cùng trong tám tướng 

thành đạo của Thích Ca Mâu Ni Phật, vì sao phải thị hiện tướng ấy? Nếu đức Phật chẳng thị 

hiện tướng ấy, thường trụ trong nhân gian, kẻ bình phàm sẽ nẩy sanh hiểu lầm: Phật là một vị 

thần, trường sanh bất lão, làm sao chúng ta có thể làm được? Chúng ta sẽ chẳng dám học tập 
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Ngài. Vì thế, đức Phật thị hiện giống như kẻ bình phàm chúng ta, có sanh, lão, bệnh, tử, mọi 

người liền tin tưởng. Phật chẳng phải là thần, Phật là người, Ngài có thể làm được, chúng ta 

cũng có thể làm được, tín tâm bèn mười phần trọn đủ. Đồng thời, Ngài đã ban cho chúng ta 

một sự cảnh giác cao độ, lúc quý vị thấy đức Phật tại thế, tuy theo học với Ngài, nhưng chẳng 

nghiêm túc, giải đãi, lười nhác, tán loạn. Đức Phật đã tịch rồi, đức Phật đã khuất bóng thì 

không còn chỗ nương cậy, nếu không nghiêm túc nỗ lực, mai sau sẽ xoay sở ra sao? Kích 

động, phát khởi đạo tâm nghiêm túc tu học của chính mình! Có hai thứ ý nghĩa như vậy, 

khiến cho chúng ta biết đức Phật chẳng thường trụ lâu dài trong nhân gian, Phật sẽ ra đi, 

chúng ta phải nắm chặt thời tiết nhân duyên này! Sau khi đức Phật đã khuất bóng, Ngài có 

dạy chúng ta, pháp vận của lão nhân gia dài đến một vạn hai ngàn năm. Pháp vận, nói theo 

cách hiện thời, sẽ là “sức ảnh hưởng”. Nói theo phương diện không gian, Ngài có sức ảnh 

hưởng trên cả thế giới. Nói theo phương diện thời gian, Ngài có sức ảnh hưởng suốt một vạn 

hai ngàn năm. Đó là đại đức. Chẳng phải là đại đức thì làm sao có thời gian ảnh hưởng lâu 

dài như thế?   

Chúng ta hiểu rõ, chỉ biết Phật giáo hiện thời tuy suy vi, pháp vận của đức Phật hãy còn 

kéo dài tới tám ngàn năm sau. Pháp vận của đức Phật có lúc lên cao, có khi xuống thấp, hiện 

thời nhằm lúc thoái trào, trong tương lai sẽ có cao trào hay chăng? Khẳng định là có. Nhưng 

chúng ta nhất định phải nhận biết Phật pháp là giáo dục, quyết định chẳng phải là tôn giáo, 

phải hiểu rõ điều này. Phật giáo thừa nhận trong vũ trụ có thần, có quỷ thần, có thiên thần, có 

Phật, Bồ Tát trong các thế giới phương khác, đó là vũ trụ quan Phật giáo. Nhưng Phật trọn 

chẳng sùng kính thần, chư vị phải biết điều này. Nói đúng ra là quan hệ giữa chúng ta và Phật 

giống như quan hệ giữa người và người, chỉ là chúng sanh trong các chiều không gian khác 

nhau. Dục Giới Thiên và Sắc Giới Thiên khác chiều không gian với chúng ta. Quỷ thần cũng 

chẳng thuộc cùng một kích thước không gian với chúng ta. Nếu chúng ta có thể đột phá các 

chiều không gian, quý vị có thể thấy trọn vẹn. Có năng lực đột phá hay không? Có năng lực, 

tâm thanh tịnh hiện tiền, thời gian và không gian đều chẳng có. Nói theo Phật pháp, quý vị có 

thể chứng đắc quả vị A La Hán, có thể siêu việt thời gian và không gian. Bồ Tát có năng lực 

lớn hơn nữa, năng lực của Phật trọn khắp pháp giới, hết thảy chướng ngại đều chẳng có. Vì lẽ 

đó, bao nhiêu là thiên thần và quỷ thần đều là đệ tử Tam Bảo, quy y Phật Đà, họ cũng nghe 

kinh, nghe pháp, cũng tu hành, cũng niệm Phật, người cầu sanh Tịnh Độ cũng rất nhiều. Quỷ 

thần đều phát tâm cầu sanh Tịnh Độ; nếu chúng ta chẳng phát tâm thì ngay cả quỷ thần cũng 

chẳng sánh bằng, chớ nên không hiểu đạo lý này!  

 Tiếp theo là: “Hựu Chân Giải vân: Phổ Đẳng tam-muội cập đại tịch định, tịnh thị 

Niệm Phật tam-muội dị danh dã. Kim Phật vị thuyết Niệm Phật pháp môn, trụ Niệm Phật 

tam-muội” (Sách Chân Giải lại viết: “Phổ Đẳng tam-muội và đại tịch định đều là tên gọi 

khác của Niệm Phật tam-muội. Nay đức Phật vì để nói pháp môn Niệm Phật bèn trụ trong 

Niệm Phật tam-muội”). Cách giải thích càng ngày càng gần gũi Tịnh Tông. Phổ Đẳng tam-
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muội: Phổ (普) là phổ biến, trọn khắp pháp giới là Phổ; Đẳng (等) là bình đẳng. Ba căn đều 

thích hợp trọn khắp, thâu gồm toàn bộ lợi căn và độn căn, đó là Đẳng. Bất luận căn tánh như 

thế nào, pháp môn Niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ là phổ đẳng, tức là chẳng có mảy may sai 

biệt, phổ biến bình đẳng. Chỉ cần quý vị gặp gỡ, chỉ cần quý vị có thể tin, hiểu, thật tu, chẳng 

có ai không vãng sanh. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng thể nào không thành 

Phật. Tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, thành Phật có sớm hay muộn, đó là do mỗi người 

siêng năng hay lười biếng khác nhau. Dũng mãnh, tinh tấn, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới 

sẽ thành Phật rất nhanh. Giải đãi, lười biếng, tán loạn, chẳng sốt sắng, sẽ chẳng bị thoái 

chuyển, [chỉ là] tiến bộ chậm hơn, nhưng vẫn thành Phật. Do đó nói pháp môn này là pháp 

môn Phổ Đẳng, còn đến đâu để tìm nữa? Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, có rất nhiều 

môn bất bình đẳng, có những pháp môn chỉ thích hợp bậc thượng thượng căn, kẻ bình phàm 

chẳng tu được. Có những pháp môn chỉ thích hợp bậc thượng căn, kẻ trung hạ chẳng có phần. 

Có những pháp môn thích hợp kẻ hạ căn, người thượng căn cũng chẳng thể học. Ví như trong 

kinh Tiểu Thừa, có rất nhiều kinh giảng pháp nhân thiên, những bậc thượng căn biết sanh 

thiên chẳng rốt ráo, nên chẳng muốn học. Chẳng giống như pháp môn Tịnh Tông, pháp môn 

này đúng là Phổ Đẳng tam-muội, học pháp môn này bình đẳng. Chúng ta chọn cách trì danh 

niệm Phật. Trong Thập Lục Quán Kinh, Trì Danh Niệm Phật là phép Quán cuối cùng, tức 

phép Quán thứ mười sáu. Được liệt kê cuối cùng thì cũng là pháp môn kỳ lạ, đặc biệt nhất. 

Đối với chuyện này, Cổ Ấn Độ và Trung Hoa có nhiều chỗ rất giống nhau, khi diễn xuất 

nghệ thuật, màn biểu diễn hay nhất được đặt cuối cùng, người Ấn Độ cũng giống như vậy. Vì 

thế, phép Quán cuối cùng trong mười sáu phép Quán sẽ là pháp môn trọng yếu nhất và thù 

thắng nhất trong mười sáu phép Quán, tức là Trì Danh Niệm Phật. Trước nó, có các phép 

Quán Tưởng Niệm Phật, Quán Tượng Niệm Phật, cuối cùng là Trì Danh Niệm Phật, chúng ta 

phải biết đạo lý này. 

 Kinh dạy: “Phổ Đẳng tam-muội cập đại tịch định, tịnh thị Niệm Phật tam-muội dị 

danh” (Phổ Đẳng tam-muội và đại tịch định đều là tên gọi khác của Niệm Phật tam-muội), là 

biệt danh. Phổ Đẳng tam-muội là Niệm Phật tam-muội, kinh còn gọi nó là Đại Tịch Định. 

“Kim Phật vị thuyết Niệm Phật pháp môn, trụ Niệm Phật tam-muội” (nay vì nói pháp môn 

Niệm Phật, đức Phật trụ trong Niệm Phật tam-muội): Trong pháp hội hiện thời, đức Phật vì 

đại chúng nói pháp môn Niệm Phật, giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới cặn kẽ cùng đại 

chúng. Phật trụ ở nơi đâu? Phật trụ trong Niệm Phật tam-muội. “Ức Phật, niệm Phật, hiện 

tiền đương lai, tất định kiến Phật” (nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai, nhất định thấy 

Phật), tin tức này nhằm bảo với chúng ta: Trong tâm chúng ta tưởng Phật, miệng niệm Phật, 

được Phật lực gia trì; hiện tiền, tương lai nhất định thấy Phật là Phật lực gia trì. Phật ở chỗ 

nào? Không nơi đâu, Phật chẳng hiện diện, không lúc nào chẳng tồn tại. Thiền sư Trung 

Phong bảo chúng ta: “Phương này chính là Tịnh Độ, Tịnh Độ chính là phương này”. Vì thế, 

Phật không lúc nào chẳng hiện diện, không nơi đâu chẳng hiện hữu. Phật do đâu mà có? Phật 

là tự tánh biến hiện. “Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”, “tâm ta chính là Di Đà, Di Đà 
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chính là tâm ta”. Quý vị thấy đó: Nói rất rõ ràng, rất minh bạch, những đoạn kinh văn khai 

thị ấy đã giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín. Khi trước, tôi thường nói: Chúng ta mong mỏi xã 

hội an định, thế giới hòa bình, phải như thế nào thì mới thực hiện được? Người trên thế giới 

ai nấy đều có thể làm tròn những việc thuộc về bổn phận của chính mình, điều này rất trọng 

yếu. Tương thân, tương ái những người có nghề nghiệp khác biệt, cùng nhau hợp tác, xã hội 

sẽ an định, phồn vinh, thế giới cũng thật sự hài hòa, mà cũng chẳng có tai nạn, [các tai nạn đã 

bị] hóa giải rồi! Mỗi người thực hiện tốt đẹp những chuyện thuộc bổn phận, bổn phận của 

người xuất gia học Phật là gì? Bổn phận là giảng kinh, giáo học, bổn phận là như vậy đó! 

Xuất gia thì phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, tại gia phải học theo cư sĩ Duy Ma. Cư sĩ 

Duy Ma là đức Phật tại gia, Thích Ca Mâu Ni Phật là Phật xuất gia, các Ngài có cùng đẳng 

cấp, chẳng có cao thấp! 

 Từ kinh điển, từ kinh Duy Ma Cật, chúng ta thấy cư sĩ Duy Ma giảng kinh, thuyết 

pháp, các vị Đại Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất đến nghe kinh. Quý vị thấy các Ngài đối với cư 

sĩ Duy Ma lễ kính, đảnh lễ ba lạy, nhiễu theo chiều bên phải ba vòng, lễ tiết hoàn toàn giống 

như gặp Thích Ca Mâu Ni Phật. Sự biểu diễn ấy nhằm bảo chúng ta: Phật giáo là sư đạo, là 

giáo dục. Trong sư đạo, thầy lớn nhất, tôn sư trọng đạo. Chẳng thể nói quý vị là đệ tử của 

Thích Ca Mâu Ni Phật, đến chỗ cư sĩ Duy Ma nghe kinh, sẽ cao hơn người ta một bậc. [Nếu 

nghĩ như vậy] trật mất rồi! Chẳng có đạo lý ấy! Vì thế, người thăng tòa giảng kinh là lớn 

nhất. Cư sĩ Duy Ma là nam tử. Nếu là nữ chúng tỳ-kheo-ni thăng tòa giảng kinh, nam chúng 

đến nghe kinh, phải ghi nhớ: “Thầy luôn là lớn nhất!” Chẳng còn phải bàn ra tán vào chi nữa! 

Bà ta thăng tòa, đại diện cho Phật giảng kinh, giáo học, tỳ-kheo trông thấy phải lễ bái. Không 

lễ bái tức là chẳng tôn trọng pháp! Vị tỳ-kheo-ni ấy lại chẳng dám nhận lễ, làm như thế nào? 

Đặt trên giảng đài, trước mặt vị ấy một bức tượng Phật. Khi người ta lạy sẽ là lạy tượng Phật, 

ta ở sau tượng Phật, cách làm này cũng đúng pháp, cũng rất tốt. Trước giảng đài thờ tượng 

Phật, khi tỳ-kheo đến sẽ bái Phật. Do đó, Phật pháp có phương tiện thiện xảo, chẳng đánh 

mất tâm cung kính. Vì tâm cung kính, chẳng phải chỉ là cung kính pháp, cung kính thầy, mà 

còn khiến cho đại chúng đều trông thấy, làm cho đại chúng đều học tập, người lên đài thăng 

tòa đại diện cho Phật! Khi vị thầy của chính mình nếu đến nghe [học trò giảng] kinh thì cũng 

phải đối trước [người giảng] xá chào, cung kính Tam Bảo. Đó là biểu diễn, thường nói là làm 

Ảnh Hưởng Chúng, đều nhằm hướng dẫn, giáo hóa chúng sanh. Vì vậy, dụng ý biểu thị pháp 

rất sâu.  

 “Cố tri đại tịch định, thông thuyết tức vi Phật chi Thiền Định, danh Đại Bát Niết Bàn. 

Nhược án kim kinh, tắc chỉ Niệm Phật tam-muội. Niệm Phật tam-muội xưng Bảo Vương tam-

muội, vi tam-muội trung vương. Kim nhật Thế Tôn khai diễn Tịnh Độ pháp môn, cố nhập 

Niệm Phật Bảo Vương tam-muội” (Như vậy, Ðại Tịch Ðịnh nói chung là một thứ Thiền Định 

của Phật mang tên Ðại Niết Bàn. Nếu xét theo kinh này, chữ “đại tịch định” chỉ Niệm Phật 

tam-muội. Niệm Phật tam-muội được gọi là Bảo Vương tam-muội, là vua trong các tam-
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muội. Giờ đây, đức Thế Tôn khai diễn pháp môn Tịnh Ðộ, nên Ngài nhập Niệm Phật Bảo 

Vương tam-muội). Ý nghĩa này rất sâu, từ danh xưng của tam-muội, chúng ta có thể thấu 

hiểu, “kim kinh” là nói đến kinh Vô Lượng Thọ, nói về điều gì? Niệm Phật tam-muội. Niệm 

Phật tam-muội được gọi là Bảo Vương, hai chữ này rất khó có. Bảo (寶) là tỷ dụ, hình dung 

pháp môn này quý báu. Quý vị thấy bảy báu trong thế gian, vàng, bạc, lưu ly, mã não… Quý 

vị có được bảy báu, sẽ xa lìa sự nghèo cùng thiếu thốn trong cuộc sống vật chất, đạt được của 

cải, giàu có. Ở đây, chữ Bảo chỉ Phật pháp. Phật pháp còn trân quý hơn bảy báu của thế gian. 

Của báu trong thế gian có thể giúp đỡ thân mạng, khiến cho thân mạng quý vị sống thoải 

mái. Pháp Bảo có thể giúp đỡ huệ mạng, cũng có nghĩa là Pháp Bảo đem lại cuộc sống tinh 

thần còn thù thắng hơn cuộc sống vật chất. Cuộc sống vật chất dẫu phong phú cách mấy đi 

nữa mà chẳng có cuộc sống tinh thần; đó gọi là “giàu mà không vui”. Người ấy tuy giàu có, 

tuy địa vị rất cao, sống cuộc đời rất nhọc nhằn. Chúng ta thường thấy chuyện này, trong xã 

hội, gần như mỗi ngày quý vị đều thấy như vậy. Họ sống cuộc đời chẳng vui sướng, chẳng 

hạnh phúc! Người có cuộc sống tinh thần phong phú, sẽ sung sướng. Tuy nghèo cùng, chẳng 

có của cải, hèn mọn, chẳng có địa vị, [tức là] chẳng có địa vị trong xã hội, chẳng có tài sản, 

nhưng mỗi ngày sống vui sướng. Niềm vui do đâu mà có? Niềm vui sanh từ trí huệ, trí huệ là 

cội nguồn của cuộc sống tinh thần, thật sự đem lại hạnh phúc mỹ mãn, vui sướng vô cùng! 

Nói nông cạn, người có trí huệ chẳng tạo nghiệp. Không tạo nghiệp sẽ chẳng hứng chịu khổ 

báo, tương lai chẳng có thân này, tuyệt đối không vào ba ác đạo. Tâm địa thanh tịnh, người 

công phu tốt đẹp một chút sẽ biết chính mình đến đâu, không nhất định phải là học Phật thì 

mới biết trước lúc mất, người chẳng học Phật cũng tự biết trước lúc mất. Có nhiều người 

sanh lên cõi trời, lúc mạng chung, chư thiên đến tiếp dẫn, đồng nam đồng nữ cõi trời đến tiếp 

dẫn người ấy vãng sanh, biết sẽ ra đi khi nào. Phước báo cõi trời lớn hơn nhân gian nhiều 

lắm, tâm địa cũng thanh tịnh hơn nhiều! Người công phu tu hành tốt đẹp, chứng đắc quả vị, 

lại càng chẳng cần phải nói nữa. Có A La Hán tiếp dẫn, thiện thần tiếp dẫn, Bồ Tát tiếp dẫn. 

Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, quý vị thấy thù thắng 

dường ấy. Đó gọi là Bảo Vương tam-muội. 

 Tu Niệm Phật tam-muội như thế nào? Kinh dạy chúng ta: “Phát Bồ Đề tâm, một mực 

chuyên niệm”. Khi nào sẽ đắc tam-muội? Tam-muội là tiếng Phạn, dịch nghĩa sang tiếng Hán 

là Chánh Thọ, hoặc Chánh Định. Thọ (受) là hưởng thụ. Chánh Thọ là sự hưởng thụ đúng 

đắn. Trong kinh, đức Phật đã dạy: Lục đạo phàm phu hưởng thụ cuộc sống hằng ngày bất 

bình thường! Đức Phật nói có năm thứ [cảm thụ], thân có khổ vui, tâm có lo mừng. Vì thế, 

năm thứ cảm thụ ấy là nói gộp thân và tâm lại, tức là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Chữ cuối cùng là 

Xả, tức là thân chẳng có khổ, vui, tâm cũng chẳng có lo, mừng; nay khổ, lạc, ưu, hỷ, xả đều 

chẳng có, nên gọi là Xả Thọ. Trên thực tế, Xả Thọ và Chánh Thọ hết sức gần gũi, vì sao 

chẳng gọi Xả là Chánh? Vì thời gian Xả rất ngắn, rất nhanh, quý vị lại có khổ, lạc, ưu, hỷ. 

Chánh Thọ là khổ, lạc, ưu, hỷ thật sự chẳng có. Chẳng có khổ, lạc, ưu, hỷ, xả thì gọi là Chánh 

Thọ. Chánh Thọ là như trong tựa đề kinh có nói “thanh tịnh, bình đẳng, giác”. Thanh tịnh là 
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Chánh Thọ của A La Hán và Bích Chi Phật, là cảnh giới tam-muội của các Ngài. Bình đẳng 

là Chánh Thọ của Bồ Tát. Giác là Chánh Thọ của chư Phật, chúng ta thường nói là bốn mươi 

mốt địa vị Pháp Thân đại sĩ. Đạt đến giác, đương nhiên thanh tịnh và bình đẳng đều trọn đủ. 

Đạt đến bình đẳng, chẳng đạt được giác. Đạt được bình đẳng bèn có thanh tịnh, điều sau bao 

gồm điều trước, điều trước chẳng bao gồm điều sau. Do đó, pháp môn Niệm Phật được gọi là 

Bảo Vương tam-muội, điều này quá khó có, hy hữu! “Kim nhật Thế Tôn khai diễn Tịnh Độ 

pháp môn, cố nhập Niệm Phật Bảo Vương tam-muội” (Giờ đây, đức Thế Tôn khai diễn pháp 

môn Tịnh Ðộ, nên Ngài nhập Niệm Phật Bảo Vương tam-muội); do đó mới có chuyện kỳ đặc 

phóng quang, hiện tướng lành, đó là tự nhiên cảm ứng, đức Phật chẳng khởi tâm động niệm, 

chúng ta nhất định phải biết điều này. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới chỗ 

này!  

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại 

Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 163, hàng thứ năm: “Trú kỳ đặc pháp”, đây 

là câu kinh văn. 

      Xem chú giải bên dưới: Tịnh Ảnh Sớ nói: “Pháp Phật đạt được, vượt qua 

những người khác, thế gian không có, nên gọi là đặc biệt hy hữu. Trong Hợp Tán 

nói: Phương pháp bí mật cứu tế phàm phu, ngày nay mới nói, nên gọi là trú kỳ 

đặc”. Chúng ta xem đoạn này trước. 

      Tịnh Ảnh Sớ là chú giải của đại sư Huệ Viễn thời nhà Tùy, trong câu này 

ông nói: “Pháp Đức Phật đạt được, vượt qua mọi người”. Tức là nói những gì 

Đức Phật chứng được, cũng có thể nói những gì Đức Phật thấu triệt. Đức Phật 

làm sao đạt được, làm sao để thấu triệt? Vì sao chúng ta không đạt được, vì sao 

không thấu rõ? Đạo lý và chân tướng sự thật này không thể không hiểu. Đức Phật 

là bậc đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, ngài đã thấy được tự tánh. Tự tánh 

nghĩa là rốt ráo chân thật, là thường tịch quang.  
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       Trong bộ kinh này Đức Phật nói ba loại chân thật: Lợi ích chân thật, trí 

tuệ chân thật, điều này trong tự tánh vốn có. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật 

nói rất nhiều lần: Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Như 

Lai nghĩa là tự tánh. Trong thuật ngữ triết học gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu, 

nghĩa là nói tất cả vạn hữu trong vũ trụ là từ nó sanh ra. Trong Phật pháp cũng 

nói như vậy, nó là năng sanh năng hiện. Tự tánh là năng sanh năng hiện, thức là 

năng biến. 

      Chúng ta xem Địa Tạng Kinh Khoa Chú, trong này viết về năm loại 

huyền nghĩa rất hay. Họ đem năm loại cương yếu này, đều trở về tánh thức, rất 

nhiều pháp sư không có tư tưởng này. Họ nói rất hay, vì sao vậy? Vì tánh năng 

sanh năng hiện, thức năng biến. Tất cả pháp giữa vũ trụ là sở sanh, sở hiện, sở 

biến. Thấy được chân tướng sự thật này gọi là minh tâm, tâm sáng liền thấy được 

tánh. Chúng ta có tâm, tâm bị nhiễm ô, nên không thấy được tánh. Trên thực tế 

tâm tức là tánh, tánh nghĩa là tâm. 

      Khi mê, Phật giáo có một danh từ gọi là A lại da, không gọi là tâm tánh, 

gọi là A lại da. A lại da tức là tâm tánh đã mê thất tự tánh, đang mê. Phật là đấng 

giác ngộ viên mãn, nên ngài đích thực là trở về tự tánh. Pháp ngài đạt được là tất 

cả pháp khắp biến pháp giới hư không giới, ngài hoàn toàn hiểu rõ, đều là chính 

mình tâm hiện tâm sanh. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, là tâm thức của 

mình biến hiện ra, hoàn toàn hiểu rõ. Hiểu rõ tất cả là cảnh giới gì? Biến pháp 

giới hư không giới và chính mình là nhất thể, hiểu được chân tướng sự thật này. 

Điều này Lão Tử từng nói: “Thiên địa và ta cùng một nguồn gốc”.  

Hiện nay các nhà khoa học cũng dần dần chứng minh thể nhất quán, biến 

pháp giới hư không giới với bản thân chúng ta là nhất thể.  Nên vượt qua những 

người khác, những người khác là chỉ 41 vị pháp thân đại sĩ, vượt hơn họ. “Ở thế 

gian không có”, chữ thế ở đây là chỉ mười pháp giới. Trong mười pháp giới 

không có ai thấy được chân tướng sự thật này. Đạo giáo nói: Thiên địa với ta 

cùng nguồn gốc, vạn vật với ta là một thể. 

Từ trên đoạn kinh văn này chúng ta có thể lãnh hội được Nho và Đạo, đều là 

Phật Bồ Tát thị hiện, vì lúc đó Phật giáo vẫn chưa truyền đến Trung. Thời đại của 

Khổng Mạnh, Lão Trang, Phật giáo chưa truyền đến Trung quốc, nhưng những gì 

họ nói lại hoàn toàn tương đồng. Khiến chúng ta nghĩ đến những gì đọc được 

trong kinh điển đại thừa, Phật Bồ Tát ứng hóa trong mười pháp giới. Cần dùng 

thân gì để được độ thoát, họ liền hiện thân đó. Phật Bồ Tát không có thân thể nhất 

định, cũng không có phương pháp giáo hóa chúng sanh nhất định. Hoàn toàn là 

hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đây là Bồ Tát Phổ Hiền nói. 

 Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: “Tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri 

lượng”. Phật Bồ Tát thị hiện trong mười pháp giới, thật như vậy, họ ở đâu? Trú 

trong pháp kỳ đặc, điều này không hề giả, vì sao vậy? Bất luận ứng hóa ở đâu, 
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hay hiện thân gì, họ đều không hề khởi tâm không động niệm. Ở trước chúng ta 

đọc đến bát tướng thành đạo, ý nghĩa của bát tướng thành đạo là biểu trưng ngài 

từ sanh đến lão tử. Đấu tích của một đời, hình như không có gì khác với người 

thế gian chúng ta, trên thực tế khác nhau hoàn toàn. Điều này không thể không 

biết. Thị hiện tất cả mọi thứ, ngài chỉ có một mục tiêu là giúp tất cả chúng sanh 

có nhân duyên phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chỉ một phương hướng, một 

mục tiêu như vậy. Đây là từ trên gốc độ của chúng ta để nhìn Phật và pháp thân 

đại sĩ. Trên gốc độ của họ trì sao? Họ đến khởi tâm động niệm còn không có, làm 

gì có phân biệt chấp trước! Phàm phu chúng ta có phân biệt chấp trước. Khi hiểu 

được đạo lý này, mới có thể lãnh hội được ý nghĩa của trú trong pháp kỳ đặc, nó 

thật sự là kỳ đặc. 

Hợp Tán nói: “Phương pháp bí mật tế độ phàm phu”. Ý nghĩa của câu này 

rất thâm sâu. Tế là cứu tế, phàm là đặc biệt nói đến phàm phu lục đạo, phàm phu 

lục đạo quá khổ. Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì để giúp họ? Thuật nghĩa là 

phương pháp, thêm vào chữ bí, bí không phải là thần bí, mà là thâm mật. Đạo lý 

này quá sâu, tuy lý rất sâu, nhưng có thể sự rất đơn giản, lý rất thâm sâu. “Ngày 

nay mới nói”. Thế giới chúng ta ngày nay gặp phải khó khăn, xã hội bất an, địa 

cầu này thiên tai dồn dập, từ xưa đến nay chưa từng có xảy ra thiên tai nhiều như 

vậy. Có người nói với tôi, bây giờ thiên tai mới bắt đầu, về sau sẽ càng nhiều, có 

thể chăng? Chúng ta học Phật hơn nửa thế kỷ, y theo lý luận và logic trong kinh 

Phật để thấy, lời này là thật không phải giả. Tôi có lý do tin tưởng, vì sao vậy? Vì 

trong kinh nói: “cảnh tùy tâm chuyển”. Địa cầu này là hoàn cảnh cư trú của 

chúng ta, hoàn cảnh tùy theo tâm người sống trên địa cầu mà chuyển biến. Nếu 

tâm người thanh tịnh, tâm người lương thiện, thì địa cầu này tốt đẹp, giống như 

thế giới Cực Lạc vậy, không hề xảy ra bất kỳ thiên tai nào. Nếu như tâm người 

bất thiện, hoàn toàn trái với luân lý đạo đức, trái với thập thiện nghiệp đạo, tâm 

hành đều ác, vậy thì hoàn cảnh cư trú của chúng ta sẽ trở thành xấu. Sở dĩ tôi tin 

những gì họ nói, chính là đạo lý trong kinh nói. Hiểu được đạo lý này, đối với 

tình hình trước mắt, chúng ta có suy nghĩ gì? Hoàn toàn không có chút bi quan 

nào, biết có thể cứu được, chúng ta sửa đổi ý niệm sai lầm, thiên tai sẽ không còn, 

đây là công việc Phật Bồ Tát làm. Quý vị xem, có thể nói phương pháp bí mật 

cứu độ phàm phu. Mấy câu này là đối với hoàn cảnh sống hiện tiền của chúng ta 

mà nói, dùng phương pháp gì? Giảng Kinh Vô Lượng Thọ. 

Tôi tin rằng chư vị học Phật đều biết, trước đây ở địa phương có thiên tai, 

quốc gia có thiên tai, hiện nay là toàn thế giới gặp thiên tai, vậy phải làm sao? 

Quốc gia nhất định phát động: “Pháp hội nhân vương hộ quốc dập tắt thiên tai”, 

để hóa giải thiên tai. Pháp hội này, quý vị xem trong kinh nói như thế nào? Triệu 

tập 100 vị đại đức cao tăng trên toàn quốc. Quý vị nên biết, 100 không phải là 

chữ số, ta xem nó thành con số là sai, 100 tượng trưng sự viên mãn. Nghĩa là ở 
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khu vực này, thật sự có những bậc chân tu, mời họ đến mở pháp hội nhân vương 

hộ quốc. Không phải tụng kinh, tụng kinh không có hiệu quả, tụng kinh có giải 

quyết được vấn đề chăng? Tụng kinh thuộc về cầu nguyện, cầu nguyện cũng có 

hiệu quả, nhưng không lớn, là trị ngọn chứ không trị gốc. Triệu tập chư vị pháp 

sư này, 100 tức là triệu tập tất cả pháp sư trên toàn quốc, nghiên cứu phương 

pháp cứu đất nước. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân trước, do đâu phát sanh 

thiên tai? Nhất định là nhân dân đã lơ là, bất hiếu cha mẹ, không kính trọng tôn 

trưởng, bất nhân bất nghĩa, chắc chắn là do vấn đề này. Mọi người cùng nhau 

thảo luận, phát hiện ra điều này, bắt đầu thực hành từ bản thân, bắt đầu từ đạo 

tràng nhỏ của chính mình, khuyên mọi người đoạn ác tu thiện, vấn đề liền được 

hóa giải. Pháp hội Nhân vương hộ quốc là hội nghị cứu nước. Trước đây ở Đài 

Loan tôi cũng từng tham gia, không phải như vậy, hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa 

trong kinh nói. Đây là chiêu tập cao nhân đến nghiên cứu, xem nguyên nhân gì 

tạo nên xã hội động loạn, phải tìm ra nguyên nhân. Tìm được nguyên nhân vì đâu 

địa cầu có nhiều thiên tai như vây, sau đó đoạn trừ những nguyên nhân này, thiên 

tai sẽ không còn nữa, rất hợp với khoa học, không phải mê tín. 

Trước đây chúng tôi ở Thang Trì có làm một thí nghiệm nhỏ, thành lập một 

trung tâm, chúng tôi tuân thủ chính sách của quốc gia, thí nghiệm trong một thị 

trấn nhỏ. Toàn dân có bốn vạn tám ngàn người ở trong thị trấn này, nam nữ già 

trẻ, các ngành các nghề đều học Đệ Tử Quy. Chưa đến nửa năm, thị trấn nhỏ này 

trở thành xã hội hài hòa, sống trong lễ nghĩa. 

      Trước đây bộ trưởng Cao Xướng Lễ_bây giờ ông đã về hưu, ông đến ở 

trung tâm Thang Trì hai tuần, nói với mọi người, thí nghiệm ở Thang Trì có thể 

cứu đất nước, đó là gì? Hội nghị nhân vương, không những cứu được đất nước 

này, mà có thể cứu toàn thế giới! Đây là cán bộ cao cấp của chính phủ, đến đó 

tham quan thấy được. Rất nhiều bạn hữu quốc tế đến tham quan, mọi người đều 

có đồng cảm, đây mới là trong Kinh Nhân Vương Hộ Quốc nói, là pháp hội cứu 

quốc. Đề xướng điều gì? Việc dạy học. 

Khi gặp điều gì khó khăn, phải toàn tâm toàn lực cố gắng hướng dẫn chúng 

sanh đoạn ác tu thiện, tu tất cả điều thiện. Trong chùa làm việc này ý nghĩa càng 

sâu sắc, hiệu quả càng cao,vì sao vậy? Trong chùa không những có thể dạy Đệ 

Tử Quy, còn có thể dạy Thập Thiện Nghiệp, có thể dạy Cảm Ứng Thiên, có thể 

dạy Văn Xướng Đế Quân Âm Chất Văn, hiệu quả sẽ rất lớn! Thật sự cứu vãn 

được xã hội, giáo dục nòng cốt là nền giáo dục nhân quả. Mọi người chúng ta đều 

biết luân lý đạo đức rất tốt, nếu không có nền giáo dục nhân quả duy trì nó, một 

người suốt đời tuân thủ luân lý đạo đức, một khi gặp được danh văn lợi dưỡng 

thường bị động tâm, biết sai mà vẫn phạm, không vượt qua được mê hoặc. Còn 

danh lợi nhỏ họ không bị động tâm, danh lợi nhiều họ liền động tâm. Hiểu được 

giáo dục nhân quả sẽ không dám làm ác, vì sao vậy? Vì biết rằng làm ác tương lai 
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có báo ứng, dám giết người chăng? Giết người phải đền mạng, nợ tiền phải trả 

tiền, vậy nên không dám. Bởi thế nền giáo dục nhân quả cứu thời loạn, là một 

phương pháp rất có hiệu quả. Ở đây gọi là phương pháp bí mật, phương pháp bí 

mật chính là điều này. 

Quý vị xem một đời của Đại sư Ấn Quang, đúng là toàn tâm toàn lực đề 

xướng nhân quả, là cao tăng của Phật giáo. Năm 1977, lần đầu tiên tôi đến 

HongKong giảng kinh, nơi giảng kinh là Thư Viện Phật Giáo Trung Hoa đường 

Giới Hạn ở Cửu Long, thư viện này do pháp sư Đàm Hư thành lập. Ở đó tôi thấy 

ông sưu tập rất nhiều kinh luận sách hay của Hoằng Hóa Xã xuất bản, Hoằng Hóa 

Xã là nơi in ấn của đại sư Ấn Quang. Tiền thập phương cúng dường, ngài đều 

dùng vào việc lưu thông kinh sách, ngài chỉ làm một việc này, không làm những 

việc khác. Tất cả đều dùng vào việc hoằng pháp, mà lại đặc biệt đề xướng nền 

giáo dục nhân quả. Lúc đó tôi phát hiện, đại sư Ấn Quang ấn tống Liễu Phàm Tứ 

Huấn, sách này được coi là của Nho giáo, nói về nhân quả. Và Cảm Ứng Thiên 

Vựng Biên, An Sĩ Toàn Tập, ba bộ sách này. Tôi xem trang bản quyền ở sau, và 

dự tính sơ là hơn 300 vạn cuốn, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc đó, khoảng 

80 năm trước, thời đại của 80 năm trước, mà in một số lượng lớn như vậy, quả là 

khiến người kinh ngạc! Cao tăng Phật giáo, vì sao không ấn tống nhiều kinh điển 

Tịnh độ, lại ấn tống ba loại sách này nhiều đến thế? Tôi nghĩ không ra. Nhưng 

ngày nay thấy tình hình xã hội, tôi liền hoát nhiên đại ngộ. 

Cư sĩ Chu An Sĩ nói: “Người người tin nhân quả, chính là đạo đại trị của 

thiên hạ. Mọi người không tin nhân quả, là nguyên nhân đại loạn của thiên hạ”. 

Hai câu này nói quá tuyệt. Suốt đời ngài Ấn Quang làm công việc này, khiến 

hàng hậu nhân chúng ta xem được có thể tỉnh ngộ. Muốn cứu thiên tai trước mắt 

của xã hội, phải làm sao? Hiểu rõ nhân quả, thiên tai sẽ được hóa giải, tuyệt đối 

không dám làm việc xấu nữa. 

Trong Thập Thiện Nghiệp Đạo nói sát đạo dâm, có dám phạm chăng? 

Không dám phạm, vì sao vậy? Vì giết người phải đền mạng. Hiện nay nhiều thiếu 

nữ tùy tiện đi nạo phá thai, nếu họ hiểu rõ về nhân quả sẽ sợ hãi không dám làm. 

Một lần nạo phá thai là nợ một mạng người, quý vị nợ họ một mạng, tương lai 

phải trả cho họ. Phá thai hai lần thì phải trả hai mạng, không phải là không sao. 

Người thông linh nhìn thấy, thấy sau lưng quý vị có hương linh nhỏ đi theo, quý 

vị không sợ được chăng? Dùng thủ đoạn không chính đáng mưu đoạt tài vật của 

người khác, tất cả đều phải trả lại tiền. Bởi thế người hiểu được nhân quả tâm 

luôn bình đẳng, thanh tịnh, họ rất rõ ràng. 

Người ở thế gian có thiệt thòi chăng? Không có, có chiếm được lợi ích 

chăng? Cũng không có. Cổ nhân nói: “thiệt thòi là phước”. Chiếm được lợi ích 

rồi cũng phải trả lại, vậy thì quý vị chiếm được lợi ích gì? Đời sau khi trả nợ phải 

trả luôn phần tiền lời, nên người hiểu nhân quả sẽ không dám tái phạm. 
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Hôm nay quý vị làm quan, phát tài lớn là số mạng quý vị có. Nếu số mạng 

không có, vì sao người khác không phát tài, người khác không làm quan lớn, vì 

sao quý vị làm? Đây là nhân quý vị tu được trong đời quá khứ, đời này cảm ứng 

được quả báo, không có gì khác. Đã là trong số mạng có, vấn đề này đọc Liễu 

Phàm Tứ Huấn sẽ rõ ràng minh bạch. Bởi thế Ấn Quang đại sư ấn tống sách Liễu 

Phàm Tứ Huấn rất nhiều, mấy chục vạn cuốn, trong sách nói rõ về đạo lý này. An 

phận giữ mình, thời tiết nhân duyên thành thục, phú quý tự nhiên đến, quả báo 

liền hiện tiền. Dùng thủ đoạn không chánh đáng để âm mưu đạt được, cũng đạt 

được, đạt được vẫn là của quý vị. Ví dụ nói phước báo của quý vị có thể hưởng 

thụ được 100 năm, dùng thủ đoạn bất chính đạt được, khiến phước báo 100 năm 

ta chưa hưởng hết đều tiêu tan hết, mới mười hai mươi năm ta đã dùng hết rồi, số 

mạng không còn nữa. Hết rồi phải làm sao? Không còn, thọ mạng liền đến. Thọ 

mạng quý vị vốn là 100 tuổi, nhưng vì làm điều bất chánh nên mới ba bốn mươi 

tuổi đã hưởng hết, phải ra đi. Vì sao không giữ phước báo lại để hưởng từ từ, mà 

lại hưởng hết nó trong vài ngày? Quý vị là người thông minh, người có trí tuệ đó 

chăng? Cổ nhân nói: “hết lộc thì người chết”, thọ mạng ta vốn chưa hết, nhưng 

lộc đã tận, nghĩa là chúng ta đã hưởng hết tài phú trong số mạng của mình, đạo lý 

chính là như vậy. 

Người có phước báo lớn như các bậc đế vương ngày xưa, họ có thể hưởng 

phước được bao nhiêu năm? Hưởng được mấy trăm năm, quý vị nói phước họ 

tích lũy được sâu dày biết bao, con cháu mấy mươi đời cũng hưởng không hết 

phước. Người bây giờ không hiểu nhân quả, không xem những cuốn sách này, 

cho rằng chết là hết. Chết là hết thì còn gì tốt hơn, con người cần gì phải cực khổ 

như thế? Thực tế mà nói, hiểu được nhân quả mới biết sau khi chết thật đáng sợ, 

phiền phức không thể tả! Nếu tạo nghiệp bất thiện thì đến địa ngục, đến ngạ quỷ 

để chịu tội, khi chịu hết tội lại sanh đến nhân gian để trả nợ. Nợ mạng trả bằng 

mạng, nợ tiền trả tiền, đến lúc đó quả là đáng thương. Giết người nhiều đọa vào 

đường nào? Biến thành gì? Biến thành con phù du trong cõi súc sanh, phù du là 

loại trùng nhỏ bơi lội trên mặt nước. Quý vị thấy nó bơi lội trên mặt nước, thọ 

mạng của nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Vì nợ mạng người quá nhiều, giết quá 

nhiều người, khiến quý vị một ngày phải đền mạng một hai lần. Ngày nào cũng 

trả, phải trả hết nợ mà mình gây ra cho người khác, quý vị xem có đáng sợ chăng! 

Bởi vậy người hiểu được nhân quả thường luôn sợ hãi, không dám làm việc xấu. 

Quả báo quá đáng sợ, đặc biệt là tam đồ ác báo. 

Từ đây chúng ta có thể thấy, phương pháp bí mật cứu tế hàng phàm phu, 

phương pháp bí mật đầu tiên chính là nhân quả. Đức Phật giảng về nhân quả vô 

cùng tận tường. Nhưng chúng ta tin rằng không phải cổ nhân sơ suất, vì Đạo giáo 

nói cũng đã đủ dùng. Phật giáo nói là đạo lớn, đạo lớn làm sao để liễu sanh tử 
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xuất tam giới, làm Phật làm tổ. Nhân quả là thuộc về đạo nhỏ, những gì Đạo giáo 

nói là đủ, Phật giáo ở bên cạnh vỗ tay, hoan hỷ tán thán. 

Mấy năm trước thầy Giang Dật Tử vẽ Địa Ngục Biến Tướng Đồ, đây là một 

tác phẩm lớn tuyệt vời, vẽ tay. Độ cao của bức tranh này là 26cm thước tây,  dài 

50 thước tây, vẽ trong vòng một năm, là tôi nhờ ông vẽ. Tôi không ngờ ông vẽ 

nhanh đến thế, đúng là bút thần, không có ai hơn, tôi nói lúc đó Bồ Tát thành 

hoàng cầm tay ông để vẽ. Vẽ bức tranh này, nguyên nhân của nó là gì? Nguyên 

nhân là thành hoàng đến tìm tôi, tìm tôi mấy lần, mượn thân thể nười khác đến 

tìm tôi, yêu cầu tôi giúp ông khôi phục miếu thành hoàng. Tôi nói đây là chính 

sách của quốc gia, chùa chiền có thể khôi phục, nhưng miếu thần thì không được. 

Họ cũng rất lý giải, nhưng lại nói rằng: Trong miếu thành hoàng, cống hiến lớn 

nhất đối với xã hội là điện Diêm vương, điều này tôi biết. Lúc nhỏ, mẹ tôi hằng 

năm thường đến thắp hương ở miếu thành hoàng vài lần, đều đưa chúng tôi đến 

xem điện Diêm vương, lúc đó là tượng bằng đất, ấn tượng rất sâu sắc. Ông nói 

công đức giáo hóa chúng sanh này rất lớn, có thể đem Địa Ngục Biến Tướng Đồ 

trong điện Diêm Vương làm ra chăng? Tôi nói kiến nghị này rất hay, lúc đó tôi ở 

Singapore. Bên ngoài Cư Sĩ Lâm ở Singapore có xây tường, trên tường đều có 

đắp phù điều. Tôi nghĩ đem Địa Ngục Biến Tướng Đồ làm thành phù điêu, đắp 

lên quanh tường ở Cư Sĩ Lâm. Thành hoàng kiến nghị, không cần như vậy, tốt 

nhất là tìm người vẽ ra, in thật nhiều rồi lưu thông khắp nơi. Hy vọng Tịnh tông 

học hội trên toàn thế giới, mỗi đạo tràng đều có lưu thông.Tôi nói như vậy quá 

hay, đây đều là ông đề xướng. Cho nên tôi mới tìm vị đồng học này, là một họa 

sĩ. Khi ông vẽ xong tôi đột nhiên nghĩ đến, trong kinh Đức Phật nói cũng không 

ít. Chúng tôi không y theo trong kinh Phật nói để vẽ, mà y theo Ngọc Lịch Bảo 

Sao của Đạo giáo, vẽ theo câu chuyện kể trong Ngọc Lịch Bảo Sao. Cho nên tôi 

đã nhờ mấy vị đồng học tra trong Đại Tạng Kinh, xem từng cuốn trong Đại Tạng 

Kinh, trong kinh có nói về nhân quả báo ứng, nói về địa ngục đều trích lục ra, sau 

đó in thành sách. Đề sách này chính tay tôi viết, tất cả có 25 bộ kinh luận_Chư 

Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu, nói tường tận hơn của Đạo giáo. Trong 

Đạo giáo nói đều là quả, còn nhân của quả đó nói không tường tận. Trong kinh 

Phật nói về nhân rất tường tận, tạo nhân như thế nào, thì tương lai chịu quả báo 

như thế. Tôi hy vọng tương lai có nhân duyên, có thể tìm được một họa sĩ, y theo 

Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu của Phật giáo vẽ thành một bức tranh, là Địa 

Ngục Biến Tướng Đồ của Phật giáo. Việc này rất có ý nghĩa, công đức này rất 

lớn, cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Có rất nhiều người thấy được liền hồi 

đầu, không dám tiếp tục làm việc xấu. Vì thế tôi liền nghĩ đến Tổ sư Ấn Quang, 

Chu An Sĩ, họ có cái nhìn rất xa, thấy được tình trạng xã hội hiện nay. Biết được 

nên dùng phương pháp gì để cứu vãn, là phương pháp bí mật cứu tế hàng phàm 

phu.  
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Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này cũng như vậy, nơi nào có Kinh Vô Lượng Thọ, 

đây không phải chỉ nơi có kinh điển, đây là nơi có dạy học. Chúng ta cùng nhau 

học tập, cùng nhau tinh tấn thực hành những giáo huấn trong kinh điển vào cuộc 

sống của mình. Đạo lý trong kinh điển, sửa đổi tư tưởng và nhận thức sai lầm của 

chúng ta. Y giáo phụng hành, quả báo hiện tại của chúng ta là thân tâm mạnh 

khỏe, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, nơi ở ít gặp thiên tai.  “Ngày nay 

mới nói ra phương pháp này, nên gọi là trú kỳ đặc”. Bộ kinh này dạy chúng ta 

phá mê khai ngộ, đó mới thật sự giải quyết vấn đề. Nhưng pháp môn này quá vi 

diệu, quá đặc biệt, nghĩa là chưa đoạn mê hoặc cũng có thể khai ngộ, điều này 

quá tuyệt diệu. Khai ngộ, niệm Phật vãng sanh tức khai ngộ, vừa vãng sanh liền 

khai ngộ, viên mãn thành Phật ngay trong đời này, đây là trú trong pháp đặc biệt. 

Trong Chân Giải lại nói: “Pháp đặc biệt là Như Lai Chánh giác quả hải, gọi 

là đặc biệt. Đặc biệt cực kỳ, đến Phật xuất hiện trong ánh hoa quang”, đây là kinh 

văn bên dưới. “Đức Phật hiện rõ trong ánh hoa quang”, hiện rõ là thấy rõ ràng, 

hoàn toàn nói rõ chân tướng sự thật này. 

Chánh giác quả hải là tánh đức, mỗi người đều có, chỉ là thời gian chúng ta 

mê thất tự tánh quá lâu, mê quá sâu dày. Điều này chỉ có Đức Phật mới có thể nói 

được, có thể nói một cách rõ ràng. Chúng ta thật sự hiểu thì mọi vấn đề đều được 

giải quyết. Căn bản không có gì hy hữu cả, vì tự tánh vốn đầy đủ, nhưng từ vô 

lượng kiếp đến nay chúng ta không biết có điều này. Bởi vậy bây giờ nghe được, 

thấy được, cảm thấy vô cùng đặc biệt. Kỳ đặc là vô cùng đặc biệt, kinh văn ở 

dưới nói Đức Phật xuất hiện trong ánh hoa quang. Hoa này là hoa sen ở thế giới 

Cực Lạc. Hoa sen phóng ánh sáng, trong ánh sáng có Phật, vô lượng vô biên, cảm 

thấy điều này vô cùng đặc biệt. 

Như phẩm Tánh Khởi trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “Trong thân tất cả chúng 

sanh có chánh giác trí. Cảm thán rằng kỳ lạ thay! Kỳ tức kỳ lạ, kỳ lạ mà không 

đặc biệt”. Là rất kỳ diệu, nhưng tất cả chúng sanh đều có, nên không có gì đặc 

biệt, chúng ta phải nghi nhớ điều này. Tất cả chúng sanh bao gồm chúng ta, đây 

là trí tuệ vốn đầy đủ trong cuộc sống. Loại trí tuệ này, người giác ngộ không tăng 

thêm chút nào, đây là đối với Chư Phật Bồ Tát. Hiện tại chúng ta là lục đạo phàm 

phu, trí tuệ này chúng ta cũng không thiếu phần nào. Vấn đề là chúng ta bị 

chướng ngại, nên nó không thể hiện tiền. Những chướng ngại này, ngày nay 

chúng ta thật sự đã hiểu rõ ràng minh bạch, đoạn trừ chướng ngại trí tuệ liền xuất 

hiện. Đức năng, tướng hảo không có gì không hiện tiền, tánh đức vô lượng vô 

biên, không có cùng tận. Trong này quan trọng nhất là trí tuệ, trí tuệ không phải 

học được, là bản thân vốn có. Nếu là học mà có thì không học sẽ không có, trí tuệ 

không học cũng có.  

Đức Thế tôn thị hiện cho chúng ta thấy, ngài ra đi tham học 12 năm, học 

được gì? Học được tri thức, chứ không phải trí tuệ. Ngài đến từng Tôn giáo để 
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tham học, đến mỗi học phái để cầu học. Thông thường chúng ta nói học thức 

phong phú, tri thức phong phú, nhưng những thứ này cũng là chướng ngại việc 

minh tâm kiến tánh, gọi là gì? Là sở tri chướng. Nếu như chấp trước vào mớ tri 

thức này, thì nó trở thành chướng ngại, vì sao vậy? Vì tâm ta không thanh tịnh, 

tâm không bình đẳng. Cho nên Đức Phật biểu diễn cho chúng ta thấy, ngài thiền 

tọa dưới cội bồ đề buông bỏ được phiền não, buông bỏ tham sân si mạn nghi, 

buông bỏ thân kiến và biên kiến năm loại kiến hoặc, cũng buông bỏ phân biệt và 

khởi tâm động niệm. Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thành Phật. Sau 

khi kiến tánh, những gì ngài dạy, những gì ngài làm, vượt qua sở học 12 năm của 

ngài rất nhiều. Sở học 12 năm là pháp thế gian, vừa buông bỏ lập tức siêu việt thế 

gian, chúng ta cần phải hiểu điều này. Trí tuệ trong tự tánh đã hiển lộ. Đức Thế 

Tôn thị hiện thân phận của một phần tử tri thức, rồi tu hành khai ngộ thành Phật. 

Ngày xưa, chư vị nên biết, đại sư Huệ Năng lục tổ Thiền tông thời nhà 

Đường. Ngài không biết chữ, chưa từng đọc sách, học Phật cũng chưa nghe được 

bài giảng nào, cũng chưa từng được học lần nào trong Thiền đường, đều không 

có. Ngài không biết chữ, nên khi xuất gia là làm công quả trong chùa, ngài 

thường giã gạo chẻ củi ở trong bếp. Ngài xuất thân là một tiều phu đốn củi, đến 

chùa vẫn làm đúng nghề của mình. Sinh hoạt trong chùa có hơn 1000 người, mỗi 

ngày giã gạo chẻ củi cần rất nhiều người làm công việc này, nhưng ở đây chỉ có 

mình ngài. Vậy mà ngài khai ngộ, minh tâm kiến tánh, tuổi còn trẻ chỉ mới 24 

tuổi. Sau khi khai ngộ, bất luận bộ kinh điển nào của Phật giáo, chỉ cần đọc cho 

ngài nghe ngài đều hiểu hết. Ngài không biết chữ, nên phải đọc cho ngài nghe, 

khi đọc xong ngài sẽ giảng cho quý vị nghe, trí tuệ hiện tiền! Đây nói lên vấn đề 

gì? Trí tuệ không liên quan đến việc biết hay không biết chữ, không liên quan đến 

những tri thức ta học được. Dùng tri thức giải quyết vấn đề có thể sanh sai lầm, 

vẫn có rất nhiều tác dụng phụ. Trí tuệ giải quyết không có tác dụng phụ, tuyệt đối 

không xảy ra sai sót. 

Người phương đông, bao gồm Ấn độ, Trung quốc, cổ nhân đều cầu trí tuệ. 

Không như người phương tây, người phương tây là cầu tri thức, khoa học là tri 

thức, triết học là trí tuệ. Cho nên chúng ta không được coi thường người không 

biết chữ, người không đọc sách, không dám coi thường họ. Biết đâu một ngày 

nào đó họ khai ngộ, chúng ta phải đến thỉnh giáo họ, chúng ta không bằng họ, sao 

có thể khinh mạn người khác! 

Làm sao để trí tuệ khai mở? Buông bỏ trí tuệ liền khai, điều này trong kinh 

nói rất nhiều. Buông bỏ chấp trước, không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế 

xuất thế gian, quý vị sẽ thành chánh giác, trí tuệ ta liền hiển lộ một phần, chưa 

hiển lộ hoàn toàn, đây là A la hán. A la hán địa vị thấp nhất, nhưng họ đã vượt 

thoát lục đạo. Quý vị thử nghĩ xem, ra khỏi lục đạo khó khăn biết bao. A la hán 

dạy chúng ta làm sao để thoát ly luân hồi lục đạo. A la hán còn phân biệt, nên họ 
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không thể nâng cao cảnh giới, nếu buông bỏ được phân biệt họ liền thành Bồ Tát, 

đây gọi là chuyển nhỏ hướng đến lớn. A la hán là tiểu thừa, từ tiểu thừa chuyển 

thành đại thừa Bồ Tát, đại thừa Bồ Tát tâm bình đẳng, không còn phân biệt. Nâng 

cao hơn nữa, chẳng những không có phân biệt chấp trước, mà khởi tâm động 

niệm cũng không có. Vì sao vậy? Vì trong tự tánh không có khởi tâm động niệm. 

Nếu có thể đối với tất cả pháp không khởi tâm không động niệm, như vậy là trở 

về tự tánh, đây thật sự gọi là pháp đặc biệt. Trong kinh điển chúng ta học được, 

quan trọng nhất là phải hiểu thấu triệt minh bạch, thâm tín không nghi, y giáo 

phụng hành. Thành tựu bản thân chính là hóa độ chúng sanh, mình thành tựu rồi 

làm gương cho người khác, người khác sẽ noi theo. 

Cổ nhân cũng thường nói: “giáo học tương trưởng”. Phương pháp học tập 

nào là tốt nhất? Có thể dạy người khác là phương pháp học tốt nhất. Dạy người 

khác cần có thân giáo, thân hành ngôn giáo mới có hiệu quả. Ta chưa thực hành 

được những gì mình học, như vậy không được thọ dụng, thật sự hành trì nó mới 

đem đến lợi ích. Người tiếp xúc với quý vị, họ sẽ bị cảm động và cũng sẽ giác 

ngộ, họ sẽ học tập theo quý vị, đây chính là giáo học tương trưởng. 

Chúng ta xem tiếp phần trích dẫn bên dưới: “Phẩm Đề Bà Đạt Đa trong Kinh 

Pháp Hoa, Long Nữ thành Phật, đặc biệt thì rất đặc biệt, đặc biệt nhưng không có 

gì kỳ lạ”. Vấn đề này rất đặc biệt, Long Nữ mới tám tuổi. Chư vị nên biết, cô ta 

không phải người, rồng ở trong đường súc sanh. Ở trong đường súc sanh mà tám 

tuổi_đường súc sanh là một trong ba đường ác, tám tuổi là còn rất nhỏ, vậy mà cô 

ta thành Phật, trong Kinh Pháp Hoa nói như vậy. Trong Phật giáo đại thừa cổ 

nhân thường nói: Kinh Lăng Nghiêm khai trí tuệ, Kinh Pháp Hoa thành Phật. 

Kinh Pháp Hoa là dạy chúng sanh một đời thành Phật, lấy Long Nữ làm thí 

nghiệm. Thành Phật như thế nào? Buông bỏ tức thành Phật, không còn khởi tâm 

động niệm. Những người này quả là tuyệt diệu, đốn xả, xả bỏ điều gì? Xả bỏ 

vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ rất có bản lĩnh, lập tức là buông bỏ, đúng là 

giải quyết nhanh gọn, lập tức buông bỏ. Gọi là đốn xả, đốn ngộ, đốn siêu, đốn 

thành, không có cấp bậc. Người như vậy trong Phật giáo thường gọi là bậc 

thượng thượng căn. Thiền tông tiếp dẫn hàng chúng sanh có căn tánh này, hàng 

thượng thượng căn, rất nhanh. Hàng thượng thượng căn có cần tụng kinh chăng? 

Cần, họ tụng kinh lúc nào? Sau khi ngộ bắt đầu tu, đọc kinh sau khi hoàn toàn 

khai ngộ, nghĩa là sau khi đại triệt đại ngộ, tụng kinh vô cùng đơn giản. Bồ Tát 

Long Thọ làm gương cho chúng ta. 

Chúng ta xem Đại Tạng Kinh, hiện nay kỹ thuật in ấn tiến bộ, chữ đều được 

thu nhỏ lại. Ngày xưa kinh sách là gấp lại, sách gấp lại một mặt khoảng năm 

hàng, một hàng 20 chữ, phong chữ đều dùng chữ Khải cỡ một tấc, chữ lớn nên 

người già không bị hoa mắt. Mỗi bộ Đại Tạng Kinh, thông thường một bộ Đại 
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Tạng Kinh phải để trong ba gian phòng, bây giờ đã thu nhỏ lại, làm bằng bìa 

cứng. Hiện nay chúng ta xem Long Tạng, có 120 cuốn, sắp đầy hết một kệ sách. 

Quý vị xem Chùa Bảo Lâm Đại Tự Sơn ở HongKong, có một bộ Long Tạng, 

là bản khắc gỗ ngày xưa, đặt nó trong một gian phòng lớn. Một gian phòng rất 

lớn chỉ để được một bộ Long Tạng, chữ rất lớn, xem rất thoải mái. Bộ Đại Tạng 

Kinh này, Bồ Tát Long Thọ mất bao nhiêu thời gian là học xong, xem xong nó? 

Xem xong và hiểu tất cả, không có chút chướng ngại nào, chỉ ba tháng, có thể tin 

được chăng? Tin được. Dựa vào điều gì? Chúng ta thấy ngài Huệ Năng thì biết 

được, tin ngay. Không cần xem hết bộ kinh, xem mấy trang đầu là có thể thông 

đạt tất cả, đúng là như vậy, cần gì xem hết! Chúng ta chưa khai ngộ mà cũng có 

bản lĩnh này, huống gì là người khai ngộ. 

Tôi theo thầy Lý học kinh giáo 10 năm, thầy khởi tâm động niệm tôi đều 

biết, phương pháp của thầy tôi cũng hiểu. Tôi nghe thầy giảng Kinh Hoa Nghiêm, 

80 quyển Hoa Nghiêm tôi chỉ nghe một quyển, nghe xong quyển đầu tiên là 

được, bộ kinh này tôi có thể giảng. Trí tuệ tôi chưa khai, dựa vào điều gì để 

giảng? Có chú giải của đại sư Thanh Lương, thầy Lý cũng áp dụng chú giải này 

khi giảng, tôi cũng xem chú giải này để nghe thầy giảng. Nên khi nghe xong 

quyển thứ nhất, những quyển sau tôi không cần xem tiếp, tôi hiểu hoàn toàn, là 

phàm phu thôi! 

Trong Lục Tổ Đàn Kinh chúng ta thấy một câu chuyện, câu chuyện này chắc 

mọi người đều biết. Thiền sư Pháp Đạt tụng Kinh Pháp Hoa suốt 10 năm, phân 

lượng bộ kinh này rất dài. Tuy chỉ có bảy quyển, nhưng phân lượng mỗi quyển 

rất lớn, một ngày nhiều nhất xem được một bộ, xem 3000 bộ phải 10 năm. 10 

năm thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, ông đạt được Pháp Hoa tam muội, 

nhưng chưa khai ngộ. Ông đến Tào Khê lễ bái Lục tổ, thỉnh giáo Lục tổ. Lục tổ 

nói kinh này ta chưa từng nghe, ông thuộc như vậy thì đọc cho ta nghe. Ông 

thuộc làu Kinh Pháp Hoa, đọc không sai chữ nào. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm, 

ông chỉ đọc đến phẩm thứ hai, ngài Huệ Năng nói được rồi, không cần đọc thêm 

nữa, ta đã hiểu. Lục Tổ liền giảng đại ý Kinh Pháp Hoa cho ngài Pháp Đạt nghe, 

nghe xong ông liền khai ngộ. Quý vị thấy công phu của họ, một kinh thông thì tất 

cả các kinh đều thông. Không những thông kinh Phật, mà tất cả các Tôn giáo đều 

thông, thông đạt hết các học thuật trong thế gian, Vì sao vậy? Vì không rời tự 

tánh. Ông đã minh tâm kiến tánh, tất cả pháp không rời tự tánh, ngoài tâm không 

có pháp, ngoài pháp không có tâm. Chính là nói thông đạt tất cả pháp thế xuất thế 

gian. Bởi thế chúng ta có thể tin, trong vòng ba tháng Bồ Tát Long Thọ có thể 

thông hiểu hết tất cả kinh điển mà Đức Thế Tôn giảng trong 49 năm. Chúng ta có 

thể lý giải, có thể tin. 

Trong Kinh Pháp Hoa, Long Nữ tám tuổi thành Phật, câu chuyện này không 

ai không biết. Đây đều là hàng thượng thượng căn, có thể đốn ngộ, bí quyết là ở 
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đây, họ có thể buông bỏ hoàn toàn. Hạng người đốn xả này, có hai lý do: Thứ 

nhất là trong đời quá khứ, họ có thiện căn từ vô lượng kiếp, đời này gặp được 

thiện tri thức họ hoát nhiên đại ngộ, xả bỏ. Hạng người thứ hai là đối với chân 

tướng của nhân sinh vũ trụ, họ hoàn toàn minh bạch thấu rõ. Những lời này trong 

kinh điển chúng ta nghe rất quen thuộc, cũng có thể nói được, nhưng không phải 

cảnh giới của mình. Trong Kinh Kim Cang nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư 

vọng”, “tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh”. Nhưng chúng ta ở trong 

mộng huyễn bào ảnh, ở trong pháp hư vọng, mà tưởng nó là thật, không chịu 

buông bỏ, rắc rối chính là đây.  

Vấn đề này, khi tôi học Phật có thỉnh giáo đại sư Chương Gia, đại sư nói 

Phật pháp đại thừa khó hiểu dễ hành. Đây là vấn đề triết học, khó biết nhưng khi 

thực hành lại dễ, nhưng phải thật sự biết mới chịu làm. Đây tức là đốn xả, không 

hề có sự lưu luyến. Chẳng những không lưu luyến thế giới hiện tại này, mà ngay 

cả cõi người cõi trời trong lục đạo không có lưu luyến, cũng không lưu luyến đối 

với mười pháp giới. Thật sự xả bỏ, xả bỏ là kiến tánh, là thành Phật. Chúng ta 

hiểu rõ điều này, nhưng như thế nào? Không xả được, vì sao không xả được? 

Mượn câu nói trong nhà Phật, là chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, chưa đoạn tận 

tập khí phiền não. Đại sư Chương Gia nói, vẫn chưa thật sự thấu triệt, chưa thật 

sự biết. Chỉ biết được chút ít, chưa thấu triệt, nên nói khó hiểu dễ hành. Thấu đạt 

rồi, thành Phật chỉ trong một niệm, một niệm giác phàm phu liền thành Phật. 

Trước đây chúng ta cũng không hiểu nhất niệm nghĩa là gì, tưởng rằng đã 

hiểu, nhưng thật ra chưa hiểu. Nhất niệm này là nhất niệm trong đối thoại giữa 

Thế Tôn và Bồ Tát Di Lặc nói đến, trước đây chúng ta không biết, bây giờ mới 

biết. Một khảy móng tay có 320 ý niệm, nghĩa là một niệm trong một khảy móng 

tay này, quý vị nói nhanh biết bao. Nhất niệm này giác sẽ thành Phật, đạo lý này 

có thể nói là bây giờ ta hiểu khá rõ, vì sao vậy? Vì thập pháp giới y chánh trang 

nghiêm, sum la vạn tượng đều là nhất niệm này biến hiện ra. Nhất niệm này giác, 

tướng này không còn, quả thật đã trở về thường tịch quang. Khi nào tướng này lại 

hiện tiền, hiện tiền cũng không sao, bởi nó không liên quan đến sự tu chứng của 

ta. Chúng sanh có cảm ta liền có ứng, vừa ứng là hiện tiền ngay. Tuy hiện tiền 

nhưng ta không ở trong cảnh giới đó, cũng chính là nói tuyệt đối không có khởi 

tâm động niệm. Phàm phu ở trong cảnh giới này khởi tâm động niệm, phân biệt 

chấp trước, gọi là tạo nghiệp, sự khác biệt giữa phàm và thánh là ở điểm này. 

Ngày nay chúng ta học Phật pháp đại thừa, nên tôi rất quan tâm đến những 

phát hiện của các nhà khoa học cận đại. Họ dùng phương pháp khoa học để 

chứng minh được, hoàn toàn giống như kinh điển đại thừa nói, cùng một vấn đề, 

làm tăng thêm tín giải của chúng ta đối với Phật pháp. Tăng thêm này có lợi ích, 

vì sao vậy? Vì giúp chúng ta buông bỏ được. Ví dụ nói hiện tượng vật chất, bây 

giờ giới khoa học nói rằng_điều này trước đây chưa từng nói, bản thể của vật chất 
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là gì? Họ nói là huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục mà phát sanh ra. Họ cũng 

kiên định nói với chúng ta, giữa vũ trụ căn bản không có gì gọi là vật chất. Ngày 

nay chúng ta mê muội trong vật chất một cách quá đáng. Vấn đề này Đức Phật 

nói rất nhiều, cũng nói rất rõ ràng, nhưng chúng ta hình như hiểu hình như không 

hiểu. Ngài nói sao? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chẳng phải ngài nói đó sao. Ý 

niệm tích lũy tiên tục sản sanh ra, không phải là cùng một ý nghĩa ư? Tất cả pháp 

từ tâm tưởng sanh, quý vị xem 3000 năm trước Đức Phật đã nói như vậy. Bởi thế 

các nhà Duy Thức Học chỉ thừa nhận Duy thức, giữa vũ trụ chỉ có duy thức, 

không có vật chất, quý vị xem giống như hiện nay các nhà khoa học nói. Những 

người này chưa từng học, chưa từng xem qua Kinh Phật, vậy mà nói tương đồng 

với những gì Phật nói trong 3000 năm trước, dùng khoa học để chứng minh Phật 

pháp. Đã hiểu được là giả, không phải thật, ta còn gì không buông được? Buông 

bỏ thân thể, không còn chấp trước, thì tất cả bệnh tật trong thân thể đều không 

còn, vì sao vậy? Bệnh hoạn từ đâu ra? Từ tham sân si mạn nghi, những thứ này 

đều buông hết. Theo Phật pháp nói, gốc bệnh của ta đã đoạn; về mặt tình cảm mà 

nói thì oán hận não nộ phiễn cũng đã buông bỏ. Người ta hiếp đáp quý vị ra sao, 

sỉ nhục quý vị ra sao, hãm hại như thế nào, cũng như không có gì xảy ra. Không 

có oán hận, càng không có báo thù, tâm bình khí hòa, như vậy làm sao sanh bệnh 

được! Sự dụ dỗ bên ngoài như tài sắc danh thực thùy, căn bản không hề động 

tâm. Biết được là giả không phải thật, những thứ này không mang theo được, 

không hề nghĩ đến, đây là Phật pháp. Bởi vậy Phật pháp, nếu quý vị thật sự y giáo 

phụng hành, đối với cá nhân mà nói, quý vị được đại tự tại! Điều này là những gì 

trước đây thầy Phương nói khi giới thiệu Phật pháp cho tôi: “Học Phật là hưởng 

thụ cao nhất của đời người”, hưởng thụ cao nhất nghĩa là buông bỏ tất cả, được 

đại tự tại. Vạn sự vạn vật, tánh tướng, sự lý, nhân quả giữa vũ trụ đều thông đạt 

thấu triệt, niềm vui này người thế gian không sao tưởng tượng được. 

Chúng ta đọc Luận Ngữ, quý vị thấy mở đầu Khổng Tử có niềm vui này: 

“học nhi thời tập chi bất diệc duyệt hồ”, đây là pháp thế gian. Người có học vấn, 

họ tu dưỡng luân lý, đạo đức, nhân quả, trong lòng họ an vui. Như nước suối, 

chảy ra bên ngoài, chứ không phải sự kích thích bên ngoài. Khổng Tử là bá tánh 

bình dân, là một người tốt. Cũng rất muốn làm quan, muốn đã nhiều năm, cũng 

rất chấp trước. Ông chu du liệt quốc, mục đích chính là hy vọng có Chư hầu mời 

ông ra làm quan, ông thể hiện hoài bảo của mình. Nếu ông làm quan, nhất định 

giống Chu Công, giống Quản Trọng vậy, đây đều là người ông rất ngưỡng mộ, 

nhưng không ai dùng ông. 68 tuổi, nghĩ lại thấy cũng đã già, thôi thì về quê vậy! 

Về quê bắt đầu dạy học, 73 tuổi ra đi, dạy được 5 năm, về sau trở thành vạn thế 

sư biểu. Khổng Phu tử lúc sống, đến nằm mơ cũng không ngờ được. Thật vậy, 

nếu ông thật sự nghĩ đến dạy học có công đức thù thắng như vậy, sau 30 tuổi khi 

đã thành tựu, nhất định sẽ giống như Đức Phật, ra phát tâm dạy học. Đức Thế 
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Tôn 30 tuổi khai ngộ, dạy học một đời, suốt 49. Đức Thế Tôn 79 tuổi viên tịch, 

người Trung quốc tính tuổi mụ là 80 tuổi, 79 tuổi viên tịch. Khổng tử là người tốt, 

sanh trong thời loạn, Không tử nói về đại đồng, bậc trung, thời loạn. Ở Trung 

quốc có đại đồng chăng? Có, là Nghiêu, Thuấn, Vũ, ba đời này là cách trị đại 

đồng. Chương Lễ Vận Đại Đồng trong Lễ Ký nói cách trị đại đồng, ngày xưa 

từng xuất hiện. Khi vua Vũ băng hà truyền ngôi cho con trai mình, không phải ý 

của ông, cũng không phải con trai ông cần. Con trai của ông quả thật rất tốt, thật 

sự có oai phong của bậc thánh hiền nhân, do mọi người tiến cử, điều kiện đầy đủ 

tự nhiên thành công. Nhưng từ đó về sau trở thành thiên hạ của một nhà, còn 

trước đó thiên hạ là của chung, lựa chọn người hiền và tài năng. Lúc đó không 

phải bình dân chọn, là người lãnh đạo chọn. Trong quốc gia mình, người thật sự 

có đức hạnh, có học vấn, có yêu thương, yêu quần chúng là được chọn, đem vị trí 

lãnh đạo truyền cho họ, không phải truyền cho con trai của mình. Không phải 

chọn những người thân tín trong nhà mình, không phải vậy. Những điều này, 

trong sách sử ghi chép rất rõ ràng, từ vương Khải về sau đến thời nhà Chu. 

Oai Liệt Vương trở về trước, giai đoạn này là bậc trung, từ Oai Liệt Vương 

trở về sau xã hội động loạn. Từ khi ba nhà phân tán, phiền phức bắt đầu xuất 

hiện. Khổng tử sanh vào thời Xuân Thu, Mạnh tử sanh vào thời Chiến quốc, gọi 

là loạn thế. Khổng Mạnh sanh vào thời loạn, nên trong lòng họ rất hâm mộ đại 

đồng và tiểu khang. Cũng rất muốn đem đại đồng tiểu khang, làm tấm gương cho 

mọi người noi theo, nhưng không có nhân duyên này. Nói như hiện nay, Khổng 

Tử làm cách mạng được chăng? Tìm một nước nhỏ, lật đổ vua, sau đó ông lên 

làm vua được chăng? Được, rất được. Quý vị xem, học trò của ông có 72 vị hiền, 

người nào cũng giỏi, sao lại không được? Khổng tử không muốn làm, vì sao 

không muốn làm? Vì đạo đức, không thể làm một tấm gương xấu cho hậu nhân. 

Làm cách mạng, trừ khi vị quốc vương đó quả thật quá tệ, điều này là lúc quá bất 

đắc dĩ, như cách mạng Thang Võ, đó là điều vô cùng bất đắc dĩ. Vị vua này, quốc 

gia quần chúng không ai không oán hận ông, đến mức độ đó. Chưa đến mức độ 

đó, thì không được làm như vậy. Bởi vậy Khổng tử không làm điều phi pháp, 

giống như Đức Thế Tôn vậy, điều này rất quan trọng. 

Xã hội an định, thế giới hòa bình, những bậc đại thánh hiền này, thường giữ 

tâm hộ trì, bởi vậy điều phi pháp tuyệt đối không thể làm. Không phải họ không 

có năng lực làm, có người ủng hộ, thuộc hạ cũng thật sự là người có tài. Nho 

Thích Đạo đều tôn trọng đạo nghĩa, tuyệt đối không làm điều trái với đạo đức. 

Nhưng vị vua của đất nước này quả không ra làm sao, có người đi làm cuộc cách 

mạng, những người như Nho Thích Đạo, họ có làm chăng? Họ tuyệt đối không 

làm, đây là thật, quý vị muốn hỏi vì sao? Những gì họ học được không cho phép 

họ làm điều này, những gì họ học là thuần thiện, thuần tịnh thuần thiện, họ không 

bao giờ làm như vậy. 
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Ở dưới còn chưa nói đến, đến lúc trong ánh hoa quang xuất hiện bóng dáng 

Phật, đoạn văn này ngày càng rõ ràng. Ở đây nói “trong thân của tất cả chúng 

sanh đều có chánh giác trí”, đây là trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh. Không những 

có trí tuệ, có đức năng, có tướng hảo, không thiếu thứ nào. Nên Phật pháp muốn 

dạy một người mãn nguyện, trở về tự tánh tức là mãn nguyện. Mãn nguyện cầu 

được trong phiền não, quả báo không dám tưởng tượng, vì sao vậy? Vì quý vị đã 

xâm hại người khác. Mãn nguyện trở về tự tánh, không làm tổn thương đến bất 

kỳ ai, đây mới thật sự gọi là đại viên mãn. Quý vị đem đến cho tất cả chúng sanh 

là ân huệ, không có chút ý niệm chiếm lợi ích của người khác. Quý vị xem trong 

kinh nói đến ba loại chân thật. Chân thật rốt ráo nghĩa là tự tánh, gọi là tánh đức. 

Trí tuệ chân thật là ban cho, khi chúng sanh gặp khổ nạn, quý vị thật sự có thể 

giúp đỡ, đây là nói điều gì? Giúp họ bằng tiền tài, nghĩa là quan tâm cuộc sống 

vật chất, đây là quan tâm nhất thời. Quan trọng nhất là trí tuệ chân thật, quý vị 

giúp họ khai mở trí tuệ chân thật. Họ có trí tuệ chân thật, tất cả chúng sanh đều 

có, nhưng quý vị phải dạy họ, không dạy sao được? Quý vị dạy họ, chính là cho 

họ trí tuệ chân thật, để họ giác ngộ, khiến họ dần dần giống như thánh hiền nhân, 

an phận giữ mình. 

Bên dưới nói: “duy có pháp này lạ nhất đặc biệt nhất, nghĩa là gì? Kinh nói: 

chúng bảo liên hoa, khắp đầy thế giới”. Đây là pháp đặc biệt, là nói về thế giới 

Cực Lạc. Cõi thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như Lai, hoa sẽ đầy khắp thế 

giới. Hoa sen là biểu pháp, có thật, nó không phải giả. Ở thế giới Cực Lạc hoa sen 

đặc biệt nhiều, vì sao vậy? Do nghiệp lực chiêu cảm. Chúng sanh tâm thanh tịnh, 

không nhiễm chút bụi trần nào, hoa sen tượng trưng cho ý này, cũng là từ tâm 

hành này sản sanh ra. Quý vị xem rễ của hoa sen mọc trong bùn, tượng trưng cho 

lục đạo. Hoa của nó nở trên mặt nước, cành của nó ở trong nước. Nước tượng 

trưng tứ thánh pháp giới, thanh tịnh. Hoa nở trên mặt nước, đây nghĩa là nói đã 

rời tất cả nhiễm và tịnh, tứ thánh lục đạo đều xả bỏ. Hoa nở trên mặt nước, đây là 

nhất chân pháp giới. Hiện tượng này là tâm hành của chúng sanh chiêu cảm nên. 

Cho nên người ở thế giới Cực Lạc là liên hoa hóa sanh. Thân thanh tịnh, không 

chịu sự đau khổ mười tháng trong thai, ở trong thai mười tháng không sạch sẽ, 

nên họ là hoa sen hóa sanh. Hoa sen của thế giới Cực Lạc đầy khắp thế giới, vì 

sao vậy? Người vãng sanh quá nhiều. Pháp môn này mười phương tất cả Chư 

Phật, đều phổ biến tuyên dương trong biến pháp giới hư không giới, nên người 

niệm Phật cầu sanh Tịnh độ trong mười phương thế giới, không biết có bao 

nhiêu. Đừng nói là một ngày, chỉ trong một niệm không biết có bao nhiêu người 

vãng sanh. Người vãng sanh không ai không phải là hoa sen hóa sanh. 

Bên dưới giới thiệu về hoa sen: “Hoa sen này muốn nói là y báo”, quý vị 

muốn nói nó là y báo, hoàn cảnh, quý vị nói nó là y báo, “tức hoa bên ngoài, 

không phải chánh giác của Phật”, nếu là y báo thì không có chánh giác của Phật. 
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Còn nếu nói nó là chánh, chánh báo là có Phật, “tức nói 100 ngàn ức lá”, quý vị 

thấy nó có hoa lá, nó rõ ràng là hoa. Nên nếu nói nó là y báo thì không đúng, nói 

nó là chánh báo cũng không được. “Nếu nói là nhân, tức công đức của Như Lai ở 

quả địa”, là Phật A Di Đà tu thành, đại nguyện của ngài thành tựu. “Nếu nói là 

quả, tức diệu hoa sanh ra khắp mười phương”, đây lại biến thành nhân. “Nếu nói 

là pháp, tức trong này xuất hiện vô lượng pháp”, trong hoa xuất hiện vô lượng 

pháp, giống như đại sư Huệ Năng nói: đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, năng sanh 

vạn pháp. “Nếu nói là vô lượng, tức cũng một câu danh hiệu A Di Đà Phật”. Vô 

lượng vô biên pháp môn, cùng một câu danh hiệu. Đây là trong Kinh Hoa 

Nghiêm nói “một tức là nhiều, nhiều tức là một”, một tức vô lượng, vô lượng tức 

một. “Đặc biệt, đặc biệt, pháp không thể xưng, không thể nói, không thể nghĩ 

bàn, nên  gọi là pháp đặc biệt”, đây là từ hoa sen mà nói, ý nghĩa tượng trưng 

trong này rất thâm sâu. 

Ở dưới nói: “nghĩa trên rất thâm sâu, chỉ giải thích sơ lược”. Đây là ý nghĩa 

Hoàng Niệm Tổ giải thích, khai thị cho chúng ta đoạn này. “Quả đức của Như 

Lai, gọi là đặc biệt. Đặc biệt nhất, như trong kinh văn Đức Phật xuất hiện trong 

ánh hoa quang”, thì rất rõ ràng, rõ ràng là hiển thị ra, ta sẽ thật sự hiểu được. Như 

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Trong thân tất cả chúng sanh có chánh giác tri”, trong 

Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy, cũng là Đức Phật thường nói: tất cả chúng sanh 

đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, ngài lại nói: hữu tình và vô tình, đồng viên 

chủng trí, ý nghĩa đều rất sâu. 

Tình là chúng sanh hữu tình, chúng sanh hữu tình bây giờ chúng ta gọi là 

động vật. Chúng sanh vô tình bây giờ chúng ta gọi là thực vật và khoáng vật. 

Trong câu này Đức Phật nói với chúng ta: Động vật, thực vật, khoáng vật_dùng 

thuật ngữ hiện nay để nói thì tất cả đều có cơ thể. Nghĩa là nó có sinh mạng, nó 

sống, không phải chết. Bởi thế người học Phật chúng ta, sống trong thế giới hiện 

nay, tuy mỗi ngày ăn chay, nhưng đối với những thứ rau xanh này đều sanh tâm 

cảm ân. Vì sao vậy? Vì nó đến cúng dường cho chúng ta, không có sự cúng 

dường của chúng, chúng ta không sống nổi. Mà sự cúng dường này là chúng tự 

nguyện, một số người không biết cảm ân. Chúng ta dùng tâm cảm ân, chúng sẽ 

càng hoan hỷ. 

Hai ngày trước, có một vị cư sĩ ở Vân Nam, cư sĩ Chu đến đây nghe giảng 

ba ngày. Ông nói với tôi, ở Vân Nam họ có một thửa đất nông nghiệp, 1000 mẫu 

đất, trồng rất nhiều rau trái. Họ cũng vạch riêng một khu, cũng khoảng mười mấy 

mẫu, rau trồng ở khu đất đó để dành cho sâu bọ ăn. Cây trái cũng chỉ định ra để 

danh riêng cho chúng. Ông ta nói, chúng rất hợp tác, không chỉ định dành cho 

chúng thì chúng tuyệt đối không đến. Nên rau ở đó, quý vị đến xem khu rau 

không chỉ định cho sâu bọ ăn, lá rau ở đó không có dấu của sâu bọ cắn. Rất nghe 

lời, rất hợp tác! Không cần phân bón, không cần thuốc trừ sâu. Những cây trái 
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cũng không cần dùng giấy bao lại để phòng chim sâu, không cần thiết. Chim chóc 

cũng rất hợp tác, rất nghe lời. Rất nhiều người đến tham quan đều cảm thấy vô 

cùng hy hữu. Hiện nay một số chim chóc, động vật, côn trùng hợp tác rất tốt với 

những người canh công, trái lại con người thì không được. Con người vào đây có 

tham tâm, thấy trái cây ngon là hái, trái cây ở nông trường này không cần trả tiền, 

nên hái về nhà nhiều một chút, đây là tâm tham. Vì sao con người không bằng cả 

súc sanh? Không bằng cả chim chóc, không bằng sâu bọ côn trùng, quý vị nói 

đáng thương biết bao! Điều này đáng để chúng ta phản tỉnh sâu sắc. Như vậy khi 

thiên tai đến chúng ta phải gánh chịu, còn chim chóc sâu bọ không bị, chúng rất 

lương thiện. 

Câu này trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “Trong thân tất cả chúng sanh có 

chánh giác tri”. Tất cả chúng sanh ở đây không thêm vào chúng sanh “hữu tình”. 

Nói cách khác, có thực vậy, cũng có khoáng vật. Một gốc cây, một ngọn cỏ, một 

viên đá, một hạt bụi, chúng đều là hiện tượng do nhiều nhân duyên hòa hợp mà 

sanh ra, có chánh giác tri. Điều này quả thật vô cùng đặc biệt. Vì sao có chánh 

giác tri? Thể của nó là tự tánh, trong tự tánh vốn có trí tuệ đức tướng, trong tự 

tánh vốn đầy đủ. Lúc ngài Huệ Năng minh tâm kiến tánh nói rằng: “đâu ngờ tự 

tánh vốn tự đầy đủ”, đầy đủ điều gì? Đầy đủ trí tuệ, đầy đủ đức năng, đầy đủ 

tướng hảo, nên nó năng sanh vạn pháp, nó không thiếu gì cả. Nếu thiếu nó sẽ 

không thể sanh, nó có thể sanh ra tất cả. 

“Điều này quả thật rất đặc biệt, nhưng chúng sanh đều có, nên không phải 

hiện tượng đặc thù, nên gọi là kỳ lạ mà không đặc biệt. Trong Kinh Pháp Hoa 

Long Nữ thành Phật, Long Nữ tám tuổi có thể lập tức thành Phật, quả thật vô 

cùng đặc thù, nhưng đặc biệt mà không kỳ lạ”, vì sao vậy? “Vì chúng sanh vốn là 

Phật, người người đều có phần, ai ai cũng hiện thành, nên Long Nữ thành Phật 

không gọi là kỳ lạ”. Đây là tiếp tục nói tường tận về ý nghĩa của hai chữ “đặc 

biệt” này cho chúng ta. 

“Duy chỉ pháp môn Tịnh tông trong kinh này đã là kỳ lạ nhất, lại còn đặc 

biệt nhất”. Đây là nói pháp môn Tịnh độ, pháp môn niệm Phật. Bên dưới theo 

Phẩm Bảo Liên Phật Quang trong kinh, phẩm thứ 21, chính là những gì ở trước 

nói. Quý vị xem, từ y báo chánh báo, từ nhân quả, từ chủ và bạn, từ một hay 

nhiều, đây đều là đối lập. Y chánh là đối lập, nhân quả là đối lập, chủ bạn là đối 

lập, một nhiều là đối lập. Ở đây tất cả đều không tìm thấy, đây là gì? Đây là tánh 

đức, trong tánh đức vĩnh viễn không có đối lập. Chẳng những về mặt tánh đức 

không có đối lập, về sự thật trước mắt cũng không có đối lập. Chúng ta còn ý 

niệm đối lập này, còn hành vi đối lập, là chưa nhập môn, là phàm phu lục đạo, 

học Phật nhưng chưa vào được cửa Phật. Hiện tượng đối lập này, trong đại thừa 

lớp một tiểu học đã không còn. Chúng ta đem Bồ Tát của năm cấp bậc trong Kinh 

Hoa Nghiêm để so sánh, thì thập tín là tiểu học, thập trụ là cấp hai, thập hạnh là 
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cấp ba, thập hồi hướng là đại học, thập địa là nghiên cứu sở, Đẳng giác là lớp tiến 

sĩ. Chúng ta so sánh như vậy quý vị dễ hiểu hơn. Lớp một tiểu học chính là Bồ 

Tát sơ tín vị, sơ tín của thập tín vị. Điều kiện của Bồ Tát sơ tín vị là gì? Đoạn tận 

năm loại kiến hoặc. 

Thứ nhất không còn chấp trước thân này là ta, đã phá thân kiến. Thứ hai là 

không có đối lập, đã phá biên kiến, biên kiến nghĩa là đối lập, nhị biên không còn 

nữa, thành kiến không còn. Kiến thủ, giới thủ, chúng ta gọi là thành kiến, người 

đó thành kiến quá sâu. Loại thứ năm là tà kiến không còn, không có tri kiến sai 

lầm, đây là học sinh lớp một. Những thứ này chúng ta đều chưa phá, chưa lên 

được lớp một, chúng ta chưa tương xứng với tiêu chuẩn của học sinh lớp một. 

Như vậy mới biết chúng ta học Phật học một cách rất đáng thương, học nhiều 

năm như vậy, vẫn không vào được lớp một, vẫn đang học lớp mẫu giáo, mà còn 

là lớp nhỏ của mẫu giáo. Là thật, không phải giả. Còn tự cho mình giỏi, thấy điều 

này chướng mắt, điều kia không thích, quý vị xem phiền phức biết bao. 

Vấn đề này nên giải quyết như thế nào? Chư vị nhất định phải nhớ, không 

được xa rời kinh giáo. Phật pháp là giáo dục, rời kinh giáo là ta vĩnh viễn tùy 

thuận tập khí phiền não của mình, như vậy sao thành tựu được? 

Bên dưới nói: “theo thường tình mà nói, hoa sen trong hồ, là y báo. Nếu nói 

là y báo, nhưng mỗi một hoa phóng ra ba mươi sáu trăm ngàn ức ánh sáng, trong 

mỗi ánh sáng xuất hiện ba mươi sáu trăm ngàn ức vị Phật. Cho thấy Đức Phật 

hiện ra từ hoa, nên gọi là ngoài hoa không có Phật, nên không thể nói là y báo. 

Nếu nói là chánh báo, trong kinh nói hoa có trăm ngàn ức lá. Rõ ràng nói là hoa 

lá, mà không phải thân Phật, nên không thể nói là chánh báo”, ý nghĩa này rất 

sâu. Nên nói không thể nói y báo, không thể nói chánh báo, không thể nói nhân, 

không thể nói quả, không thể nói một, không thể nói nhiều, nó không phải là gì 

cả. 

Hôm nay đã hết giờ rồi, đoạn này ngày mai chúng ta học lại từ đây, rất thú 

vị. Bây giờ chúng ta tạm dừng tại đây. 
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      Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 164, hàng thứ 4, bắt đầu xem từ câu thứ nhất. 

“Duy chỉ có pháp môn Tịnh độ trong kinh này, đã là kỳ lạ nhất, lại là đặc biệt nhất. Bên dưới 

theo Phẩm Bảo Liên Phật Quang trong kinh, từ y chánh, quả báo, chủ bạn, một nhiều vân vân, 

đã nói rõ. Theo thường tình mà nói, hoa sen trong hồ, là y báo. Nếu nói là y báo, nhưng mỗi 

một hoa phóng ra ba mươi sáu trăm ngàn ức ánh sáng, trong mỗi ánh sáng xuất hiện ba mươi 

sáu trăm ngàn ức vị Phật. Cho thấy Đức Phật hiện ra từ hoa, nên gọi là ngoài hoa không có 

Phật, nên không thể nói là y báo”. Chúng ta bắt đầu xem từ đoạn này, đây là giải thích một 

câu trong kinh văn: “Trú kỳ đặc pháp”, ở trước chúng ta đã nói rất nhiều. 

Trong kinh điển đại thừa, có nói đến kỳ lạ, cũng có nói đến đặc biệt, nhưng hai chữ kỳ đặc 

liền nhau thì rất ít. Bởi thế chư vị cao tăng đặc biệt phân tích cho chúng ta, vì sao trong kinh 

dùng câu có chữ kỳ đặc này. Hoàn toàn trở về Kinh Vô Lượng Thọ, chỉ có Kinh Vô Lượng 

Thọ, pháp môn Tịnh tông đích thực là kỳ diệu nhất cũng là đặc biệt nhất. 

Trong phẩm 21 của kinh này, phẩm Bảo Liên Phật Quang, chúng ta có thể thấy. Bất luận là 

từ y báo hay chánh báo, hoặc là từ nhân hay là từ quả, hoặc là từ chủ từ bạn, cho đến đối với 

một và nhiều. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: Một tức vô 

lượng, vô lượng tức một, đều xuất hiện trong kinh văn này. 

Bên dưới đưa ra ví dụ: “Theo thường tình mà nói”, đối với kiến giải của thế gian chúng ta mà 

nói. “Hoa sen trong ao”, hoa sen trong ao thất bảo đúng ra là y báo. Người niệm Phật vãng 

sanh Cực Lạc trong mười phương thế giới, đều là hoa sen hóa sanh, nên hoa sen là nơi của 

Bồ Tát khắp mười phương vãng sanh. Thế giới Cực Lạc không có thai sanh, rất đặc biệt, đều 

là hoa sen hóa sanh. Hoa sen cũng là biểu pháp, duy chỉ có hoa này là nhân quả đồng thời. 

Trong tất cả các loài thực vật, chúng ta thấy nhất định là hoa nở trước sau đó mới kết quả, 

nhân quả không đồng thời, sau khi hoa rụng quả mới trưởng thành. Duy chỉ có hoa sen là 

nhân quả đồng thời. Quý vị xem khi hoa mới nở, trong đài sen đã có hạt, đây nói lên điều gì? 

Người niệm Phật. Cổ nhân nói rất hay: Một câu Phật hiệu là một vị Phật, mỗi niệm tương 

ưng với Phật, đây là nhân quả đồng thời. Trong các pháp môn khác không có, vì sao pháp 

môn này có? Pháp môn này nói với chúng ta, tất cả chúng sanh vốn là Phật, thị tâm thị Phật, 

thị tâm tác Phật. Vốn là Phật tức là thị tâm thị Phật, bây giờ quý vị niệm Phật là thị tâm tác 

Phật, nhân quả đồng thời. Pháp môn này đặc biệt là ở chỗ này. Đồng thời hoa sen cũng biểu 

trưng mọc lên từ bùn mà không nhiễm mùi bùn, rễ của hoa sen mọc ở trong bùn. Bùn là 

tượng trưng cho lục đạo, lục đạo gọi là cõi uế. Cành của hoa sen ở trong nước, nước tượng 

trưng cho cõi tịnh, nước tượng trưng tứ thánh pháp giới: Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, 

Phật. Hoa nở trên mặt nước, đây tượng trưng điều gì? Nhiễm tịnh nhị biên đều buông bỏ. 

Chẳng những nhiễm buông bỏ, mà tịnh cũng buông bỏ, hoàn toàn trở về tự tánh, tượng trưng 

cho ý này. Đối với thế tục mà nói, hoa sen đích thực là y báo, y báo nghĩa là hoàn cảnh sinh 

hoạt của chúng ra, chúng ta cần phải nương vào đó mà sanh tồn. 

“Nếu nói là y báo”, trong kinh nói với chúng ta “mỗi một hoa phóng ra ba mươi sáu trăm 

ngàn ức ánh sáng”. Đây chính là hoa sen phóng quang, mỗi đóa hoa đều phóng quang, trong 

quang có Phật, “trong mỗi ánh xuất hiện ba mươi sáu trăm ngàn ức vị Phật”. Số chữ này đều 

là biểu pháp, trong Mật tông tượng trưng cho đại viên mãn, ba mươi sáu trăm ngàn ức là 

tượng trưng cho ý này. Chứng minh giáo nghĩa trong bộ kinh này, có đại thừa tiểu thừa, đầy 

đủ tất cả giáo nghĩa của các tông phái. Có tông có giáo, có Hiển có Mật. Cho nên đây là biểu 

thị, kinh này có liên quan đến Mật tông. Như ở trước chúng ta nói Bồ Tát Phổ Hiền, ngài là 
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truyền nhân sớm nhất của Mật tông. “Cho thấy Phật hiện ra từ hoa sen”, nên nói “ngoài hoa 

không có Phật”. Phật là chánh báo, hoa là y báo, y chánh không hai, y chánh đồng thời. 

“Nếu nói là chánh báo”, đơn thuần từ Phật mà nói đây là chánh báo. Trong kinh nói hoa có 

trăm ngàn ức lá. Rõ ràng nói là hoa lá, chứ không phải thân Phật, nên không thể nói là chánh 

báo. Thực tế mà nói y chánh không hai, y chánh đồng thời. Nếu nói là nhân, đây đều là từ 

trên phàm tình mà nói, trước nở hoa sau đó mới kết quả. “Nhưng ở đây là quả đức của Như 

Lai thành tựu”, thế giới tây phương Cực Lạc là Phật A Di Đà dùng thời gian năm kiếp tu 

thành, tu thành quả đức, nên nó không phải nhân. Vấn đề này đến phần kinh văn ở sau chúng 

ta còn học đến. Có một đoạn nói về lịch sử của thế giới tây phương Cực Lạc, thế giới này do 

đâu mà có. Phật A Di Đà lúc còn ở nơi nhân địa phát tâm như thế nào, tu hành ra sao mới đạt 

được quả báo này. Đoạn này mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích, chúng ta nên học tập 

theo Phật A Di Đà. Một người phát chân tâm, sẽ cảm động vô lượng vô biên Chư Phật Như 

Lai trong mười phương, mọi người đều hoan hỷ giúp quý vị, thành tựu quý vị. Phật A Di Đà 

phát nguyện rằng: Phổ độ tất cả chúng sanh khổ nạn khắp mười phương thế giới. Chúng sanh 

khổ nạn là chỉ ba đường ác của sáu đường, chúng sanh trong ba đường này khổ nhất, ngài đã 

phát đại nguyện như vậy. 

Thầy của ngài, ngài có một vị thầy, là Tự Tại Vương Như Lai, rất hoan hỷ, rất tán thán. Đem 

tất cả cõi nước Chư Phật trong mười phương hiển bày trước mắt ngài, để ngài tự xem. Khi 

ngài xem xong ngài chọn ra cái ưu tú, hay nhất trong cõi nước chư Phật mười phương. Ngài 

nhìn thấy là từ trên mặt quả, thiện quả này là nhân gì tu được, ngài cũng muốn tu giống như 

Chư Phật Như Lai vậy, hoàn thành trong thời gian năm kiếp. Bởi vậy thế giới Cực Lạc là tinh 

hoa trong cõi nước của Chư Phật, tập đại thành những gì tốt đẹp nhất trong cõi nước Chư 

Phật, khó được biết bao! 

Nói cách khác, Phật Di Đà ở trong nhân địa, cũng giống như Khổng Tử vậy, học vô thường 

sư. Thấy điều tốt của người khác đều học, thấy điều không tốt của người khác thì phản tỉnh 

xem mình có hay không. Có thì thay đổi, không có thì cố gắng hơn, đây là thái độ tu học vô 

cùng tốt. Ngài đã đầy đủ, viên mãn. Bởi vậy thế giới Cực Lạc đích thực là người vãng sanh 

Tịnh độ, tập kết vô lượng thiện căn thiện hành thành tựu nên. Nhân tố chủ yếu của nó, là Phật 

A Di Đà phát tâm rộng lớn, tâm vô thượng tạo thành thế giới Cực Lạc. Điều này có thể làm 

được sao? Chúng ta nghe xong có thể tin được chăng? Được. Vì sao vậy? Vì trong kinh điển 

đại thừa Đức Thế Tôn thường nói, mười phương thế giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà 

có? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Lại thường nói với chúng ta rằng: Tất cả pháp từ tâm 

tưởng sanh. Thế giới Cực Lạc là từ tâm tưởng của Phật A Di Đà sanh ra. 

Các nhà lượng tử lực học hiện đại, đối với những hiện tượng vật chất và hiện tượng tự nhiên 

giữa vũ trụ, cũng phát giác được, tất cả mọi hiện tượng đều không tách rời ý niệm. Hiện 

tượng vật chất là gì? Đây là nói đến bản chất của vật chất, là huyễn tướng do ý niệm tích lũy 

liên tục mà phát sanh ra, chúng ta ngộ nhận nó là thật. Bởi thế bất cứ vật chất nào cũng có thể 

trở về với năng lượng, năng lượng này là năng lượng của tinh thần, tức là ý niệm, đều có thể 

trở về ý niệm. Bởi thế những gì trong kinh nói chúng ta có thể tin. Đã tin chúng ta cần phải 

phát tâm, học theo Phật A Di Đà Phật. Phật A Di Đà khởi tâm động niệm, có thể nói là thuần 

tịnh thuần thiện. Cho nên thế giới Cực Lạc gọi là Tịnh độ, sự tốt đẹp của thế giới đó là thuần 

thiện. Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, cư dân ở cõi nước đó đều là bậc thượng thiện. 

Chúng ta biết rằng, không chỉ là thượng thiện, mà là thượng thượng thiện nhơn, ta có thể nói 

như vậy. Tâm thái của nhân dân cõi đó rất tốt, hoàn toàn không có chút ý niệm nào bất thiện, 



367 Tập 140 

 

làm gì có hành vi bất thiện! Là nơi vô cùng thù thắng đặc biệt. Lục đạo chúng sanh trong cõi 

nước mười phương, tập khí phiền não rất nặng, cũng có thể vãng sanh, điều này thật sự đặc 

biệt. Bất cứ pháp môn nào trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, nếu chưa đoạn tận tập khí 

phiền não, thì không thể thành tựu, dù quả vị thấp nhất cũng không thành tựu được. Quả vị 

thấp nhất như trong Kinh Hoa Nghiêm là Bồ Tát sơ tín, nhị tín của thập tín vị, đây là quả vị 

rất nhỏ. Sơ quả Tu đà hoàn trong Thanh văn, đều phải đoạn hoặc mới có thể chứng được, 

chưa đoạn được nhất phẩm tập khí phiền não là không được, như vậy không thể chứng được. 

Pháp môn này, điều vô cùng đặc biệt gọi là đới nghiệp vãng sanh, phiền não đoạn tận rồi 

chăng? Chưa đoạn, chỉ cần khống chế được phiền não, nó có, nhưng không khởi tác dụng. 

Khống chế lúc nào? Một niệm sau cùng khi vãng sanh. Nếu khống chế được nhất niệm này 

liền được vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh là một niệm sau cùng, không phải nói bình 

thường, đó là thời khắc then chốt. Niệm sau cùng là A Di Đà Phật, đừng nghĩ đến điều gì 

khác, họ sẽ vãng sanh, sẽ thành công. 

Đến thế giới Cực Lạc chúng ta biết, bất luận là thiện hay ác, quả báo hiện tiền nhất định phải 

đầy đủ bốn loại duyên. Quý vị có nhân của thiện ác gọi là đới nghiệp, nhưng duyên thì thế 

giới chúng ta có, còn thế giới Cực Lạc không có. Có nhân không có duyên nó không khởi 

hiện hành, đặc biệt duy nhất chỉ có ở cõi nước này, thật sự là hy hữu. Vì thế vãng sanh đến 

thế giới Cực Lạc, như trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, cõi phàm thánh đồng cư hạ 

hạ phẩm vãng sanh, đại khái đa phần đều như chúng ta, là niệm Phật vãng sanh. Sanh đến đó 

được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, quý vị xem trí tuệ, thần thông, đạo lực 

đều bình đẳng với Bồ Tát A Duy Việt Trí, đây là nói cõi phàm thánh đồng cư. Nói cách khác, 

sự đãi ngộ ở cõi phàm thánh đồng cư, là đãi ngộ của cõi thật báo, quả là không thể nghĩ bàn. 

Cõi phàm thánh đồng cư đều là đãi ngộ của cõi thật báo, vậy cõi phương tiện hữu dư thì 

không cần phải nói. Chúng ta cũng có thể nói như vậy, thế giới tây phương Cực Lạc là thế 

giới của Bồ Tát A Duy Việt Trí, là thế giới của Bồ Tát Phổ Hiền, có thể nói như thế. Nhưng 

trong đó vẫn có tam bối cửu phẩm, không sao cả, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cảnh giới Hoa 

Nghiêm hoàn toàn xuất hiện ở thế giới Cực Lạc. 

Một nơi tốt đẹp như vậy, bây giờ chúng ta đã hiểu, đến đó được hay không là do một niệm 

sau cùng. Mỗi ngày niệm Phật là đang làm gì? Giống như luyện binh vậy, một niệm khi lâm 

chung là đánh trận. Chính là hy vọng niệm thuần thục để đừng quên Phật hiệu, đến khi lâm 

mạng chung vẫn nhớ đến Phật A Di Đà, như vậy là thành công, đạo lý chính là như vậy. Vì 

sao phải niệm từng giờ từng phút? Là đừng để các tạp niệm khác xen vào. Khi lâm mạng 

chung khởi lên một vọng niệm, như vậy là phiền phức, tùy nghiệp lưu chuyển. Niệm Phật A 

Di Đà cũng là nghiệp, có thể gọi là tùy nghiệp lưu chuyển. Nếu một niệm sau cùng là Phật A 

Di Đà, quý vị sẽ đến được thế giới Cực Lạc. Còn như một niệm sau cùng là tham tâm khởi 

lên, bất luận là tham điều gì, tham danh hay tham lợi, chỉ cần khởi tâm tham là đi vào đường 

ngạ quỷ. Nếu như tâm sân nhuế khởi lên, niệm sau cùng là tâm sân nhuế là đi vào đường địa 

ngục. Ngu si, hồ đồ là đi vào đường súc sanh. Niệm sau cùng là nhân nghĩa đạo đức, ngũ 

luân ngũ thường, liền đầu thai vào cõi người. Thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo sanh vào 

cõi dục giới, quý vị xem đều là một niệm sau cùng. Đây chính là khiến chúng bình thường đi 

tu dưỡng tâm mình, cũng phải giống như người ở thế giới Cực Lạc vậy. Trong cuộc sống 

hằng ngày, bất luận là hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng được, nghịch cảnh cũng tốt. Xung 

quanh chúng ta, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt, đều có thể duy trì chánh niệm, 

không bị ngoại cảnh bên ngoài quấy nhiễu, như vậy chắc chắn được sanh. Đó là gì? Bất luận 
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trong hoàn cảnh nào, đều là A Di Đà Phật. Ngoài Phật A Di Đà ra, không có bất kỳ ý niệm 

nào khác. Cũng không nghĩ đây là người thiện, kia là người ác, đều không nghĩ. Người thiện, 

A Di Đà Phật; người ác cũng là A Di Đà Phật. Thuận cảnh A Di Đà Phật; nghịch cảnh cũng 

A Di Đà Phật, như vậy không có niềm vui nào bằng. Niệm Phật như vậy gọi là công đức 

thành phiến. 

Người niệm Phật còn chuyển theo cảnh giới, phiền phức này rất lớn. Thuận cảnh thì tâm sanh 

hoan hỷ, trong nghịch cảnh có oán hận. Niệm Phật như thế chẳng thể đến được thế giới Cực 

Lạc, dù niệm suốt đời, đời sau vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Không thể không biết điều 

này. Cho nên tiêu chuẩn trong kinh, trên đề kinh nói một cách rất rõ ràng, tiêu chuẩn là gì? 

Là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là Phật A Di Đà, Phật A Di 

Đà chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Vì thế chúng ta niệm Phật phải làm cho tâm thanh 

tịnh, tâm bình đẳng, giác mà không mê của mình hiển lộ ra, như vậy liền được vãng sanh.  

Cần thời gian bao lâu? Mỗi người căn tánh không giống nhau. Người lợi căn thì vài ngày, vài 

tháng là thành tựu. Người căn tánh kém hơn một chút_Từ Vãng Sanh Luận, từ Tịnh Độ 

Thánh Hiền Lục chúng ta thấy, đa phần không quá ba năm, có thể đến được cảnh giới này. 

Đặc biệt là hiện nay, quý vị biết nhiều hơn tôi. Tôi không tiếp xúc với tin tức, nên rất nhiều 

việc không biết, đều là nghe quý vị nói. Thế giới này thiên tai xảy ra khắp nơi, có gì đáng để 

lưu luyến chăng? Hiện nay gọi là di dân, vì sao không di dân đến thế giới Cực Lạc? Là việc 

tốt! Phật A Di Đà hoan nghênh chúng ta, không cự tuyệt. 

Bộ kinh này là sách chỉ dẫn về thế giới Cực Lạc mà Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, 

sách chỉ dẫn di dân đến thế giới Cực Lạc. Y theo những gì trong này nói, nhất định đến đó 

thành công, mà không cần thời gian quá dài. Trước khi thiên tai chưa bộc phát, chúng ta nhất 

định đến được đó, nó không cần nhiều thời gian. Nên nhớ, chỉ cần thanh tịnh bình đẳng giác; 

phải nhớ buông bỏ hết những nghịch cảnh, thuận cảnh, thiện duyên, ác duyên trong thế gian 

này. Ý niệm chúng ta không buông bỏ được, ý niệm khiến nó thống nhất, khiến nó quy nhất. 

Nghĩa là bất luận gặp ai, đều là A Di Đà Phật. Bất luận là gặp chuyện gì, cũng là Phật A Di 

Đà, chúng ta đã chuyển đổi được tâm thái. 

Ở trước đã giới thiệu với quý vị về Phật A Di Đà, đây là gì? Là đức hiệu của chân như tự 

tánh, đây là thông hiệu của tất cả Chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời, đều có danh 

hiệu này. Danh hiệu này dịch sang nghĩa tiếng Trung sẽ hiểu ngay: A dịch là vô, Di Đà dịch 

là lượng, Phật dịch là trí tuệ- giác ngộ. Hợp danh hiệu A Di Đà Phật lại nghĩa là trí tuệ vô 

lượng, giác ngộ vô lượng. Quý vị thử nghĩ xem, vị Phật nào không phải là vô lượng giác? 

Đều là vô lượng giác, nên họ thật sự là Phật A Di Đà, không phải giả. Những thứ chúng ta 

đối diện hiện nay, cũng thật sự là A Di Đà Phật, không phải giả, vì sao vậy? Vì tự tánh của 

họ là vô lượng giác. Bây giờ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại, nên họ mê, 

nhưng mê là giả, không phải thật, chỉ nhất thời hồ đồ, họ sẽ giác ngộ. Nên tất cả chúng sanh 

trong mắt chư Phật Như Lai, không ai không phải là Phật A Di Đà. Đây không phải vô lý, mà 

là sự thật.  

Chúng ta cần phải hiểu, từ đây thay đổi tâm thái, tất cả người sự vật đều là Phật A Di Đà, gặp 

côn trùng kiến dán cũng là A Di Đà Phật. Nếu tâm thái này đạt đến đỉnh cao, đạt đến viên 

mãn, làm gì có chuyện không thành Phật! 

Bởi vậy chúng ta thấy_đây là nói đến nhân quả, hoa này là quả đức của Như Lai thành tựu, 

không thể nghĩ bàn, nên nó không phải là nhân. 
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“Nếu nói là quả, nhưng hoa này là vật mười phương thế giới sanh ra, không đợi người tu 

hành công viên quả giác”. Ý của quả cũng không thể thành lập. Không thể thành lập là vì 

nhân quả đồng thời, nhân quả không hai. Hoa này vốn là trong nhân có quả, trong quả có 

nhân. Quý vị thấy trong hoa đã có hạt, xung quanh đài sen là cánh hóa, nó xuất hiện cùng 

một lúc, không như các loại hoa khác. 

“Nếu nói là chủ, tức có thể bao hàm vô lượng trí tuệ của mười phương thế giới, hàm nhiếp tất 

cả, bạn này rất nhiều”. Phật giáo nói chủ bạn viên dung, bạn của nó rất nhiều. “Nếu nói là 

bạn, tức ngoài tâm không có pháp, duy chỉ có chánh giác của Như Lai. Y chánh, chủ bạn, tất 

cả tất cả trong thế giới Cực Lạc, đều là tự tâm A Di Đà Như Lai sở hiện”. Ở đây quan trọng 

nhất là tự tâm Phật A Di Đà hiện ra. Tự tâm Phật A Di Đà và tự tâm chúng ta là cùng một 

tâm, không phải hai. Vì thế trong Hệ Niệm Pháp Sự thiền sư Trung Phong nói: “Tâm tôi tức 

Phật A Di Đà, Phật A Di Đà tức là tâm tôi”. Chúng ta phải thừa nhận câu này, là thật, không 

phải giả. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, bao gồm thế giới Cực Lạc. Tất cả pháp từ tâm tưởng 

sanh, bao gồm cả vũ trụ. Đại vũ trụ_phẩm Hoa Tạng Thế Giới và phẩm Thế Giới Thành Tựu 

trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất tường tận. Ngày nay thiên văn học hiện đại, trong báo cáo 

phát hiện của họ, so với Hoa Nghiêm thì khoảng cách thua quá xa. Trong kinh Phật có triết 

học cao cấp, có khoa học cao cấp. Bất luận là nói luân lý, nói ngũ thường, tứ duy bát đức; nói 

đến thế giới vi quan hay nói thế giới vĩ quan đều nói một cách thấu triệt, nói đến cứu cánh 

viên mãn. Nên kinh văn nói đến đây, hy vọng mọi người có thể trực tiếp thừa nhận rằng: Phật 

A Di Đà tức là tâm tôi. 

“Nếu nói là một pháp, nhưng trong một hoa có vô lượng ánh sáng, trong đó sanh ra vô lượng 

pháp”, đây là gì? Là một tức vô lượng. “Nếu nói là vô lượng, tức chỉ có một câu danh hiệu, 

ba loại trang nghiêm, nhập nhất pháp cú”. Nếu nói nó là vô lượng, nói nó là một pháp, đích 

thực tâm tánh đầy đủ vô biên diệu dụng. Trong Hoàn Nguyên Quán chúng ta thấy “hiển nhất 

thể, khởi nhị dụng”. Ở dưới càng tuyệt vời hơn, “thị tam biến”, bất luận là nhất niệm, nhất 

niệm này là pháp giới tinh thần. Nhất trần, vi trần là pháp giới vật chất. Nhất niệm, nhất trần 

đều chu biến pháp giới, điều gì chu biến pháp giới? Bây giờ chúng ta gọi là dao động, dao 

động này chu biến pháp giới. Một niệm chính là một dao động, nhất niệm này Bồ Tát Di Lặc 

nói một khảy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm. Tôi tin rằng có người thân thể mạnh khỏe, 

trẻ tuổi khảy nhanh, ít nhất một giây có thể khảy được năm lần. Nếu một giây khảy năm lần, 

trong một giây có bao nhiêu ý niệm, chúng ta nói dao động này có bao nhiêu lần? 1600 triệu 

lần, quá vi tế. Nhất niệm là 1600 triệu trên một giây, nhất niệm này lập tức chu biến pháp 

giới. Xuất sanh vô tận, hàm dung không hữu, đây là vũ trụ quan của Phật giáo. Là thật, không 

phải giả. Ý niệm vi tế như vậy, nhưng mười phương Chư Phật Như Lai đều nhận được. Bản 

thân chúng ta không biết, nhưng Phật Bồ Tát rất rõ ràng. Ý niệm vi tế này đều rõ ràng, huống 

gì ý niệm thô? Niệm thô là ý niệm vi tế tích lũy, làm gì có chuyện không biết! Tin tức này lập 

tức đưa đi khắp mười phương thế giới, không ai không biết. 

Nếu chúng ta thật sự hiểu được đạo lý này, không dám có ác niệm, vì sao vậy? Vì có ác niệm 

là điều đáng xấu hổ, quý vị làm sao đối diện tất cả Chư Phật Như Lai trong mười phương ba 

đời, vì sao vậy? Vì họ nhận được tin tức của quý vị rất rõ ràng. 

Ngoài ra chúng ta nói đến điều gì? Mười pháp giới, Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, trong 

mười pháp giới cũng có năng lực này. Nhưng khi họ tiếp thu được, tiếp thu được mà vọng 

tưởng phân biệt chấp trước của họ chưa đoạn tận, nên họ vẫn còn chướng ngại. Họ đã nhận 
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được, nhưng không khởi tác dụng. Tuy vậy đối với pháp thân Bồ Tát thì khác, họ hoàn toàn 

rõ ràng. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ, thêm vào Diệu giác Như Lai, người như 

vậy ở trong đại vũ trụ, vô lượng vô biên vô tận vô số. Ý niệm này phát ra trong từng sát na, 

họ đều nhận được hết, quý vị làm sao có thể đối diện với đại chúng được? Đây là trong giáo 

lý đại thừa Đức Thế Tôn nói với chúng ta lời chân thật, điều này không hề giả. Đây là trí tuệ 

chân thật trong tự tánh khai mở, đều là diệu dụng chân thật rốt ráo, nên quy về một câu danh 

hiệu. Một câu danh hiệu này chính là Nam Mô A Di Đà Phật. 

“Ba loại trang nghiêm”, trong Vãng Sanh Luận nói: Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm, 

đạo tràng trang nghiêm. Trong kinh luận gọi đạo tràng là cõi nước, tôi nói với chư vị là đạo 

tràng, chính là khu vực họ dạy học, khu vực này rất lớn. Khu vực giáo hóa của Đức Thế Tôn, 

là tam thiên đại thiên thế giới, đây là nơi giáo hóa của ngài. 

Bây giờ chúng ta có thể lý giải, toàn thể vũ trụ là tấm lưới do ý niệm cấu thành, giống như 

mạng internet hiện nay, mạng internet không thể sánh với nó, mạng internet quá thô, tốc độ 

quá chậm. Trong tự tánh của chúng ta, đây là đức tướng, giống như một mạng lưới internet 

vậy. Biến pháp giới hư không giới, trên với tất cả Chư Phật, dưới với chúng sanh mười pháp 

giới, không có gì vượt qua mạng lưới này, tất cả đều trong mạng lưới này. Chúng ta có nhận 

thức như vậy, có khẳng định như vậy, đối với việc tu học hiện tại của chúng ta, giúp ích rất 

lớn. Không phải như cổ đức của Nho giáo nói: “thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ”, không chỉ 

như vậy, vô lượng vô biên Chư Phật Bồ Tát đều ở đó nhìn chúng ta. Chúng ta học Phật, 

nương Phật làm thầy, một ý niệm bất thiện của chúng ta, có thể xứng đáng với thầy chăng? 

Xứng đáng với tự tánh của mình chăng? Tất cả ý niệm bất thiện, tự nhiên buông bỏ. Buông 

bỏ tập khí phiền não, trí tuệ bát nhã trong tự tánh lập tức hiện tiền. 

“Nhập nhất pháp cú”, nhất pháp cú này nghĩa là danh hiệu, là Phật A Di Đà. “Nên nói pháp 

môn này là kỳ diệu trong sự kỳ diệu”, đây là thật. Như chúng ta vừa mới nói “an trú tất cả 

chúng sanh vào trong chánh đạo của Phật”, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, đây là chánh giác 

của Như Lai, là chánh đạo của Phật. “Kỳ diệu trong kỳ diệu, đặc biệt trong đặc biệt, không 

thể xưng, không thể thuyết, không thể xưng thuyết”. Nên nói là pháp môn không thể nghĩ 

bàn, ta không có cách nào tưởng tượng được, cũng không thể nào nói rõ ràng được. 

Lão tử nói: “đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh”. “Đạo khả đạo, 

phi thường đạo” là không nói ra được. “Danh khả danh, phi thường danh”, chẳng những 

không nói ra được, mà nghĩ cũng không nghĩ đến được, vì sao vậy? Vì nghĩ là đệ lục ý thức. 

Trong kinh luận của Tướng Tông Đức Phật nói: Cảnh giới thức thứ sáu duyên đến vô cùng 

rộng lớn. Trong thế giới vĩ quan, nó có thể duyên đến hư không pháp giới. Trong thế giới vi 

quan, nó có thể duyên đến A lại da, nhưng không duyên được tự tánh, vì sao vậy? Vì tự tánh 

không phải tinh thần cũng không phải vật chất. Nó không phải vật chất, nên nhãn nhĩ tỷ thiệt 

thân không duyên đến được. Nó không phải tinh thần, đệ lục ý thức cũng không duyên đến 

được. Nên chỉ nói một câu: pháp không thể nghĩ bàn. Không thể tưởng tượng, không có cách 

gì để nói, nghị đây là nghĩ bàn. Ngôn ngữ không đạt đến được, tư tưởng không đạt đến được, 

đó là tự tánh.  

Khoa học và triết học phát triển, như những gì Phật giáo nói, đặc biệt tương ưng với pháp 

tướng tông.Ngày nay khoa học phát triển về hai hướng: Vĩ quan là vật lý hư không, vi quan 

là lượng tử lực học. Đích thực lượng tử lực học nói là tam tế tướng của A lại da, không duyên 

được tự tánh. Cho nên khi các nhà khoa học đạt đến đỉnh cao, ở sau là đặt một dấu chấm hỏi. 
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Hiện tượng này, hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất là dao động xuất hiện, dao động 

từ đâu mà có? Vì sao có dao động? Nếu tiếp tục truy cứu chính là dấu chấm hỏi, họ không 

đáp được. Ở đây Đức Phật nói câu: “Pháp nhĩ như thị”, chúng ta cũng rất khó lý giải. Pháp 

nhĩ là nó vốn như vậy, hình như đây là lời hàm hồ, lấy lệ. Quý vị không nói rõ ràng về nó, 

thật sự không nói rõ được. Ở sau Đức Phật nói: “Duy chỉ có chứng mới biết được”, đây là 

khoa học của Phật, bản thân quý vị thân chứng sẽ minh bạch, sẽ biết được. Thân chứng như 

thế nào? Đó chính là như Đức Phật nói, quý vị buông bỏ tất cả khởi tâm động niệm, phân biệt 

chấp trước thì sẽ biết, sẽ chứng được. Cho nên đến sau cùng là chỉ có chứng được mới biết 

được, Đức Phật không gạt người. Đức Phật dạy tất cả chúng ta, tất cả đều phải thân chứng 

cảnh giới này, đó là của chính mình, nghe người khác nói không tính. Trong Phật pháp gọi là 

giải ngộ, không phải chứng ngộ. Giải ngộ là chưa chứng được, không được lợi ích. Thật sự 

chứng được, bản thân mới có lợi ích, lợi ích này là ngũ chỉ lục quán viên mãn, trong Hoàn 

Nguyên Quán nói. “Chỉ miễn cưỡng gọi là pháp đặc biệt”, đến đoạn này. “Ngày nay Đức Thế 

Tôn muốn tuyên dương hoằng nguyện nhất thừa của Phật A Di Đà”, đây là trong Kinh Vô 

Lượng Thọ, Đức Phật thấy cơ duyên này đã thuần thục, liền giới thiệu thế giới Cực Lạc cho 

mọi người. 

“Pháp đặc biệt nhất, là trú nơi sở trú của Phật Di Đà, Phật Phật tương niệm”. Hai câu này rất 

hay, chúng ta cần phải học, học điều gì? Trú vào nơi sở trú của Phật Di Đà. Tịnh tông nói 

thường tịch quang, trong triết học gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu, Phật pháp gọi là thường 

tịch quang, phải trú vào trong này.  

“Phật Phật tương niệm”, niệm Phật nghĩa là làm Phật. Trong Quán Kinh nói: “Thị tâm thị 

Phật, thị tâm tác Phật”, niệm Phật tức là thật sự thành Phật, niệm Bồ Tát tức là làm Bồ Tát. 

Bây giờ chúng ta hoàn toàn minh bạch, trong tất cả Chư Phật, Phật A Di Đà trang nghiêm thù 

thắng nhất. Trong kinh này Đức Thế Tôn khen ngợi ngài, thay cho tất cả mười phương Chư 

Phật khen ngợi Phật A Di Đà, nói Phật Di Đà là “quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”. 

Đây là sự khen ngợi đến cùng tột, không có gì viên mãn hơn, không có gì cao hơn. Chúng ta 

thấu rõ rồi, không niệm Di Đà thì niệm gì? Niệm gì cũng không bằng niệm Di Đà, tụng kinh 

gì cũng không bằng tụng Kinh Vô Lượng Thọ này, đúng là bậc nhất trong các bậc nhất. Nếu 

lý giải chưa rõ ràng thấu triệt về nó, trong tâm vẫn còn vọng tưởng. Điều này không thể trách 

người khác, vì sao vậy? Trước khi chưa thật sự hiểu rõ về Phật pháp, đây là hiện tượng rất 

bình thường, hiện tượng thường xảy ra. 

Khi mới học Phật tôi quen thầy Lý, lúc đó tôi không biết về Phật A Di Đà, tôi chỉ thích quảng 

học đa văn, nên đối với kinh luận đại thừa vô cùng thích thú. Học Phật 30 năm mới hiểu, tuy 

hiểu nhưng không thấu triệt! Cũng siêng năng tu Tịnh độ, nhưng chưa thấu triệt. Học được 

bao lâu mới được coi là thật sự rõ ràng minh bạch? 50 năm, tôi học Phật đến nay là 59 năm, 

thật sự thấu hiểu rốt ráo là tám chín năm gần đây. Thấu triệt điều này không có gì khác, chính 

là ngày ngày huân tập kinh điển đại thừa, không có lúc nào rời cuốn kinh, không có ngày nào 

không chia sẻ với mọi người. Ngày nay chúng tôi ở trên bục giảng, là chia sẻ với mọi người, 

báo cáo một chút cảm tưởng, một chút tâm đắc học tập của tôi với quý vị. Tôi học rất hoan 

hỷ, càng học càng hoan hỷ, càng học càng vui. Quả thật như trong kinh nói: Pháp hỷ sung 

mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. 

Thầy giới thiệu cho tôi: “học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người”, bây giờ tôi đã đạt 

được, vô cùng cảm ân thầy. Nếu thầy giáo không chỉ ra con đường này, đời này tôi sẽ sống 

rất đau khổ ở thế gian, làm gì có an vui hạnh phúc! Chúng ta cũng thấy rất nhiều, những năm 



Tập 140 372 

 

lại đây rất nhiều người học Phật, họ không đạt được hạnh phúc an vui thật sự, vì sao vậy? Vì 

họ không học thật, bởi vậy học Phật là phải y giáo phụng hành mới được. Phương hướng 

phải chính xác, mục tiêu phải kiên định, trường thời huân tu, không được lơ là dù chỉ một 

ngày. 

Tôi thường nói với quý vị, tôi thuộc hàng trung hạ căn tánh, không phải thượng căn. Nếu là 

thượng căn, từ lâu đã ngang hàng với các đời tổ sư, chúng ta so với các bậc tổ sư còn thua 

quá xa, cho thấy được sự thù thắng của Phật pháp. “Nên nói, trú trong pháp đặc biệt”, niệm 

Phật A Di Đà nghĩa là trú trong pháp đặc biệt, nhưng ngày nay được mấy người thật sự trú 

trong pháp đặc biệt. Chúng ta quan sát, thấy không nhiều. Quý vị xem lời nói cử chỉ bình 

thường của họ, trong tâm họ quá nhiều tạp niệm, không trú trong pháp đặc biệt. Nếu tâm họ 

chỉ có Phật A Di Đà, ngoài ra không còn gì cả, tôi nói với quý vị, là cảnh giới gì? Bất luận 

người khác nói gì, họ nghe đều là Phật hiệu. Những gì mắt họ nhìn thấy, trong lòng họ nghĩ, 

tất cả chúng sanh đều là Phật A Di Đà, người này trú trong pháp đặc biệt. Những đạo lý, 

những chân tướng sự thật này tôi đều biết, đại khái tôi phải thêm vài năm có thể đạt đến cảnh 

giới này. Hiện nay tôi đối với vấn đề này hoàn toàn không có nghi ngờ. 

Chúng ta xem tiếp phần kinh văn: “Trú Chư Phật sở trú đạo sư chi hành, tối thắng chi đạo”, 

bên dưới là giải thích câu kinh văn này. “Phật sở trú”, chúng ta xem Phật ở đâu? Tịnh Ảnh Sớ 

nói: “Nơi chỗ Phật trú là niết bàn thường quả, Chư Phật cùng trú. Ngày nay Thế Hùng- Thế 

Hùng là Đức Thế Tôn- trú ở nới này, trú đại niết bàn, có thể khởi hóa dụng”. Hóa là tác dụng 

giáo hóa chúng sanh, ông nói không sai, đây cũng là điều Bồ Tát cần phải học tập. 

“Niết bàn thường quả, Chư Phật cùng trú”, câu này nghĩa là gì? Niết bàn là bất sanh bất diệt. 

Ở trước chúng ta đã học, thông thường đều dùng hai chữ viên tịch để giải thích. Viên là viên 

mãn, tịch là thanh tịnh tịch diệt. Chúng ta nghe xong, đặc biệt là hàng sơ học, không cách nào 

lãnh hội được ý này. Dùng cách nói cạn cợt nhất của chúng ta để nói, mọi người dễ hiểu, 

thanh tịnh tịch diệt viên mãn là gì? Lục căn chúng ta đối với cảnh giới lục trần bên ngoài: 

Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân và ý tiếp xúc, tiếp xúc 

cảnh giới bên ngoài. Thật sự đạt được không khởi tâm không động niệm, vừa rõ ràng vừa 

thấu triệt, không khởi tâm không động niệm, đây là cảnh giới niết bàn thường quả, không 

phải rời xa. Rời xa mà vẫn khởi tâm động niệm, vẫn còn vọng tưởng, vẫn đang tạo nghiệp. 

Quý vị nghĩ đến việc tốt, việc lợi ích chúng sanh, là tạo nghiệp thiện. Việc tổn hại chúng sanh 

là đang tạo nghiệp, vẫn là đang tạo nghiệp. Làm sao để học được giống như pháp thân đại sĩ, 

không khởi tâm không động niệm? Khó, rất khó! Bất đắc dĩ mới cầu cái thứ hai, không làm 

được Phật sở trú thì học Bồ Tát. Bồ Tát có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp 

trước, dễ hơn Phật nhiều. Nếu không được, không được nữa thì chọn cái sau đó, học theo A 

la hán, không chấp trước. A la hán có khởi tâm động niệm, có phân biệt, nhưng họ không 

chấp trước. Nói cho chư vị biết, không chấp trước là không có phiền não. Trên đề kinh dạy 

chúng ta tu hành theo năm chữ: Thanh tịnh bình đẳng giác. A la hán đạt được thanh tịnh, vì 

sao vậy? Vì họ không có phiền não, đã phá chấp trước, đối với tất cả pháp không còn chấp 

trước. A la hán không chấp trước, Bồ Tát không phân biệt, Chư Phật Như Lai không khởi 

tâm không động niệm, phải như thế nào mới có thể luyện thành? Tôi tin rất nhiều người 

muốn biết, dùng phương pháp gì có thể luyện thành công? Nói cho chư vị biết, trú trong pháp 

đặc biệt sẽ luyện thành công. Trong tâm là gì? Là A Di Đà Phật. Ngoài câu A Di Đà Phật ra 

đều không có gì cả, bất luận là học Thanh văn, học Duyên giác, học Bồ Tát hay học Phật, 
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quý vị đều thành tựu, mà còn thành tựu rất nhanh. Phương pháp này rất bí mật, ngày nay tôi 

mở rèm bí mật này. Quý vị cần phải biết, đây là mật pháp của đại thừa, sẽ rất có hiệu quả. 

“Chư Phật đồng trú”, ngày nay Đức Thế Tôn trú ở nơi đây, chính là trú nơi chỗ của Chư 

Phật, trú đại niết bàn, có thể khởi hóa dụng. Hóa là giáo hóa chúng sanh có duyên trong mười 

pháp giới, thân hành ngôn giáo họ đều làm được, cần phải hiểu được đạo lý này. Nếu vào 

được cảnh giới này, quý vị được đại tự tại. 

Hội Sớ nói: “Nơi Phật trú bất nhị thừa Bồ Tát có thể đạt được”, bất này có nghĩa là phi, tức 

không phải nhị thừa Bồ Tát có thể đạt được. Cổ nhân dịch kinh thường dùng hai chữ bất nhị, 

không phải Bồ Tát nhị thừa, chúng ta không hiểu lắm. Dùng cách nói hiện nay, nghĩa là phi 

mọi người sẽ dể hiểu hơn. Chính là không phải nhị thừa Bồ Tát có thể đạt được. Thêm vào 

một chữ cũng được, sẽ rất rõ ràng. Thật vậy, ý nghĩa tôi vừa mới nói đều đã nói.  

Quý vị xem Phật không khởi tâm không động niệm, Bồ Tát, Thanh văn, Duyên giác không 

làm được, họ khởi tâm động niệm. Bồ Tát cao hơn Thanh văn, Duyên giác. Bồ Tát không có 

phân biệt, Thanh văn, Duyên giác có phân biệt, không có chấp trước. Tất cả vọng tưởng phân 

biệt chấp trước đều có, là phàm phu lục đạo. Trong lục đạo, bao gồm trời sắc giới và trời vô 

sắc giới. Phiền não của sắc giới và vô sắc giới thiên, hình như họ không khởi hiện hành, đó là 

định công của họ đã khống chế được nó. Nếu định công mất đi, tập khí phiền não của họ lại 

hiện ra. Nên định của họ không phải thật, Phật giáo không gọi nó là tam muội, vì sao vậy? Vì 

nó sẽ mất, sau khi đạt được vĩnh viễn không mất mới gọi là tam muội. Định mà A la hán đạt 

được không bị mất, nên ở trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật gọi nó là cửu thứ đệ định. Đây 

là nói định công cạn sâu, họ là tầng thứ chín. Tứ thiền là bốn tầng trước, tứ không định là Tứ 

thiền trở lên. Nên tổng cộng có tứ thiền, tứ không, tất cả là bát định, thông thường chúng ta 

gọi là tứ thiền bát định. Tám thứ lớp này không gọi là tam muội, vì nó sẽ mất. Khi định công 

mất đi, tập khí phiền não lập tức hiện hành, nên họ không ra khỏi luân hồi lục đạo. Đến đệ 

cửu định là đã siêu việt, vượt thoát luân hồi lục đạo. Họ sanh đến tứ thánh pháp giới, không 

còn ở trong lục đạo. 

Nếu tâm chúng ta định trên danh hiệu Phật Di Đà, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật 

A Di Đà ra không nghĩ gì cả. Như tôi vừa mới nói, đó đều là bí quyết tu hành. Bất luận là 

thiện duyên, ác duyên, thuận cảnh, nghịch cảnh đều A Di Đà Phật. Trong cuộc sống, trong 

công việc, xử sự đối nhân tiếp vật, niệm niệm toàn là Phật A Di Đà. Những gì ta thấy là A Di 

Đà Phật, nghe được là A Di Đà Phật, tất cả những gì tiếp xúc được đều là Phật A Di Đà. Đây 

là gì? Là niệm Phật tam muội, là vua trong tam muội, đây là thiền thâm mật vô thượng. 

Trong Đại Tập Kinh Đức Phật đã nói như vậy. Nếu nói là mật, thì đây là mật pháp vô thượng 

thừa, không giả chút nào, nên đây quả thật là pháp đặc biệt, chúng ta không thể không biết 

Đây là “chỉ có Phật và Phật mới trú trong pháp này”, không khởi tâm không động niệm là chỉ 

có Phật và Phật. “Đức Phật lại nói Tam thừa là tùy theo chúng sanh để dạy, mỗi người trú 

trong tam thừa, ngày nay theo Phật trú chỗ của mình, nên gọi là trú nơi chỗ của Phật, ở sau 

nói rất hay”. Đây là sau cùng, nói rất hay. Vì Đức Phật thị hiện ở thế gian, gọi là ứng hóa ở 

thế gian, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: “Tùy 

chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng”, cho nên Đức Phật không có nói pháp nào nhất định, 

không có pháp nào để nói. Những pháp ngài nói, hoàn toàn là phản ứng tâm thái của chúng 

sanh. Tâm thái của chúng sanh, phản ứng tự nhiên của tự tánh, đây mới là chân tướng Đức 

Phật độ chúng sanh. Ngài không có thuyết pháp, ngài vĩnh viễn trú trong đại niết bàn, vì sao 



Tập 140 374 

 

vậy? Vì xưa nay ngài chưa từng khởi tâm động niệm, giáo hóa chúng sanh trong mười pháp 

giới, cũng không khởi tâm động niệm, đây thật sự là đặc biệt. 

Lúc Phật giáo hóa chúng sanh, thấy người, trình độ của quý vị là cõi người, ngài nói cho quý 

vị về luân lý, đạo đức, nhân quả. Nếu trình độ là căn tánh tiểu thừa, ngài liền nói về kinh giáo 

tiểu thừa. Nếu là căn tánh hàng Bồ Tát, thì ngài giảng kinh điển đại thừa. Còn như quý vị là 

căn tánh nhất thừa, ngài sẽ giảng Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Nhưng Tịnh độ thì sao? Tịnh độ 

thích hợp với tất cả các căn tánh, “tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu”. Đây là pháp môn không 

có chướng ngại, bất cứ ai tiếp xúc đều được lợi ích. Chỉ cần có một chút thiện căn, khi tiếp 

xúc đều có thể vãng sanh Tịnh độ ngay trong đời này. 

Nếu dùng cách nói thông thường của chúng ta, gọi là quá may mắn, ngay trong đời này quý 

vị có thể thành Phật, vãng sanh là thành Phật, vì sao vậy? Vì vãng sanh tức là Bồ Tát A Duy 

Việt Trí, Bồ Tát A Duy Việt Trí là thành Phật. Thành Phật không phải ta thật sự thành Phật, 

thần thông, đạo lực, trí tuệ là nguyện lực của Phật A Di Đà gia trì, đồng nghĩa nói là ngài cho 

chúng ta. Ngài gia trì, ta có thể khởi tác dụng, nhưng không phải ta thật sự chứng được. Quý 

vị cũng có năng lực giáo hóa chúng sanh trong mười phương thế giới, như các Chư Phật vậy, 

không có gì khác. Pháp môn này vô cùng vi diệu. 

Vì tùy họ mà dạy, nên mỗi người đều trú trong pháp tam thừa, ở nhân thiên, Phật trú trong 

pháp nhân thiên. Như Khổng tử, Mạnh tử là thị hiện trú pháp nhân thiên. Đức Thế Tôn ở Ấn 

độ giáo hóa chúng sanh, trú pháp nhị thừa Thanh văn, Duyên giác. Đến giai đoạn sau cùng, 

nói đến Bát Nhã, Hoa Nghiêm đó là trú trong chỗ của Phật. Mấy câu này là nói thị hiện của 

Phật. 

“Kim”, kim là Phật nói Kinh Vô Lượng Thọ, ngày nay nói bộ kinh này là tùy Phật trú trong 

chỗ của mình. Lúc này ngài thị hiện không giống những lúc khác, ngài không phải trú trong 

Bồ Tát, cũng không phải trú Thanh văn, cũng không phải trú nhân thiên, ngài giảng pháp 

môn này là trú nơi chỗ của mình, trú nơi chỗ của Chư Phật,“nên nói trú nơi chỗ của Phật”. 

Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói ở sau nói rất hay, vì sao vậy? “Những gì bây giờ Đức Phật nói”, 

tức là bây giờ Đức Thế Tôn giảng bộ kinh này, lúc này “là quả giác của Phật”. Đây là những 

gì trong kinh nói, là ngài tu hành chứng được quả giác viên mãn nhất, trong kinh điển đại 

thừa gọi là quả vị Diệu giác. “Là cảnh giới của Phật, nên trú trong chỗ của Chư Phật”. Trong 

Kinh Kim Cang có hai câu, ngài Huệ Năng nghe đến liền khai ngộ: “Ưng vô sở trụ, nhi sanh 

kỳ tâm”, chúng ta so sánh thử xem. Hàng thứ hai sau cùng, hai câu sau cùng hàng thứ hai: 

“Trú đại niết bàn”, nghĩa là ưng vô sở trụ, “năng khởi hóa dụng”, nghĩa là nhi sanh kỳ tâm. 

Đây là cảnh giới Phật, không phải cảnh giới bình thường, ở đây nói trú nơi chỗ của chư Phật, 

đây là ưng vô sở trụ. “Lưu xuất ra diệu pháp thù thắng này”, là nhi sanh kỳ tâm. Tuy sanh 

tâm, nhưng họ cũng là vô trụ. Nhất định phải biết điều này. 

Bởi thế bộ kinh này được hiển lộ ra từ trong chân như tự tánh của  Đức Thế Tôn. Cũng chính 

là nói Chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, không thông qua tư duy, vì sao vậy? Tư duy 

là gì? Tư duy là đệ lục ý thức, phân biệt của thức thứ sáu, chấp trước của thức thứ bảy. Nếu 

thông qua tư duy, là ở trong mười pháp giới, trong mười pháp giới không tách rời tư duy, vì 

sao thế? Vì họ dùng tâm thức, không phải dùng chân tâm. Tứ thánh trong mười pháp giới, 

dùng tâm thanh tịnh. Lục đạo phàm phu là tâm ô nhiễm, bây giờ tâm người ô nhiễm đến tận 

cùng. Nhìn từ phương diện nào? Nhìn từ mặt quả sẽ hiểu, từ quả để thấy nhân. Quý vị xem 

trên mặt quả, xã hội động loạn, đây là quả, không thanh tịnh. Tâm thanh tịnh xã hội sẽ rất 

thanh tịnh, rất hài hòa. Nếu xem từ phương diện y báo, địa cầu chúng ta thiên tai thảm họa 
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xảy ra khắp nơi, đây là xem từ trên quả. Nếu tâm của mỗi chúng ta đều thanh tịnh, địa cầu và 

thiên đường mà các Tôn giáo khác nói, không có gì khác. Cũng rất tương tự, gần giống với 

cõi đồng cư ở thế giới Cực Lạc. Cho nên đạo lý nhân quả này rất thâm sâu, sự tướng của 

nhân quả rất rõ ràng, rất minh bạch. 

Đức Phật dạy chúng ta, đối với bất kỳ vấn đề gì, nhìn như thế nào mới chính xác? Xem tánh 

của nó, tướng của nó; xem sự của nó, lý của nó; xem nhân của nó, quả của nó. Ít nhất phải 

quan sát từ sáu phương diện này, mới là chánh tri chánh kiến, không nhìn sai. Những người 

học Phật không thể không biết điều này. 

Câu ở sau nói rất hay: “Cho rằng nhân tâm của chúng sanh”. Ở trước nói thế giới Cực Lạc 

của Phật A Di Đà, nhân quả không hai, lý sự nhất như. Ứng hóa trên địa cầu này, khi nói cho 

chúng ta nghe bộ kinh này, ngài không khởi tâm không động niệm, tự nhiên hiển lộ ra bộ 

kinh điển này. Cho rằng nhân tâm của chúng sanh, chúng sanh dùng bộ Kinh Vô Lượng Thọ 

này là nhân, y giáo tu hành, vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc là quả. 

Đoạn dưới, Chân Giải lại nói: “Trú trong chỗ của Phật, trú trong phổ đẳng tam muội”. Phổ 

đẳng tam muội và đại tịch định, là tên khác của niệm Phật tam muội. Đây là một vị tổ sư của 

Nhật bản, nói rất hay. Trú phổ đẳng tam muội, phổ là phổ biến, đẳng là bình đẳng, phổ đẳng 

tam muội là gì? Lúc nãy tôi đã nói ý nghĩa này, tôi nói tôi đã ở đây mở rèm bí mật. Sáu căn 

chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, toàn là A Di Đà Phật, đây là phổ. Không có phân 

biệt, không có chấp trước, nhưng có khởi tâm động niệm. Không bình đẳng với Phật, nhưng 

bình đẳng với Bồ Tát. Nếu đến khởi tâm động niệm cũng không có, sáu căn tiếp xúc với sáu 

trần là gì? Thật sự là Phật A Di Đà, đây nghĩa là phổ đẳng tam muội. Tất cả chúng sanh đều 

bình đẳng với Phật A Di Đà, hoàn toàn là thật. Vì sao vậy? Vì Phật A Di Đà là tự tánh hiển lộ 

ra, tất cả chúng sanh cũng là tự tánh hiển lộ ra, không hai không khác. Biến pháp giới hư 

không giới là nhất thể, đây là phổ đẳng, làm sao có thể khởi phân biệt chấp trước? Đây là 

điều không thể. Chẳng những không khởi phân biệt chấp trước, ta huấn luyện dần dần, không 

cần thời gian lâu thì khởi tâm động niệm cũng không có. Quý vị thật sự đã trú trong phổ đẳng 

tam muội. Cho nên phổ đẳng tam muội, thực tế chính là“ưng vô sở trụ”  trong Kinh Kim 

Cang nói, thật sự vô sở trụ. Biến pháp giới hư không giới là ta, là một tự thể. 

Ở dưới nói: “phổ đẳng tam muội và đại tịch định là tên khác của niệm Phật tam muội”. Gọi là 

phổ đẳng tam muội, đại tịch định hay gọi là niệm Phật tam muội đều cùng một ý nghĩa, là 

một không phải hai. Từ chỗ này quý vị cần phải có một ít lãnh hội, mới biết được Kinh Vô 

Lượng Thọ không thể nghĩ bàn. Phân lượng của kinh không nhiều, nhưng nói một cách thấu 

triệt, một cách minh bạch. Chúng ta cùng nhau chia sẻ, là niềm vui bậc nhất trong thiên hạ. 

Có nhiều người nói, tuổi tác thầy quá lớn, giảng kinh rất vất vả. Hạnh phúc vô cùng! Có gì 

vui hơn giảng kinh. Đọc kinh, chia sẻ, niềm hỷ duyệt này không thể lãnh hội được, mượn 

một câu của Đức Phật để nói: “chỉ có chứng được mới biết”. Bản thân chưa nhập vào cảnh 

giới này, thì không sao lãnh hội được. Lãnh hội rồi mới cảm nhận được câu nói của Khổng 

tử: “học nhi thời tập chi bất diệc duyệt hồ”, nhưng niềm vui của ông không bàng pháp hỷ. 

Như vậy cũng rất khó được, chúng ta có thể lý giải nó. 

“Chư Phật ba đời đều trú trong niệm Phật này”, niệm Phật bên dưới có nói, phải thêm vào 

chữ tam muội-  niệm Phật tam muội, nên gọi là Phật sở trú. “Ngày nay Đức Phật vì nói pháp 

môn niệm Phật, mà trú trong niệm Phật tam muội”. Câu này đã nói ra tất cả. Chư Phật ba đời, 

ba đời là nói đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Tất cả Chư Phật trú ở đâu? Đều trú trong 

tam muội này. 
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Tam muội này là gì? Ở đoạn kinh trước có nói: “Phật Phật tương niệm”, trong này đã lộ ra 

cho chúng ta một tin tức quan trọng, là niệm Phật thành Phật. Điều này không thể không biết, 

hiểu được câu này rồi, quý vị sẽ hoát nhiên đại ngộ. Niệm gì thì thành như vậy, niệm Bồ Tát 

thành Bồ Tát, niệm A la hán thành A la hán. Niệm phú quý được phú quý, niệm trường thọ 

được trường thọ. Đệ tử Phật môn có cầu tất có ứng. Ai cho chúng ta? Là niệm lực của chính 

mình cho, đạo lý này được các nhà lượng tử lực học khẳng định. Trong Phật giáo nói: tất cả 

pháp từ tâm tưởng sanh, tất cả pháp từ niệm lực sanh. 

Ngày nay thế giới vì sao biến thành như vậy, con người sống một cách khổ sở, không đáng. 

Xã hội cũ ngày xưa không có khoa học kỹ thuật, người không có sung túc như vậy. Ngày 

tháng sống rất vất vả, nhưng họ rất an vui, sống trong thơ tình họa ý. Người bây giờ giàu có, 

khoa học kỹ thuật phát triển, tiện lợi biết bao, nhưng vì sao họ vẫn sống rất khổ, nguyên nhân 

là gì? Tóm lại mà nói, đây cũng là mấu chốt để giải quyết vấn đề. Con người đã lơ là giáo 

dục luân lý, đạo đức, nhân quả của thánh hiền. Cũng chính là nói, quý vị không có giáo dục 

luân lý, đạo đức, nhân quả của thánh hiền. Bất luận quý vị tạo ra của cải như thế nào, phát 

triển khoa học ra sao, đều không an vui, xã hội luôn động loạn, không cách nào đạt được hài 

hòa. Nền giáo dục này, trên toàn thế giới, nói thật đến người phương tây cũng thừa nhận, chỉ 

có cổ nhân có trí tuệ, biết cách giáo dục, hiểu được phương pháp. Họ có kinh nghiệm, có 

thành quả. 

Ngày nay toàn thế giới, trước đây chúng tôi từng tham gia không ít hội nghị quốc tế. Mấy 

ngày trước, Liên Hiệp Quốc tổ chức hòa bình Tôn giáo thế giới, có gởi thư đến mời tôi. Hội 

nghị lần này là một hội nghị chuẩn bị, kế hoặc cho sang năm, mở một đại hội Tôn giáo của 

toàn thế giới. Tôi nhận được lời mời này cần nói với họ những gì? Chính là nhắc nhở mọi 

người, không có phương pháp nào khác có thể hóa giải xung đột, có thể mang đến hòa bình 

an định cho thế giới. Vì trong giáo dục Tôn giáo là giáo dục phổ thế, chính là luân lý, đạo 

đức, nhân quả, quan trọng hơn bất kỳ phương pháp nào. 

Trước đây khi tôi gặp thủ tướng Mã Cáp Địch của Malaysiya, gặp lần đầu tiên, ông liền đưa 

ra vấn đề này. Ông hỏi tôi, thế giới này còn có hòa bình chăng? Tôi nói với ông ta, thật sự 

làm tốt việc giáo dục, làm tốt giáo dục cổ thánh tiên hiền và Tôn giáo, vấn đề giải quyết được 

ngay, không được lơ là nền giáo dục Tôn giáo. Hai chữ Tôn giáo này, nghĩa tiếng Trung giải 

thích rất hay. Mấy mươi năm gần đây, tôi đều có tiếp xúc với Tôn giáo thế giới, nói cho mọi 

người nghe về cách giải thích của hai chữ Tôn giáo giáo này, không có ai không hoan hỷ. 

Thế nào là Tôn? Thế nào là giáo? Tôn giáo là gì? Có ba vấn đề. Chữ Tôn này trong từ vựng 

của Trung quốc, quý vị tra từ điển có thể thấy, nó được giải thích như thế nào? Nghĩa thứ 

nhất là chủ yếu, thứ hai là quan trọng, thứ ba là tôn sùng, đây là nghĩa của chữ Tôn. Còn giáo 

thì sao? Giáo là giáo dục, dạy học, giáo hóa. Hợp hai chữ Tôn giáo lại là gì? Là nền giáo dục 

quan trọng, dạy học chủ yếu và giáo hóa tôn sùng, quý vị xem ý nghĩa rất hay! 

Tôn giáo phải chăng là thật? Đúng vậy, là thật. Hàm nghĩa danh từ trong Tôn giáo của người 

phương tây tôi không biết, nhưng đối với cổ nhân, từ chỗ này ta thấy được trí tuệ của họ. 

Chúng tôi trình bày lại cách giải thích về hai chữ Tôn giáo này với Liên Hiệp Quốc, và khắp 

các nơi, không ai không hoan hỷ, không ai không tán thán. 

Ngày nay Tôn giáo xảy ra vấn đề, vấn đề ở đâu? Lơ là việc dạy học, quá coi trọng nghi thức, 

cầu nguyện. Những kinh sám Phật sự trong Phật giáo, bao gồm chúng ta đề xướng Tam Thời 

Hệ Niệm đều thuộc về cầu nguyện. Cầu nguyện có hiệu quả chăng? Hiệu quả, không phải 

không có, nhưng nó là trị ngọn không trị gốc. Giáo dục của Tôn giáo, dạy học của Tôn giáo 
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là trị cả gốc lẫn ngọn. Bởi vậy cần phải đề xướng nền giáo dục Tôn giáo, phải thành lập 

trường đại học Tôn giáo, đoàn kết Tôn giáo. Tôn giáo sẽ đem đến sự an định hòa bình cho 

toàn thể nhân loại trên thế giới. Phải tổ chức Tôn giáo văn hóa đa nguyên, đoàn kết các dân 

tộc. Mỗi dân tộc đều có văn hóa của họ, mỗi dân tộc đều có nền văn hóa ưu tú riêng, đáng để 

chúng ta học tập, đều có thể giúp chúng ta nâng cao phẩm chất đời sống. 

Bây giờ mọi người như một tổ ông, mắt chỉ nhìn thấy khoa học, không nhớ đến giáo dục. 

Thật ra giáo dục và khoa học hỗ tương nhau mà thành tựu. Nặng về khoa học mà bỏ quên 

giáo dục, không cần đến, phiền phức xuất hiện ngay. Nếu mọi người có thể xem nền giáo dục 

Tôn giáo giống như khoa học, trọng lượng ngang nhau, thậm chí là hơn khoa học, được vậy 

thì thế giới vô cùng tốt đẹp! Địa cầu này trở thành thiên đường, địa cầu là thế giới Cực Lạc. 

Con người cần có nhận thức, còn phải làm gương cho nhân loại noi theo, họ mới tin được. 

Không có tấm gương tốt, nói với họ thì họ cũng bán tín bán nghi. 

Trước đây chúng tôi có làm thí nghiệm ba năm ở Thang Trì, đó là điển hình, đã làm thành 

công. Người đến xem, bạn bè Liên Hiệp Quốc có đến xem, họ tin truyền thống văn hóa xưa 

và giáo dục Tôn giáo, thật sự giải quyết được vấn đề. Nên Liên Hiệp Quốc đến tìm tôi, muốn 

đến xem một chuyến, vì sao vậy? Đây là điều quan trọng, nhắc nhở chúng ta coi trọng nền 

giáo dục Tôn giáo, coi trọng nền giáo dục, mới có thể thật sự giải quyết được những vấn đề 

này, đó là gì? Vấn đề của con người. Chư vị nên biết không phải vấn đề chế độ điển chương, 

chế độ điển chương thuộc về pháp. Nếu không ai chấp hành pháp, thì pháp đó là không, 

không khởi tác dụng. Nếu con người là người tốt, dù pháp bất thiện, họ vẫn làm những việc 

tốt đẹp như lợi nhà, lợi nước, lợi ích nhân dân, họ làm ra những việc lợi ích. Còn như con 

người không tốt, dù chế độ điển chương có tốt đến mấy, họ vẫn làm chuyện xấu như thường, 

hại nước hại dân. Đạo lý này không thể không hiểu. Giáo dục Phật giáo là tận thiện tận mỹ, 

khi tôi mới học Phật đã đưa ra, giáo dục Phật giáo là gì? Là giáo dục của chín pháp giới chí 

thiện viên mãn, đối với Phật pháp tôi có tư tưởng này. Lời này tôi nói vào 59 năm trước, 

không phải bây giờ nói. 

Sau cùng là “chư Phật ba đời đều trú trong niệm Phật, nên gọi là trú trong chổ của Phật. Ngày 

nay Đức Phật vì nói pháp môn niệm Phật, mà trú trong niệm Phật tam muội. Chân Giải nói 

càng gần với tôn chỉ của kinh hơn”. Nên ở trong kinh này, chúng ta học được rất nhiều thứ. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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       Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 165, hàng thứ năm từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ câu “đạo sư 

giả”. Hai chữ đạo sư này là kinh văn. “Đạo sư là chỉ dẫn mọi người đi vào Phật đạo. Thập 
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Trú Đoạn Kiết Kinh nói: Hiệu đạo sư, khiến chúng sanh hiểu được chánh đạo của mình. Hoa 

Thủ Kinh nói: Có thể vì người mà nói đạo không có sanh tử, nên gọi là đạo sư”.  

Cách xưng hô này ở trong kinh điển đại thừa, là tôn xưng đối với Đức Phật, không 

được xưng hô tùy tiện. Trong Phật pháp, cách xưng hô này là thường thức, cần phải biết. 

Thông thường trong xã hội, danh từ Hòa Thượng ai cũng biết, nhưng bây giờ hàm nghĩa rất 

mơ hồ, thậm chí sanh ra hiểu lầm nghiêm trọng. Hai chữ này là dịch âm tiếng Phạn, nghĩa 

của nó là thân giáo sư, nên mối liên quan này vô cùng mật thiết, cũng vô cùng quan trọng. 

Trong một trường học, Phật pháp đích thực là trường học, người chủ trì việc giáo hóa 

là hiệu trưởng, họ nắm giữ chính sách dạy học, do họ mời thầy giáo. Tất cả thầy giáo dạy học 

đều không thể tách rời tôn chỉ dạy học, khiến việc dạy học đạt đến mục tiêu hoàn thiện nhất. 

Bởi vậy việc giáo dục làm có thành công hay không, mấu chốt ở vị hiệu trưởng, không do 

thầy giáo, thầy giáo chỉ chấp hành. Sách lược chung, tổng chỉ huy là người hiệu trưởng, nên 

Hòa Thượng chính là hiệu trưởng. Một đạo tràng chỉ có một người được gọi là Hòa Thượng, 

thông thường gọi là phương trượng, trú trì, người này được gọi là Hòa Thượng. Ngoài người 

này ra, những người xuất gia khác không được gọi là Hòa Thượng, mà gọi là A xà lê. Người 

xưa có khi ngôn ngữ đơn giản, gọi là Xà lê. Xà lê nghĩa là A xà lê, đều là tiếng Phạn. Xà lê 

tức là thầy giáo bình thường, như giáo thọ ở trường, giáo thọ trong trường đại học gọi là Xà 

lê, hiệu trưởng mới gọi là Hòa Thượng, nên Hòa Thượng vô cùng tôn quý. Một đạo tràng lớn 

chỉ có một vị Hòa Thượng, không có nhiều. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy người xuất gia, người 

ta đều gọi là Hòa Thượng. Đối với Phật pháp danh từ này là chưa thật sự hiểu rõ, hiểu thật sự 

sẽ không có tình hình này, bây giờ cũng rất ít người nói đến vấn đề này. Chúng ta học đến 

đây, cần phải nói rõ một chút. Bởi vậy, Phật giáo là thầy dẫn dường, nó không phải Tôn giáo, 

trong Tôn giáo không có xưng hô này_thân giáo thọ, không có xưng hô này, chỉ có trường 

học mới có, ở trong trường học đầy đủ điều kiện của một Hòa Thượng, dùng cách nói hiện 

nay để nói, một người hiệu trưởng của trường, họ thật sự là thân giáo sư. Còn một người nữa 

cũng có thể gọi là Hòa thượng, đó là người trực tiếp chỉ đạo ta, dạy ta. Quan hệ của người 

này, tuy họ không phải hiệu trưởng của trường, nhưng mối liên quan của người này với tôi 

đặc biệt mật thiết, chúng ta học theo họ, hiện nay gọi là giáo thọ chỉ đạo. Trong trường rất 

nhiều giáo thọ, không có chỉ đạo, chúng ta không học môn của họ, chúng ta chỉ gọi họ- trong 

Phật giáo gọi là Xà lê, gọi là A xà lê, tức thông thường gọi là thầy giáo. Trực tiếp dạy chúng 

ta, quan hệ này rất quan trọng, đây cũng có thể gọi là Hòa Thượng.  

Phật pháp là sư đạo.Quý vị xem chúng ta xưng Phật, là tôn xưng đối với Phật, Phật là 

Hòa Thượng. Là hòa thượng thật sự của chúng ta, hòa thượng duy nhất. Phật cũng gọi là đạo 

sư, nên đạo sư là tôn xưng đối với Phật. Một xưng hô khác gọi là đại sư, đại sư không phải 

xưng hô tùy tiện, đại sư là xưng hô đối với Phật. Quý vị xem trong truyền thống xưa, những 

người xuất gia, họ rất có thành tựu, nhưng không được xưng đại sư. Trong Thiền tông họ có 

thành tựu gọi là Thiền sư, trong giáo môn có thành tựu gọi là pháp sư. Thông đạt tam tạng, 

quảng học đa văn, thông đạt tam tạng, nghĩa là có tư cách phiên dịch kinh điển, chúng ta gọi 

là tam tạng pháp sư. Đều dùng cách xưng hô này, chứ không gọi họ là đại sư. Ngày xưa đế 

vương phong hiệu cho họ, thông thường gọi là quốc sư, đó đều là phong hiệu, thầy của hoàng 

đế. Quốc vương, đại thần tiếp thu chỉ dẫn của họ, tiếp thu giáo huấn của họ, xưng là quốc sư. 

Thông đạt kinh luận gọi là kinh sư, luận sư. Thông đạt giới luật gọi là luật sư. Những xưng 

hô này đều có sở trường, tam tạng kinh, luật, luận thông đạt giống nhau, là xưng hô như vậy. 
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Xưng pháp sư, xưng đại pháp sư, xưng đại pháp sư là tôn kính, kính xưng đối với họ. Nên 

những thường thức này chúng ta đều phải biết. Cách xưng hô sai lầm đó điều là người ngoài. 

Trong các tông phái khác nhau, người tu học có thành tựu, thông đạt một tông phái, 

cũng xưng là pháp sư. Đây là thói quen, chúng ta có thể nhìn thấy. Nhưng duy nhất tổ sư của 

Tịnh độ tông, quen gọi là đại sư, còn tổ sư các Tông phái khác đều không xưng hô như vậy, 

vì sao vậy? Vì đại sư là Phật. Đại sư ở đây, họ có thể đưa người vào Phật đạo, vào là khai 

ngộ, họ có năng lực này. Giúp người tin hiểu chưa đủ, phải giúp người ngộ nhập, người này 

mới được gọi là đại sư. 

Vì sao Tịnh độ tông xưng là đại sư? Đây cũng có đạo lý của nó. Những người tu hành 

của Tịnh độ tông, họ có thể giúp người học, tức học trò, niệm Phật vãng sanh Tịnh độ, sanh 

Tịnh độ là thành Phật, không có gì khác với tu học chứng quả đại triệt đại ngộ. Đặc biệt là 

trong kinh điển nói rất rõ ràng, sanh đến thế giới Cực Lạc đều làm Bồ Tát A Duy Việt Trí, 

như vậy không đáng nể ư? A Duy Việt Trí là người minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Họ 

vượt ra mười pháp giới, sanh đến cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Nên Tổ sư 

Tịnh độ tông được gọi là đại sư. Quý vị xem thông thường chúng ta xưng đại sư Ấn Quang, 

đại sư Huệ Viễn, đây là thói quen trong Phật giáo, chúng ta cần phải hiểu. Đại sư tuyệt đối 

không được xưng hô tùy tiện, tuy chúng ta rất tôn kính họ, cung kính họ, nhưng không được 

quá đà. Người xưa gọi là lễ tiết, tiết là có tiết độ, không được vượt qúa, gọi đại sư là vượt ra 

khỏi mức độ. Xem họ giống như Phật, địa vị giống như Phật. Điều này cần phải biết. 

Kinh Thập Trụ Đoạn Kiết nói rất hay: “Gọi là đạo sư, khiến chúng sanh hiểu rõ đi vào 

chánh đạo”, chúng sanh rất nhiều rất rộng, chúng sanh trong mười pháp giới. Có năng lực 

giúp họ, hướng dẫn họ, dạy rõ chánh đạo. Chánh đạo là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành 

Phật, như vậy gọi là đạo sư. Trong Kinh Hoa Thủ nói: “có thể vì người nói đạo không có 

sanh tử, gọi là đạo sư”. Không có sanh tử là đại bát niết bàn, đều là giúp chúng sanh siêu 

phàm thành thánh. Không chỉ là chuyển mê thành ngộ, còn phải chuyển phàm thành thánh, 

người như vậy mới có thể xưng là đạo sư. Kinh Phật Báo Ân nói: “Đại đạo sư, dùng chánh lộ 

để nói rõ con đường niết bàn”. Kinh là con đường, con đường này là thông đến bát niết bàn. 

“Khiến đạt được vô vi thường lạc”, bên dưới có một chú giải: “vô vi là chỉ pháp vô vi, 

thường lạc là chỉ thường lạc ngã tịnh”, điều này vô cùng rõ ràng. Trong Kinh Hoa Nghiêm là 

cảnh giới của 41 vị pháp thân đại sĩ, có thể dạy người chứng được pháp thân đại sĩ, người này 

gọi là đạo sư, gọi là đại đạo sư. 

Trong Chân Giải lại nói: “Bậc đạo sư tu hành, tức Di Đà Thế Tôn, bình đẳng tiếp dẫn 

tất cả mọi người. Còn đại đạo sư, tức Di Đà Thế Tôn, lấy bổn nguyện dẫn nhiếp ngũ thừa”. 

Chân Giải hoàn toàn y theo Tịnh tông mà nói. Đây là trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ nói. 

“Bậc đạo sư tu hành, tức Di Đà Thế Tôn bình đẳng tiếp dẫn không sót một ai”. Ở đây chú 

trọng hai chữ bình đẳng. Tiếp nối bên dưới: “bậc đại đạo sư, tức Di Đà Thế Tôn dùng bổn 

nguyện dẫn nhiếp ngũ thừa”. Quý vị xem ở trước nói bình đẳng tiếp dẫn tất cả, còn ngũ thừa 

là nói Nhân thừa, thiên thừa. Hai loài này thông thường gọi họ là tiểu quả nhân thiên, hoặc là 

nhân thiên thừa, đến tiểu quả đều không nói được, vì sao vậy? Vì chưa ra khỏi luân hồi lục 

đạo. Thanh văn, Duyên giác là tiểu thừa. Thông thường gọi Thanh văn là tiểu thừa, Duyên 

giác là trung thừa, Bồ Tát là đại thừa, gọi là ngũ thừa Phật pháp. Ý này chính là nói đạo sư có 

năng lực, khiến tất cả chúng sanh đều được độ bình đẳng. Điều này chỉ có Phật A Di Đà mới 

làm được, một số người thật sự không làm được. 48 nguyện của Phật A Di Đà tiếp dẫn tất cả 

chúng sanh. 
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Bên dưới Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta: “nên bây giờ Bổn Sư diễn thuyết kinh 

này”, Bổn Sư là Đức Thế Tôn, ngài là bậc thầy căn bản của chúng ta. Nên mối liên hệ của 

chúng ta đối với Đức Thế Tôn, chư vị nhất định phải hiểu rõ ràng mối quan hệ thầy trò. Phật 

là thầy của chúng ta, chúng ta là học trò của ngài, nên tự xưng là đệ tử. Ngày xưa vô cùng 

chú ý cách xưng hô, vì mắc xích căn bản trong lễ tiết không thể xưng hô sai. Chúng ta đối với 

bất cứ ai, khiêm tốn đều là xưng danh, đây là cổ lễ. 

Hiện nay rất nhiều người không biết, ví dụ chúng ta thấy rất nhiều thứ trước mắt, hoặc 

là viết văn tự cho chúng ta, tự xưng là mạt học, tự xưng là hậu học, điều này không được, 

phải như thế nào? Xưng danh. Tôi đối với những người lớn hơn một bậc đều tự xưng là Tịnh 

Không. Đối với cha mẹ cũng là tự xưng tên, xưng tên là cung kính nhất, cung kính nhất, 

khiêm tốn nhất. Mạt học, có thể xưng với người ngang hàng, nhưng xưng danh vẫn tốt hơn, 

đây là cách xưng hô cung kính nhất. Tôn xưng thông thường với đại chúng là xưng thiện tri 

thức, trong kinh nói: “Thiện nam tử thiện nữ nhơn”. Người xưa thường gọi là đại đức, gọi là 

nhân giả. Cách này đều rất hay, đều là cách xưng hô trong kinh Phật. Đại đức, nhân giả đều 

là tôn xưng đối với pháp sư A la hán, đây là lễ tiết thông thường. 

Hiện nay Bổn Sư Thế Tôn diễn thuyết kinh này, “đúng là trú nơi chỗ tu hành của Phật 

A Di Đà”. Nơi tu hành của Phật A Di Đà không có gì khác, khắp mười phương thế giới thị 

hiện giảng kinh thuyết pháp. Những điều này chúng ta đều rất quen thuộc. Cần dùng thân gì 

để độ họ liền hiện thân đó. Phẩm loại chúng sanh không đồng, trình độ khác nhau rất lớn, 

Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khế lý khế cơ. Khế cơ tức là nói nội dung dạy học, thích 

hợp trình độ của học sinh. Trình độ học trò cạn, quý vị không thể nói quá cao thâm, họ không 

hiểu, nghe không hiểu. Trình độ học sinh cao, quý vị nói cạn họ không vừa ý. Cần phải thích 

hợp đúng mức, họ nghe xong mới thấy hoan hỷ, họ nghe mới có tín tâm. Điều này thật sự cần 

phải có trí tuệ chân thật, không có trí tuệ chân thật, không thể quán cơ được. Họ vừa nhìn là 

biết được căn tánh của quý vị, không những biết đời này của quý vị, họ còn biết nhiều đời 

kiếp quá khứ quý vị học những gì, trong A lại da thức quý vị có chủng tử gì, họ biết hết. 

Trong lúc này, cần phải nói với quý vị những gì, để những hạt giống trong A lại da thức khởi 

hiện hành, khởi hiện hành là giúp quý vị ngộ nhập, đây là điều không dễ, là khế cơ. Khế lý lại 

dễ hơn, lý là gì? Là những gì Chư Phật Như Lai chứng được. Chúng ta học tập kinh giáo thời 

gian dài, gọi là thâm nhập kinh tạng. Đối với lý sẽ không mê thất, nhưng quán cơ là chân 

công phu, điều này không dễ. Pháp thế gian đó là kinh nghiệm dạy học, nhưng không sánh 

được người có tu có chứng, sự quán cơ này phải là công phu đắc lực, không sao sánh bằng 

họ. Cho nên chúng sanh phải có nhân duyên gặp được Phật Bồ Tát, gặp được Phật, gặp được 

Bồ Tát, pháp thân Bồ Tát, hầu như không ai không khai ngộ. 

Suốt đời chúng ta không gặp được, là nghiệp chướng mình quá nặng, tuyệt đối không 

phải nói không có cảm ứng với Phật Bồ Tát. Tâm chúng ta cầu Phật, ý niệm vừa khởi, Phật 

Bồ Tát liền nhận được tin tức của chúng ta, họ lập tức đến giúp. Vì sao chúng ta không thấy 

không nghe? Đây là nghiệp chướng. Trước đây đại sư Chương Gia nói với tôi về vấn đề này, 

nghiệp chướng tiêu trừ, cảm ứng liền hiện tiền. Chúng sanh có cảm, Phật nhất định có ứng. 

Chúng ta rõ ràng cầu Phật Bồ Tát gia trì, đây là hiển cảm, làm gì có chuyện không ứng? 

Nhân duyên ta thuần thục, tuy chưa có ý niệm cầu Phật, đó gọi là minh cảm, Đức Phật biết 

cũng đến thị hiện cho quý vị, cũng đến dẫn dắt quý vị, quý vị cũng có thể hoát nhiên đại ngộ, 

không phải quý vị có tâm cầu. Ngẫu nhiên, hình như rất ngẫu nhiên, thật ra không phải ngẫu 

nhiên, quý vị là minh cảm, Phật Bồ Tát hiển cảm. 
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Cách nói này trong kinh, trong điển tịch của lịch đại tổ sư đại đức. Trong trước thuật, 

truyện ký của họ, chúng ta có thể lãnh hội được chân tướng sự thật này. Là thật, không phải 

giả. Do đó chúng ta biết, sám trừ nghiệp chướng là phương pháp tu học quan trọng. Trong 

đời này sở dĩ chúng ta học một cách khó khăn như vậy, thậm chí đời này phương hướng, mục 

tiêu đều sai, không đạt được quả báo mà chúng ta mong cầu hy vọng, toàn là nghiệp chướng 

làm chướng ngại. Vì vậy nhất định phải học những người tu học chơn chánh, mỗi ngày sám 

trừ nghiệp chướng, bản thân chúng ta không biết. 

Trong Kinh Địa Tạng nói rất hay: chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, là nói chúng 

sanh ở địa cầu chúng ta, khởi tâm động niệm không có gì không phải tội, không có gì không 

phải nghiệp. Lời ngài nói chúng ta tin được chăng? Bình tĩnh tỉ mỉ để lãnh hội, mới thấy ngài 

nói không sai chút nào. Chúng ta khởi tâm động niệm, hầu như đều rơi vào tham sân si, đây 

gọi là tam độc. Khởi tâm động niệm tương ưng với tam độc, như vậy sao không phải là tội 

nghiệp? Kinh Địa Tạng nói không quá đáng chút nào. Nếu ý niệm này rơi vào danh văn lợi 

dưỡng, ngũ dục lục trần, đó chính là thâm sân. Tôi đã đạt được, đây là tâm tham, khi chưa đạt 

được thì có oán hận, có đố kỵ, có tâm sân nhuế, mê mà không giác là ngu si. 

Trong Tịnh độ, thế nào gọi là giác ngộ? Đối với tất cả vọng tưởng tạp niệm đều buông 

bỏ hết, khởi tâm động niệm đều tương ưng với Phật A Di Đà, chính là một câu Phật hiệu, 

người này thật sự đã giác ngộ, vì sao vậy? Vì họ nhất tâm nhất ý, không có niệm thứ hai, chỉ 

cầu vãng sanh Tịnh độ, thân cận Di Đà. Người này tuy không giống cảnh giới đại triệt đại 

ngộ, minh tâm kiến tánh của Tông môn giáo môn, nhưng hiệu quả và kết quả của họ không 

có gì khác với những người minh tâm kiến tánh, vì sao vậy? Vì họ cầu vãng sanh, thật sự 

vãng sanh, vừa đến thế giới Cực Lạc không phải chính là Bồ Tát A Duy Việt Trí ư? A Duy 

Việt Trí nghĩa là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đây gọi là thật sự giác ngộ. 

Ngày nay chúng ta dựa vào Tông môn giáo môn để giác ngộ, khó, quả thật không đơn 

giản. Tông môn là triệt ngộ, đại triệt đại ngộ. Giáo môn là đại khai viên giải, đạt được tam 

muội từ trong kinh giáo. Học Hoa Nghiêm được Hoa Nghiêm tam muội, học Pháp Hoa là 

được Pháp Hoa tam muội. Họ đi là con đường giới định tuệ, rất khó, không phải ai cũng có 

thể đạt được. Người tu hành rất nhiều, nhưng rất ít người đạt đạo. Tông môn giáo môn đều 

không ngoại lệ. Duy có Tịnh tông thành tựu thù thắng, nên pháp môn này được Thế Tôn 

khen ngợi. Thế Tôn vì chúng ta khai diễn bộ đại kinh này, mười phương Chư Phật khen ngợi, 

làm chứng, giúp chúng ta tin hiểu, phát nguyện tu hành. Ân đức này không gì sánh được, 

trong pháp thế xuất thế đều không tìm được. Pháp môn này trong kinh nói là đạo thù thắng, 

thù thắng không gì sánh bằng. Con đường thù thắng chính là niệm Phật vãng sanh, vì sao 

vậy? Vì đây mới thật sự phổ bị tam căn, viên nhiếp ngũ thừa. Nói thật, không chỉ ngũ thừa, 

đến súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đều là do bộ kinh này, pháp môn này, mà có thể được độ. 

Được độ ở đây không phải được độ bình thường, mà là một đời thành Phật. 

Những năm lại đây chúng ta cũng gặp được một số người thông linh, người ta thường 

gọi là đồng bóng. Những người này cũng không phải hoàn toàn mê tính, họ tham gia tam thời 

hệ niệm của chúng ta, họ có năng lực thấy được điều mà ta không thấy. Chúng sanh của cõi 

trời, như Tứ vương thiên, Đao lợi thiên của Dục giới thiên rất dễ thấy được. Chúng sanh quỷ 

đạo, chúng sanh đường địa ngục, có khi đến dựa thể, tôi tin đây không phải giả. Họ lộ tin tức 

cho chúng ta, những pháp sự này đích thực có hiệu quả, chúng ta nên dùng tâm chân thật để 

làm. 
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Cổ nhân nói rất hay, đã nắm bắt được nguyên tắc chung: “thành tức linh”. Cổ nhân tế 

kỵ, quý vị xem trước khi tế kỵ ba ngày phải tắm rửa trai giới, vì sao vậy? Chân thành cung 

kính, họ sẽ có cảm ứng, tế thần như thần tại. Chúng ta tổ chức những pháp hội, nếu người 

lãnh đạo pháp hội này chân thành cung kính, sẽ chiêu cảm được sự thù thắng cho đạo tràng. 

Những quỷ thần này thật sự có vãng sanh, nên lợi ích của pháp môn này không chỉ ngũ thừa, 

mà còn có đường súc sanh, cõi trời, đường ngạ quỷ, đường địa ngục, họ đều được lợi ích, 

nhưng ít. Đa số, những chúng sanh trong đường ngạ quỷ này, đến đường súc sanh, đến cõi 

người, cũng có một số đến cõi trời. Đây đều là lợi ích chân thật, nên pháp môn Tịnh tông 

được gọi là đạo tối thắng. 

Tịnh Ảnh Sớ nói: “Vô thượng bồ đề là đạo tối thắng”. Vô thượng bồ đề là con đường 

thành Phật. Pháp môn Tịnh tông này là dạy chúng ta trực tiếp thành Phật, trong một đời nhất 

định chứng được vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên gọi là đạo tối 

thắng. Tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh có duyên đều có thể chứng được, điều này quá hy 

hữu! Điều kiện chỉ ba chữ: Tín, nguyện, hạnh. Vãng sanh tức là chứng. Đức Phật đến tiếp 

dẫn, ta vãng sanh, như vậy tức là chứng quả. Nhưng ba chữ tín nguyện hạnh này đều không 

dễ, xem ra hình như rất dễ, nhưng có mấy người thật tin? Có được mấy người thật sự phát 

nguyện? Chúng ta đã thấy được, người tin thật, nguyện thật, hành thật, tuyệt đại đa số ba năm 

là thành tựu, đó là cổ nhân. Trong Vãng Sanh Truyện chúng ta thấy, trong Tịnh Độ Hiền 

Thánh Lục chúng ta thấy như vậy. 

Người bây giờ, người tu hành hiện nay, chúng ta quan sát tỉ mỉ cũng có, khắp nơi đều 

có, chỉ là rất ít người tuyên dương, thậm chí nói đạo tràng nào cũng có. Người tinh tấn tu 

hành, y giáo phụng hành họ không tuyên dương. Người thực hành họ vô cùng khiêm tốn, đều 

cảm thấy bản thân mình, bất luận là về mặt đạo hạnh, tu hành hay tin hiểu đều không bằng 

người khác, rất khiêm tốn. Nhưng khi họ ra đi, biết trước giờ chết, phần nhiều đều không có 

bệnh khổ, không tật bệnh mà chết. Khi đi rõ ràng minh bạch, nói với những người quanh 

mình, nói với họ Đức Phật đã đến tiếp dẫn, tôi đi đây. Khuyến khích mọi người tinh tấn nỗ 

lực, cố gắng tu hành, tương lai gặp lại ở thế giới Cực Lạc. 

Ở HongKong, pháp sư Đàm Hư thường nói, trường hợp trong đời ngài tận mắt chứng 

kiến, là trước đây, sư Tu Vô ở Chùa Cực Lạc tại Cáp Nhĩ Tân. Những câu chuyện này Phật 

giáo gọi là công án, chính là một trường hợp. Trong truyện ký của pháp sư Đàm Hư, trong 

Ảnh Trần Hồi Ức Lục ghi chép rất nhiều. Trong đời pháp sư tận mắt chứng kiến, tự thân 

tham dự lúc sư Tu Vô vãng sanh. Lúc đó ông là trụ trì Chùa Cực Lạc, Chùa Cực Lạc là ông 

xây dựng. Khi xây chùa xong, ông mời thầy mình là hòa thượng Đế Nhàn mở một giới đàn, 

mời hòa thượng Đế Nhàn làm hòa thượng đắc giới, pháp hội này hơn một tháng. 

Sư Tu Vô xuất gia từ sớm, đến xin làm công quả trong giới đàn. Lúc đó là pháp sư 

Định Tây_sau này đều ở HongKong- hỏi thầy Tu Vô: thầy có thể làm được công việc gì? Sư 

Vô Tu nói, con hy vọng có thể cho con một cơ hội, là chăm sóc các giới tử bị bệnh trong giới 

đàn. Vì người rất nhiều, những bệnh như thương hàn cảm mạo cũng cần người chăm sóc, 

đương nhiên là việc tốt, nên đã lưu lại. Sư không biết chữ, chưa từng đi học. Khi chưa xuất 

gia sư làm nghề thợ nề, làm tiểu công. Sau khi xuất gia ở trong chùa đều làm những công 

việc nặng nhọc, người khác không muốn làm sư đều làm, nhẫn nhục chịu khó. Nhưng sư có 

một ưu điểm là nhất tâm niệm Phật, chuyên niệm Phật A Di Đà, làm việc rất siêng năng. Sư 

đến Chùa Cực Lạc thời gian chưa được bao lâu, hình như là mười mấy ngày. Sư liền đi tìm 

Hòa thượng, tức pháp sư Đàm Hư, đến tìm vị trú trì để xin nghỉ. Pháp sư Đàm Hư cảm thấy 
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kỳ lạ, giới đàn vẫn chưa kết thúc, thầy phát tâm đến làm công quả, sao lại thoái đạo tâm rồi, 

có việc gì quan trọng chăng? Sư liền nói, con không có việc gì khác, mà con phải đến thế giới 

Cực Lạc. Hòa thượng nghe vậy liền hỏi, ông biết trước giờ chết? Dạ đúng vậy. Khoảng bao 

lâu? Không quá mười ngày. Ngài Đàm Hư rất coi trọng, pháp sư Định Tây cũng cảm thấy rất 

thù thắng hiếm có. Sư yêu cầu chuẩn bị cho sư một gian phòng, chuẩn bị một ít củi, để dùng 

hỏa hóa khi vãng sanh. Mời vài người bạn đồng tu tiễn đưa sư, trợ niệm giúp sư. Hòa thượng 

đều đáp ứng, được chúng tôi sẽ chuẩn bị.  

Đến ngày thứ hai sư lại đến tìm Hòa thượng, bạch hòa thượng, ngày mai con sẽ đi, mọi 

người liền nhanh chóng chuẩn bị những thứ sư nhờ. Thật vậy, sư đã vãng sanh thật, không 

phải giả, ngồi kiết già vậy mà ra đi. Lúc đó Hòa thượng Đế Nhàn làm đắc giới hòa thượng, 

vẫn chưa đến thì sư đã vãng sanh. Khi ngài Đế Nhàn đến, thấy tình hình này vô cùng tán 

thán. 

Người xuất gia đích thực rất nhiều pháp sư, Hòa thượng nổi tiếng đều không bằng. 

Người trong chùa đều coi thường sư, nhưng v là một người thật sự tu khổ hạnh. Việc khó 

nhất trong chùa, việc mà người khác không muốn làm, sư đều làm, suốt ngày từ sáng đến tối 

chỉ một câu Phật hiệu. Ba năm thành tựu, giống như trường hợp này rất nhiều, Phật tử tại gia 

lại càng nhiều, đa phần đều là những ông bà cụ không biết chữ, thành tựu của họ rất cao. Nên 

chúng ta thấy được, nghe được, trong lòng phải ghi nhớ, nhất định không được khinh thường 

những người này.  

Họ tu âm thầm, chúng ta không nhìn thấy, sự âm thầm này là gì? Chính là một câu A 

Di Đà Phật, thật sự làm được như Bồ Tát Đại Thế Chí dạy: “độ nhiếp lục căn, tịnh niệm 

tương tục”. Sáu căn của họ không phan duyên bên ngoài, lời này nói như thế nào? Họ không 

có tự tư tự lợi, họ không có danh văn lợi dưỡng, họ không tham hưởng thụ ngũ dục lục trần. 

Chỉ biết phục vụ đại chúng thường trú, hy vọng có thể làm một cách tận thiện tận mỹ, khiến 

mọi người đều hoan hỷ. Dùng cách này để cúng dường đại chúng, là tu phước, thật sự tu 

phước, phước huệ song tu. Niệm một câu A Di Đà Phật không gián đoạn, là tu tuệ. Hàng 

ngày họ làm gì? Mỗi ngày đều phước huệ song tu, thời gian hai ba năm, công phu của họ đã 

thành tựu. Quý vị thấy họ đi một cách rất tự tại, họ đi rất tiêu sái, thị hiện cho chúng ta thấy. 

Họ đi như vậy là làm chứng chuyển, một trong tam chuyển pháp luân của Như Lai. Họ không 

biết giảng kinh, cũng không biết thuyết pháp, cũng không biết làm sao để độ chúng sanh. 

Chính bản thân họ làm chứng minh cho chúng ta, vấn đề này là thật, không phải giả. 

Khi sư Tu Vô vãng sanh, bên cạnh có mười mấy người trợ niệm, thấy sư vãng sanh. 

Họ nói với sư Tu Vô, các bậc đại đức xưa nay, công phu thuần thục tự tại vãng sanh, đều lưu 

lại mấy bài thơ, lưu lại bài kệ để chúng ta làm kỷ niệm, sư cũng không thể ngoại lệ. Sư Tu 

Vô nói, tôi không biết chữ, chưa từng đi học. Tôi cũng không biết làm thơ, cũng không biết 

làm kệ, chẳng qua tôi có mấy câu muốn nói với quý vị: “Nói được không làm được, không 

phải chân trí tuệ”. Sư chỉ nói một câu như vậy rồi ra đi. Pháp sư Đế Nhàn nghe vậy_những 

người ở đó nói với ông, quả rất khâm phục! 

Cho nên pháp môn này được gọi là đạo tối thắng, là thật không phải giả. Pháp môn này 

dạy chúng ta một đời chứng được vô thượng bồ đề. 

Hội Sớ lại giải thích rằng: “Đối với trong tất cả thế xuất thế gian, không có gì sánh 

được”. Sánh là nói trong đồng loại có thể sánh với nó, không có. Bất luận là Tông môn giáo 

môn, Hiển giáo mật giáo, pháp môn niệm Phật quả thật là đệ nhất. Có thể nói nó không có 

bất kỳ điều kiện gì, quý vị thấy chỉ đơn giản như thế. Tuyệt đối không được hoài nghi, thâm 
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tín không nghi, thật sự phát đại nguyện. Đời này ta không cầu gì cả, chỉ cầu vãng sanh thế 

giới Cực Lạc. Quý vị thấy chỉ một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là tây 

phương, một mục tiêu là thế giới Cực Lạc, một nguyện vọng là thân cận Di Đà, vô cùng đơn 

thuần. 

Hành là gì? Sáu chữ hồng danh, tịnh niệm tương tục. Niệm này gọi là tịnh niệm, vì sao 

vậy? Vì không có hoài nghi, không có tạp niệm, gọi là tịnh niệm. Bán tín bán nghi, trong 

niệm Phật xen lẫn nhiều vọng niệm, như vậy không được. Vì sao có tạp niệm? Vì có nghi 

ngờ, vì chưa buông bỏ, tâm chưa chuyên. Nếu ta chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, 

ngoài ra đều không cần, buông bỏ hết, như vậy làm sao có tạp niệm được? Đó là điều không 

thể, nhất tâm xưng niệm tức là tịnh niệm. Nếu dùng hai tâm, nhiều tâm xưng niệm, niệm Phật 

vẫn nghĩ đến những chuyện khác, nên niệm không thanh tịnh, pháp môn này gọi là Tịnh độ. 

Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh, điều đầu tiên là phải nói đến tâm thanh tịnh, không cho phép ta có 

tạp niệm.  

Đời này tôi đến thế gian, gặp được pháp môn này, khi chưa gặp pháp môn này không 

biết, như vậy gọi là không có phước. Gặp được pháp môn này, gặp được bộ kinh điển này, 

nói một cách rõ ràng minh bạch. Nếu tôi không y giáo phụng hành, như vậy là bỏ lỡ qua! 

Đại sư Thiện Đạo nói, pháp môn này là “vạn người tu vạn người đi”, không sót bất kỳ 

ai, lời này là thật. Đại sư Thiện Đạo, ở Nhật bản rất nhiều người nói ngài là Phật A Di Đà tái 

lai, ngày xưa có truyền thuyết này. Tôi đến Nhật phỏng vấn, hỏi những bậc cao tăng của Tịnh 

độ tông Nhật bản, hỏi họ có biết chuyện này chăng? Họ biết, và tin như vậy. Người Nhật đối 

với đại sư Thiện Đạo vô cùng sùng kính, rất nhiều chùa thuộc Tịnh Tông lấy tên Chùa Thiện 

Đạo. Nên khi thấy Chùa Thiện Đạo thì biết đó là đạo tràng Tịnh độ. Vạn người tu vạn người 

đi, là được nói ra từ kim khẩu của Phật A Di Đà. Ngài Thiện Đạo là Phật Di Đà tái lai, không 

phải là được nói ra từ kim khẩu của ngài sao? Chúng ta có thể không tin được sao? Phụng 

hành tức là tin thật, quý vị nói tôi rất tin nhưng không hành trì, như vậy tín và nguyện có vấn 

đề. Điều này trước đây đại sư Chương Gia nói, ngài nói với tôi: Phật pháp khó biết dễ hành, 

nếu không thật sự tu, là cái biết của ta có vấn đề. Đại sư nói không phải do hành, mà ở chỗ 

cái biết, đây là vấn đề thuộc về triết học, khó biết dễ hành. Đây là thật, không phải giả. Vì sao 

tín tâm chúng ta không kiên quyết, nguyện tâm cũng không kiên định. Chúng ta cũng rất 

muốn, có nghĩ đến những bậc cao tăng ngày xưa, họ tin sâu nguyện thiết như vậy, phải làm 

sao? Phải học nhiều kinh giáo, chúng ta tin mới có thể chân, nguyện mới có thể thiết. 

Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, 49 năm giảng kinh thuyết pháp, vì sao vậy? Chúng ta 

dần dần lãnh hội được, là vì giúp chúng ta tin sâu nguyện thiết. Đây là tin hiểu, còn phần 

hành chứng ở sau là việc của mình. Người thầy giúp là giúp chúng ta tin thật, thật sự minh 

bạch, lý giải, sau đó chúng ta cầu chứng từ trong việc tu hành. Pháp môn này lúc lâm mạng 

chung Đức Phật đến tiếp dẫn, đây là chứng. 

Nếu hiểu đã thấu suốt, thật sự minh bạch, chúng ta mới chịu buông bỏ. Chưa hiểu rõ 

ràng minh bạch, rất khó buông bỏ. Chúng ta buông được pháp thế gian, nhưng Phật pháp 

không buông được. Phật pháp chưa buông thì không được, vì không thể mang theo.  

Trong Kinh Bát Nhã nói rất hay, Đức Phật dùng ví dụ để nói: Phật pháp ví như qua 

sông, qua sông cần có thuyền, đi bằng thuyền, Đức Phật dùng chiếc thuyền để làm ví dụ. Quý 

vị lên thuyền tức là đã học tập Phật pháp, có nghĩa là ngồi lên thuyền để qua sông. Đến bờ 

phải ra khỏi thuyền mới được, nếu không xuống thuyền không thể lên bờ. Nếu ta muốn đến 

bỉ ngạn, phải buông bỏ Phật pháp, nó không phải chân. Trong Kinh Kim Cang nói: “Pháp 
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còn phải xả, huống gì phi pháp”. Pháp là Phật pháp. Dù quý vị học nhiều đến đâu, cũng phải 

buông bỏ, phải xả bỏ, huống gì là pháp thế gian! Pháp thế xuất thế gian đều phải buông bỏ 

hết, như vậy mới có thể vãng sanh. Phật pháp có hay chăng? Ngũ kinh nhất luận của Tịnh 

tông rất hay, đây là gì? Đây là chiếc thuyền đại nguyện độ chúng sanh của Phật A Di Đà, 

chúng ta học tập là ví như lên thuyền. Từng giờ từng phút cần phải biết, khi ta buông bỏ là 

lập tức đến bỉ ngạn, đến nơi phải buông bỏ hết, sau cùng chỉ còn một câu A Di Đà Phật. Bây 

giờ đã thấu đạt, thật sự rõ ràng minh bạch, chúng ta bắt đầu thực hành từ bây giờ. 

Ở trước đã từng nói với quý vị, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, xem hết thảy nhân sự 

vật là Phật A Di Đà. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, trong ngoài đều là Phật A Di Đà. 

Có Phật A Di Đà, thì những thứ khác buông bỏ. Công phu luyện được trong cuộc sống hằng 

ngày, trãi việc để luyện tâm. Rèn luyện khi làm việc, luyện khi đối nhân tiếp vật. Ở đây quan 

trọng nhất là buông bỏ cái ta, tuyệt đối không chấp trước thân này là ta. Cái ta buông bỏ là 

hiện tượng gì? Đoạn tận được ý niệm tự tư tự lợi, không còn. Đoạn tận ý niệm này, danh văn 

lợi dưỡng tự nhiên không còn, tham niệm đối với ngũ dục lục trần, tham sân si cũng không 

còn.  

Bởi thế người niệm Phật vãng sanh, họ sanh đến thế giới Cực Lạc, được oai thần bổn 

nguyện của Phật A Di Đà gia trì, hưởng đãi ngộ của Bồ Tát A Duy Việt Trí, ngài có đạo lý 

trong đó. Thông thường chúng ta nói Phật Bồ Tát gia trì chúng ta là tương đối, chúng ta có 

một phần công đức ngài liền gia trì một phần, có hai phần công đức ngài gia trì hai phần, nhất 

định tương đương với những gì ta tu được. Nếu trong tâm ta không có tạp niệm, chỉ có một 

câu Phật hiệu này, tuy chưa khai ngộ nhưng đến thế giới Cực Lạc được Phật lực gia trì, liền 

đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, được sanh về cõi nào? Cõi thật báo trang nghiêm. Phàm 

phu sanh đến cõi thật báo trang nghiêm, đây gọi là pháp khó tin. Tu hành các pháp môn khác 

vô cùng khó khăn, phải đoạn kiến tư phiền não. Ở trong pháp môn này, chỉ cần giữ vững 

danh hiệu Phật A Di Đà, những thứ khác buông bỏ là đạt được. Nên pháp môn này gọi là đạo 

tối thắng, không quá đáng! Tất cả pháp thế xuất thế gian không có gì sánh được, là thật 

không phải giả. 

Bên dưới trong Chân Giải cũng nói như vậy. Chân Giải nói: “Đạo tối thắng là con 

đường niệm Phật vãng sanh, đối với tất cả pháp phương tiện, nó là vô thượng tối thắng”. Giải 

thích của chư vị cao tăng vô cùng quan trọng! Tiếp theo lại nói: “Đạo tối thắng là đức giải 

thoát”. Đây là tam đức mật tạng mà trong Phật pháp đại thừa thường nói, tam đức trong tự 

tánh. Thứ nhất là pháp thân đức, thứ hai là bát nhã đức, thứ ba là giải thoát đức. Chư vị nên 

biết, những thứ này vốn có trong tự tánh. 

Người nào chứng được tam đức? Những người minh tâm kiến tánh, trong Kinh Hoa 

Nghiêm là viên giáo sơ trụ trở lên. Cũng tức là nói khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước 

đều đã đoạn tận, hàng thượng thượng căn, như Đức Thế Tôn, đại sư Huệ Năng vậy. Trong 

một đời thật sự có thể làm được đốn xả, đốn ngộ, đốn chứng không phải số ít người, nhưng 

thời gian dài ngắn không giống nhau. Đức Thế Tôn biểu hiện cho chúng ta thấy, chúng ta biết 

đó là thị hiện. Đốn ngộ, đốn chứng chỉ trong một niệm, buông bỏ tất cả những gì tu học được 

của 12 năm, đây là gì? Đây là biểu diễn cho hàng phần tử tri thức như chúng ta hiện nay thấy. 

Phần tử tri thức hiếu học, quảng học đa văn, học được là gì? Những gì học được gọi là sở tri 

chướng, vì sao vậy? Trong tự tánh vốn không có những thứ này, bát nhã vô tri, trong bát nhã 

không có những thứ đó, đây là gì? Là tri thức, trong tự tánh không có tri thức, chỉ có trí tuệ. 

Tri thức chướng ngại trí tuệ, vì thế nếu không xả bỏ ta không thể kiến tánh, không thể được 
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tam muội. Không thể không biết điều này. Hai loại chướng ngại, hầu như ai cũng có. Phiền 

não chướng và sở tri chướng, gọi là hai chướng. Buông bỏ chướng ngại, tự tánh liền hiện 

tiền. Trừ được bóng tối, ánh sáng sẽ xuất hiện. Tối sáng là nhất thể, mê ngộ cũng là nhất thể, 

nhưng tự tánh không có mê ngộ. Khi mê nó không hiện hành, nó bị chướng ngại, buông bỏ 

chướng ngại, nó hiện tiền ngay. Vốn là sáng, không có mê. 

Các bậc cổ thánh tiên hiền nói vấn đề này rất gần với những gì Phật nói. Trong Đại 

Học nói: “minh minh đức”, minh đức là gì? Nếu dùng Phật pháp để giải thích, thì minh đức 

là bát nhã đức, chữ đức ở sau thì sao? Trong chữ đức bao hàm pháp thân đức và giải thoát 

đức, có thể nói như thế. Nên Townenbe nói: Phật pháp đã làm phong phú nền văn hóa truyền 

thống xưa. Nâng nó lên không khác gì Hoa Nghiêm. Vì sao trước minh đức thêm vào chữ 

minh? Chắc chắn hiện nay không còn sáng suốt, đã mê muội, làm sao để khôi phục minh 

đức? Cần phải minh minh đức, minh đức là vốn có, ở trước thêm chữ minh, là do hiện tại 

không được sáng suốt, không rõ về minh đức. Công phu tu học hiện nay chính là phải minh 

minh đức. Trong thế pháp hay Phật pháp, trong minh minh đức, trong tất cả pháp phương 

tiện, thì niệm Phật là vô thượng tối thắng, tức là dùng câu Phật hiệu này. Vì khó khăn nhất 

của phàm phu là phải xả bỏ cả không hữu nhị biên, quá khó, không phải trú không, tức trú 

hữu. Bây giờ Đức Phật dạy phương pháp cho chúng ta, là buông bỏ không hữu nhị biên, chỉ 

trú vào Phật A Di Đà, phương pháp này quá vi diệu! Chỉ có A Di Đà Phật, ngoài ra không 

quan tâm gì cả, chỉ sống chết với một câu A Di Dà Phật. Cổ nhân nói: Nếu gặp được Di Đà, 

lo gì không khai ngộ. Chỉ cần vãng sanh thấy được Phật A Di Đà, sẽ đại triệt đại ngộ, minh 

tâm kiến tánh, thành tựu này vô cùng lớn lao! 

Người dùng phương pháp này thành tựu, so với tu thiền, tu mật, dạy học dễ hơn nhiều, 

thù thắng hơn nhiều, quả thật không sao sánh được. Khiến người chưa đạt được nhất phẩm 

phiền não, trong một đời có thể viên chứng vô thượng bồ đề. Quý vị xem phương pháp này vi 

diệu biết bao! Cho nên “đạo tối thắng là giải thoát đức”. 

Trong Kinh Niết Bàn nói: “Vô thượng thượng, chân giải thoát”, thượng của vô thượng 

là chân thật giải thoát. “Nên vô thượng thượng”, tức là “tối thắng nghĩa”, không có gì tối 

thắng hơn. Cho nên “hai thuyết của Chân Giải hổ tương tượng trưng cho nhau. Vì niệm Phật 

tức là đạo tối thắng vô thượng thượng, vãng sanh nhất định chứng niết bàn”. Khi vãng sanh 

lúc nào mới chứng? Những gì tôi nói với quý vị, nếu quý vị tin, thật sự có thể buông bỏ tất cả 

pháp thế xuất thế gian. Tôi tin rằng vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, khi quý vị gặp được Phật 

A Di Đà là chứng được. Ta chứng được, thân chứng không cần oai thần bổn nguyện của Phật 

A Di Đà gia trì, vẫn là Bồ Tát A Duy Việt Trí, đó là gì? Là khi ta chưa chứng, được Phật gia 

trì. 

Tôi tin có rất nhiều, rất nhiều người đến thế giới Cực Lạc, gặp được Phật A Di Đà lập 

tức chứng được, vì sao vậy? Vì họ đã đoạn tận sạch sẽ, pháp thế xuất thế đều buông bỏ, sau 

cùng chỉ còn lại duy nhất một câu A Di Đà Phật. Đến thế giới Cực Lạc vừa thấy được Phật A 

Di Đà, toàn bộ vấn đề được giải quyết. Đây là thật, không phải giả. 

Đời này chúng ta quả thật quá may mắn, gặp được pháp môn thù thắng như vậy, đúng 

như cư sĩ Bành Tế Thanh nói: Một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta 

đã gặp được. Khai Kinh Kệ là Võ Tắc Thiên viết, bà viết rất hay: “bá thiên vạn kiếp nan tao 

ngộ”, đời này chúng ta đã gặp. Điểm then chốt là chúng ta có từ bỏ được chăng, từ bỏ bằng 

cách nào? Về sự có thì không sao, nhưng trong tâm tuyệt đối không có. Về sự, về sự cứ tùy 

duyên, có rất tốt, không có cũng tốt, đừng để nó trong lòng. Tin tưởng sâu sắc, nhất tâm trú 
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vào danh hiệu Phật A Di Đà, nghĩa là nhất tâm trú vào đạo vô thượng, trú vào chỗ của Phật 

Di Đà. Tin rằng có Chư Phật hộ niệm, Long thiên thiện thần quan tâm, còn lo gì nữa! 

Pháp sư Lạc Quán_hôm trước tôi nói pháp sư Lạc Quán viết những câu chuyện về Phật 

sống ở Kim Sơn. Đồng học chúng ta đã tìm thấy cuốn sách này, chúng ta sẽ nhanh chóng ấn 

tống, nó là cuốn sách mỏng, để cúng dường đại chúng. Quý vị thấy truyền kỳ của Phật sống 

Kim Sơn, trong đó không có gì khác, chính là buông bỏ triệt để. 

Hiện nay con người tham nhất là tiền, hình như cuộc đời của Phật sống Kim Sơn đoạn 

tuyệt với tiền bạc. Tiền người khác cúng dường, ngày xưa còn có tiền đồng, tiền tệ, ngài cầm 

được thì như thế nào? Ăn mất, cúng ngài tiền giấy, ngài cũng vo tròn lại nuốt mất. Nhưng 

không hề bị bệnh, ngài rất có bản lĩnh tiêu hóa, đúng là không thể nghĩ bàn. Không có gì 

khác, ngoài buông bỏ triệt để. Suốt đời trên thân chỉ mang một bộ áo quần, ngoài ra không 

có. Trong một cái quần ngắn, ngoài một quần dài, suốt đời luộm thuộm như thế. Chưa từng 

giặt quần áo, cũng chưa hề tắm, tiêu dao tự tại biết bao! Rất nhiều người tin theo ngài, mọi 

người đều xem ngài như Phật sống. Bất kỳ bệnh hoạn khó khăn gì, ngài đều có cách trị liệu. 

Pháp sư Lạc Quán từng sống với ngài bốn tháng, nói với chúng tôi: Ngài thật sự có 

thần thông. Cuộc sống hằng ngày ngài không có quy luật, đích thực có chút giống với Tế 

Công thời nhà Tống, kiểu người như vậy, ăn cơm cũng không nhất định. Pháp sư Lạc Quán ở 

với ngài, có một lần thấy ngài ăn hết 18 bát cơm và thêm một bát mì. Đối với sự cúng dường 

của đại chúng, ngài chưa từng từ chối. Người ta mời ngài ăn cơm, người này đơm một bát 

cho ngài, người kia cũng đơm một bát cho ngài, ngài đều ăn hết. Lúc đó pháp sư Lạc Quán 

cũng ngồi bên cạnh, liền nói với những vị Phật tử này, quý vị đừng hại ngài nữa, quý vị thấy 

như vậy con người có thể chịu được sao? Ngài quay qua nói với pháp sư Lạc Quán: Không 

tăng không giảm. Pháp sư Lạc Quán nghe thế, cảm thấy rất kỳ lạ, không biết phải làm sao, 

không ngờ ngài đã nói không tăng không giảm. Cũng tức là nói, ăn như không ăn, một hai 

tuần không cho ngài ăn cũng không sao, ngài là một người như vậy. Tâm địa thanh tịnh bình 

đẳng giác, trên đề kinh này ngài đều đạt được hết.  

Bình thường tu hành, ngài cũng niệm một câu Phật hiệu. Ngài niệm câu Phật hiệu này, 

ở trước thêm vào hai chữ: “Ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật a”, ở sau thêm chữ A. “Ai niệm 

Nam Mô A Di Đà Phật a”, trong câu niệm Phật của ngài mang đậm ý của thiền vị. Mà đa 

phần đều niệm Phật vào buổi tối, tiếng rất lớn khiến mọi người đều không thể ngủ. Nói cách 

khác, âm thanh niệm Phật của ngài, đại chúng xung quanh đều nghe được. Ngài ở đó truyền 

pháp, nhắc nhở mọi người niệm Phật. 

Câu chuyện này đáng để chúng ta xem, vì đầu năm dân quốc thật sự có người này, thật 

sự có việc này. Đây không phải là hư cấu, là câu chuyện có thật, đều là làm chứng chuyển 

cho chúng ta.  

Mấy câu ở đây vô cùng quan trọng, nhất định phải biết. “Vì niệm Phật tức đạo tối 

thắng vô thượng thượng, vãng sanh nhất định chứng niết bàn. Lại đúng lúc đang niệm Phật, 

tâm tác tâm thị, ngay lúc đó, tức lúc vô thượng thượng giải thoát”. Đây là gì? Chúng ta bình 

thường, công phu niệm Phật sâu hay cạn không phải thời gian lâu, tu hành lâu, không phải 

vậy. Công phu đích thực là do nhất niệm này thuần hay không thuần. Cổ nhân nói tịnh niệm 

tương tục, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Nghĩa 

là nhất niệm đó có tương ưng hay không? 

Thế nào gọi là tương ưng? Tịnh niệm chính là tương ưng. Bồ Tát Đại Thế Chí nói: 

Tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm là tâm thanh tịnh, nhất niệm này tương ưng. Ngày nay chúng 
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ta niệm Phật, dù niệm nhiều đến đâu, tâm vẫn không thanh tịnh. Như vậy chúng ta là uế, 

tương phản với tịnh, chúng ta là uế tâm niệm Phật, tâm nhiễm ô niệm Phật, nên hiệu quả thua 

xa tịnh niệm. Chúng ta vẫn chưa buông được, không nở buông bỏ thế gian này. Trong kinh 

nói rõ ràng rằng, trong tất cả pháp thế xuất thế gian không thể sánh được. Chúng ta đối với tất 

cả pháp thế xuất thế gian, luôn có vướng bận, thường không buông được. Không có cách nào, 

thật sự không buông được, vì sao vậy? Vì ngày ngày ta phải sống, ta còn có ngày mai, còn có 

sang năm, ta nghĩ quá nhiều! 

Phải dùng cách gì? Ở trước tôi có nói với chư vị, đại sư Ấn Quang mỗi ngày đều nghĩ 

đến “chết”. Từ đây tôi lãnh ngộ được một điều, tôi mỗi ngày nghĩ đến hôm nay là ngày cuối 

cùng tôi ở thế gian, không có ngày mai. Sớm ngày mai thức dậy, sao lại có thêm một ngày? 

Đây là ngày cuối cùng, tuyệt đối không nghĩ đến chuyện ngày mai, chỉ có hôm nay, hôm nay 

tôi nên làm những gì? Nên niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, những việc khác phải triệt để buông 

bỏ, vì sao vậy? Đều là giả, tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh. Bất luận là thuận 

cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đều buông bỏ hết, chúng ta trở về với tịnh 

niệm tương tục. Hiệu quả này rất lớn, vì sao vậy? Vì mỗi niệm đều tương ưng với Phật A Di 

Đà. 

Thật vậy, cổ nhân nói không sai: “Một niệm tương ưng một niệm Phật”, “tâm tác tâm 

thị”. Tâm vốn là Phật, ngày nay ta niệm Phật A Di Đà tức là làm Phật, ta vốn là Phật, bây giờ 

ta muốn làm Phật, không phải ngay lúc này đã thành tựu rồi sao? Vấn đề này giống với Thiền 

tông, cùng một nguyên lý. Vị thầy Tông môn thường hỏi học trò, anh biết chăng? Tịnh tông 

cũng không ngoại lệ, quý vị biết niệm chăng? Biết niệm và không biết niệm khác nhau rất 

lớn. 

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, tiếp xúc với rất nhiều người, đưa ra rất nhiều 

vấn đề, những vấn đề này là gì? Đều là lời vô dụng, đều là vọng niệm, vọng tưởng, là những 

thứ cần buông bỏ. Nếu tu Tịnh độ, mà còn có nhiều vọng niệm đến thế, như vậy là chưa tu. 

Ta vì đạo tràng, vì chúng sanh, đó là giả, vì sao vậy? Nếu là tịnh niệm tương tục, nhất định 

được Chư Phật Như Lai gia trì, Phật A Di Đà hộ niệm, Long thiên thiện thần giúp đở xử lý 

những tạp vụ này, không cần ta bận tâm, nhất tâm chuyên niệm. Chúng ta cũng tin rằng, 

không quá ba năm sẽ thành công, quý vị sẽ làm Phật. Đạo lý này không thể không hiểu, mỗi 

câu mỗi chữ trong kinh nói là chân lý. 

Câu “tâm tác tâm thị”, là nòng cốt lý luận của Tịnh tông. Vì sao quý vị có thể vãng 

sanh thành Phật, đạo lý chính là ở chỗ này. 

Bên dưới nói: “Ngày nay Đức Thế Tôn diễn thuyết diệu pháp của Phật Di Đà, nên trú 

nơi Phât Di Đà trú, làm điều Di Đà làm, nghĩ điều Di Đà nghĩ, nên gọi là trú vào đạo tối 

thắng chỗ của chư Phật trú”. Đây là điều chúng ta cần phải học. Người tu học Tịnh độ, đối 

với trú, hành, danh, ba chữ này là tự hành hóa tha, ở đây Đức Phật làm gương cho chúng ta. 

Ngày nay Đức Thế Tôn cần phải diễn thuyết diệu pháp của Phật A Di Đà, vì chúng ta mà 

diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, thuyết là nói rõ. Đem tánh tướng, lý sự, nhân quả của thế giới 

Cực Lạc giới thiệu tường tận rõ ràng cho chúng ta, nên ngài trú nơi chỗ của Phật A Di Đà. 

Chỗ ở của Đức Phật Di Đà ở đâu? Nói một cách đơn giản, nghĩa là trú vào A Di Đà Phật. 

Bản thân Phật A Di Đà không trú nơi Phật A Di Đà, tín tâm của họ sẽ mất đi. Chúng ta hiểu 

Phật A Di Đà nghĩa là sao, là vô lượng trí tuệ, vô lượng giác ngộ. Về lý mà nói, chư Phật 

Như Lai trú trong thường tịch quang, thường tịch quang là nơi ở của chư Phật Như Lai, Phật 

Di Đà đương nhiên cũng không ngoại lệ. 
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Thường tịch quang là gì? Là không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không 

chấp trước. Thường tịch quang tồn tại khắp nơi, tồn tại mọi lúc, không nơi nào không có. Nói 

cách khác, mọi lúc mọi nơi đều là thường tịch quang. Vì sao chúng ta không thể chứng được? 

Vì chúng ta có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: Vì vọng 

tưởng chấp trước mà không thể chứng được, chính là ý này. 

Bây giờ chúng ta đã có thể nói là khá quen thuộc, vì thời gian huân tu kinh giáo cũng 

rất lâu, đều biết không chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Buông bỏ chấp trước, 

thật sự buông bỏ, chứng được quả A la hán. Tiếp tục buông bỏ phân biệt, không còn phân 

biệt, đoạn tận trần sa phiền não, là thành Bồ Tát. Sau cùng là không khởi tâm không động 

niệm, đoạn tận căn bản vô minh, căn bản vô minh là khởi tâm động niệm, tức thành tựu vô 

thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật. Cảnh giới này trong Kinh Hoa Nghiêm, là viên 

giáo sơ trụ trở lên, vào được cảnh giới này. 

Trong Kinh Kim Cang nói: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, vô sở trụ nghĩa là không 

trú vào chấp trước, không trú vào phân biệt, không trú vào khởi tâm động niệm. Nhi sanh kỳ 

tâm là gì? Cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh trong mười pháp giới. Chúng sanh có 

cảm, chúng sanh giống như sóng điện vô tuyến hiện nay, họ là đài phát xạ. Sóng mà họ phát 

ra, chúng ta nhận được hết, khi nhận được ta sẽ hồi đáp lại. Mỗi người đều là một đài phát xạ, 

cũng là một đài tiếp nhận, Chư Phật Bồ Tát cũng đều như vậy. Thậm chí trong kinh điển đại 

thừa Đức Phật dạy chúng ta: Chánh báo là đầu của sợi lông, y báo là một hạt bụi, nó cũng là 

đài tiếp thu, cũng là đài phát xạ. Trong một sợi lông, một hạt bụi đều có tánh đức viên mãn. 

Nói cách khác, dùng thuật ngữ khoa học hiện nay nói, đều có tin tức viên mãn khắp biến 

pháp giới hư không giới. Phát xạ không ngừng, mỗi niệm mỗi niệm đều đang phát xạ. Một 

niệm này là 1600 triệu trên một giây, một niệm, một giây có bao nhiêu niệm? 1600 triệu 

niệm, xưa nay chưa hề ngừng. Quý vị thử nghĩ xem, mỗi đầu sợi lông, một hạt vi trần đều là 

như vậy.  

Trong Hoàn Nguyên Quán nói về ba loại chu biến, ý niệm vừa khởi liền phát ra chu 

biến pháp giới. Tế bào của chúng ta, một hạt vi trần này cũng thu nhận, không phải không 

tiếp thu. Tin tức của tất cả chư Phật Bồ Tát khắp biến pháp giới hư không giới, chúng ta cũng 

đều thu nhận được. Nhận được vì sao không khởi tác dụng? Vì đang mê, mê mà không giác, 

giác liền khởi tác dụng, là vì mê! Vì sao mê? Đầu tiên là khởi lên cái ta, chấp trước có cái ta, 

nhưng trên thân này không tìm thấy cái ta. Thân là sắc pháp, không tìm thấy cái ta, trong tâm 

cũng không tìm thấy cái ta, tâm là gì? Là thọ tưởng hành thức, trong thọ tưởng hành thức 

cũng không tìm được cái ta. Căn bản không có cái ta, vì sao lại kiên cố chấp trước có cái ta? 

Đây là phàm phu lục đạo, là nhân tố đầu tiên không tỉnh ngộ được. Họ không thức tỉnh rằng, 

vốn không có cái ta, vì sao lại chấp trước đến thế? 

Khi phá trừ được ngã chấp, trên đường đạo bồ đề sẽ thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là 

phương pháp niệm Phật này, đúng như cổ nhân nói: “con đường nhanh lại rất nhanh trong 

các con đường”. Đó là gì? Là con đường gần nhất, không ngoằn nghèo, trực tiếp nhanh 

chóng, là con đường dễ đi, không phải đường khó đi. Ngày nay chúng ta đi một cách khó 

khăn như thế, không có gì khác, chỉ vì ngã chấp, chấp trước cái ta quá nghiêm trọng, không 

biết rằng trong thân tâm đều không tìm thấy cái ta. Khi đã buông bỏ triệt để, chân ngã liền 

hiện tiền. Không phải không có cái ta, có! Thường lạc ngã tịnh.  

Quý vị thấy, trong tự tánh có bốn tịnh đức. Thường là vĩnh hằng bất sanh bất diệt, lạc 

là lìa khổ, vĩnh viễn không có khổ, khổ vui đều không có. Chân ngã, ngã là gì? Ngã là giải 
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thoát, ở trước gọi là giải thoát đức. Ở sau có một chữ tịnh, thanh tịnh. Người minh tâm kiến 

tánh hoàn toàn nhìn thấy, khi ngài Huệ Năng kiến tánh, quý vị thấy câu đầu tiên ngài nói đến 

thanh tịnh: “đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh”, tịnh đức. Câu thứ hai nói: “đâu ngờ tự tánh 

vốn không sanh diệt”, thường đức, đó là thường. “đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, đó là ngã, 

đó là cái ta thật không phải giả. Hai câu sau là lạc: “Vốn không dao động”, “năng sanh vạn 

pháp”, an vui biết bao, được đại tự tại! 

Đây là điều tất cả người tu học đại thừa mong cầu, không dễ thành tựu, cửa ải ở chỗ 

phiền não khó đoạn, đặc biệt là cửa ải đầu tiên. Phá thân kiến, phá biên kiến, phá kiến thủ, 

giới thủ, tà kiến, đây là cửa ải đầu tiên. Phá cửa ải đầu tiên là vào được cửa, thành tựu nhanh 

hay chậm đều do thiện căn, phước đức, nhân duyên của quý vị. Người dõng mãnh tinh tấn, 

nhân duyên thù thắng, khi gặp được pháp môn Tịnh độ, thành tựu ngay trong đời này, đạt 

được cảnh giới này. 

Ba căn tánh thượng trung hạ không gặp được pháp môn này, đều không thể thành tựu, 

cũng tức là nói không ra khỏi luân hồi lục đạo. Vượt khỏi luân hồi lục đạo, trong Phật pháp 

gọi là tiểu thành tựu, không phải đại thành tựu. Câu này ý nghĩa rất sâu xa: “trú vào chỗ của 

Phật Di Đà trú, làm việc Phật Di Đà Làm, nghĩ điều Phật Di Đà nghĩ, nên gọi là trú trong đạo 

tối thắng của chư Phật trú”. 

Hôm nay thời gian đã hết, câu này ngày mai chúng ta học tiếp, ý nghĩa của nó rất sâu 

xa, vô cùng quan trọng. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 166, hàng thứ năm, bắt đầu xem từ câu sau cùng. “Ngày nay 

Đức Thế Tôn diễn nói diệu pháp của Phật Di Đà, trú vào chỗ của Phật Di Đà trú, làm việc mà 

Phật Di Đà làm, nghĩ điều Di Đà nghĩ, nên gọi là trú vào đạo tối thắng nơi Chư Phật trú”. 

Đoạn này là giải thích tổng kết của “đạo tối thắng”, ý nghĩa rất thâm sâu, chúng ta cần phải 

nổ lực học tập. 

Đức Thế Tôn ở trong lần đại hội này_giống như chúng ta tổ chức hoạt động giảng tòa 

vậy, đem thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà giới thiệu cho chúng ta, nên pháp hội này hiển 

lộ sự thù thắng tột cùng. Lúc này Thế Tôn cũng vô cùng hoan hỷ, phóng quang hiện tướng 

đoan nghiêm. Chúng ta căn cứ vào lời Tôn giả A Nan nói, ngài là thị giả của Phật, ngài nói 

xưa nay chưa từng thấy nhân duyên thù thắng như bây giờ, cũng biết lần này Thế Tôn diễn 

giảng nhất định có sự khác thường. Hiển thị pháp môn này trong nhất đại thời giáo_tức 49 
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năm giảng kinh dạy học của Đức Thế Tôn, là pháp môn hy hữu bậc nhất giới thiệu cho chúng 

ta. 

Sở trú, sở hành, sở niệm của Phật, chính là chữ diễn này, ngài đang thị hiện, đang biểu 

diễn. Vậy chúng ta muốn học cũng phải nắm bắt trú, hành, niệm, phải nắm bắt ba chữ này. 

Nếu chúng ta cũng có thể trú vào nơi của Di Đà trú, làm việc Di Đà làm, nghĩ điều Di Đà 

nghĩ, chúng ta liền khế nhập vào được pháp môn này. Lợi ích thù thắng vô lượng trong pháp 

môn, đời này chúng ta có thể đạt được. Lợi ích thù thắng vô cùng này nghĩa là viên mãn 

chứng được vô thượng bồ đề, như vậy thì hy hữu, khó được biết bao. 

Nơi trú của Di Đà, Phật A Di Đà trú ở đâu? Theo nghĩa rộng mà nói chính là 48 nguyện. 

Phật A Di Đà kiến lập thế giới tây phương Cực Lạc, là vì phổ độ hết thảy chúng sanh khổ nạn 

trong pháp giới hư không giới. Khổ nạn này là nói đến lục đạo, lục đạo chúng sanh quá khổ, 

quá đáng thương. Đây là từ bi vô tận của Phật Di Đà, thương xót những chúng sanh này, 

muốn giúp những chúng sanh này. Phương pháp quá kỳ diệu, không cần đoạn hoặc. Chỉ cần 

sanh đến thế giới Cực Lạc, ngài liền có phương pháp khiến những chúng sanh này nhanh 

chóng chứng được đạo vô thượng, “đạo tối thắng”. Duyên này quá hy hữu, quá thù thắng, 

Phật Di Đà đã nghĩ đến, ngài dùng phương pháp rất đơn giản. Cho nên nơi Phật Di Đà trú, 

nói một cách đơn giản là trú ở đạo làm sao để độ thoát chúng sanh. Đạo này là đạo lý, là 

phương pháp, dùng phương pháp như thế nào, dùng đạo lý gì, có thể khiến tất cả chúng sanh 

thành tựu đạo tối thắng. Từ đó cho thấy, trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, công việc, 

xử sự, đối nhân, tiếp vật mỗi niệm không quên. 

Câu kinh văn ở dưới đã nói ra tất cả: “Quá khứ, vị lai, hiện tại, Phật Phật tương niệm”. 

Phật A Di Đà niệm tất cả chư Phật, tất cả chư Phật không có vị nào không niệm Phật A Di 

Đà, vì sao vậy? Vì niệm Phật thành Phật. Đạo lý Đức Phật nói rất nhiều, nói rất rõ ràng. Tất 

cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật A Di Đà là từ tâm tưởng sanh, thế giới Cực Lạc cũng từ tâm 

tưởng sanh. Tâm nghĩ đến Phật A Di Đà, tâm nghĩ đến thế giới Cực Lạc, làm gì có đạo lý 

không sanh Tịnh độ! 

Cho nên pháp môn này, đại sư Ngẫu Ích nói rất hay, có ba điều kiện cơ bản để vãng 

sanh là tín, nguyện, hạnh. Tín là điều kiện đầu tiên, hoàn toàn kính ngưỡng tin tưởng khẳng 

định, hoàn toàn không có hoài nghi. Bất luận là căn tánh nào, ba căn thượng trung hạ đều 

không có gì khác. Chúng ta thấy ngày nay những người tu học pháp môn Tịnh độ rất đông, 

rất nhiều người niệm Phật, nhưng người vãng sanh không nhiều, thậm chí niệm Phật mà bị 

đọa địa ngục. 

Trước đây tôi theo thầy Lý học kinh giáo, lần đầu tiên thấy Đại Thế Chí Bồ Tát Viên 

Thông Chương Sớ Sao của pháp sư Từ Vân Quán Đảnh, viết vào năm đầu vua Càn Long thời 

nhà Thanh. Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh là một bậc cao tăng nổi tiếng, thông tông thông giáo, 

hiển mật viên dung, trước tác rất nhiều. Vạn Tục Tạng của Nhật Bản sưu tập hơn 20 loại kinh 

chú và luận thuật của ngài, rất phong phú. Cuốn sách nhỏ đó là ngài chú giải Chương Viên 

Thông của Kinh Lăng Nghiêm. 

Chúng ta biết chữ nghĩa trong Viên Thông Chương không nhiều, chỉ có 244 chữ, còn ít 

hơn Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh có 260 chữ, chương kinh này có 244 chữ, nhưng 

chú giải vô cùng phong phú, rất tường tận. Sau cùng, đến chương sau cùng nói đến người 

niệm Phật, có 100 loại quả báo khác nhau, đầu tiên là đọa địa ngục. Tôi thấy kết luận này 

cảm thấy hoài nghi, niệm Phật bất luận niệm như thế nào, dù không tốt đến mấy cũng không 

đến nỗi niệm vào địa ngục. Nghĩ sao cũng không thông, tôi liền cầm cuốn sách này đến hỏi 
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thầy Lý, thỉnh giáo thầy. Thầy Lý vừa nhìn, đây là việc lớn, không phải việc nhỏ, thầy không 

nói với riêng tôi, khi giảng kinh thầy sẽ nói với tất cả mọi người.  

Tâm thái niệm Phật rất quan trọng, nghĩa thú tương đồng với tông môn của Thiền tông, 

quý vị biết niệm chăng? Ngày nay niệm Phật, thực tế mà nói người biết niệm rất ít, người 

không biết niệm thì quá nhiều. Phàm những ai thật sự biết niệm, không có người nào không 

vãng sanh, không biết niệm đều có phần trong tam đồ lục đạo, lúc này tôi mới hiểu. Dùng 

tâm sân nhuế niệm Phật, niệm Phật mà còn nổi giận, còn sân si, đây là đường địa ngục. Niệm 

Phật mà không đoạn tâm tham, đọa vào đường ngạ quỷ. Niệm Phật mà ngu si, không phân 

chánh tà, không rõ thị phi, đọa vào đường súc sanh. Hành trì nghiêm túc ngũ giới thập thiện, 

niệm Phật như vậy mới đến được cõi người. Như vậy chúng tôi mới hoát nhiên đại ngộ. 

Bởi thế ngày nay chúng ta nhìn thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ, điều kiện vãng sanh là 

gì? “Phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm”. Tâm bồ đề là gì? Trong kinh luận giải thích 

rất nhiều, chúng ta tổng hợp những giải thích trong kinh luận, dùng 10 chữ để biểu lộ rõ ràng 

về nó. Thể của tâm bồ đề là tâm chân thành, chúng ta có chân thành chăng? Tâm niệm Phật là 

chân thành, đối nhân tiếp vật đều là chân thành, một tấm chân thành mới được. Khi ta niệm 

Phật dùng tâm chân thành, khi không niệm Phật thì dùng tâm hư ngụy, như vậy sao được? Đó 

là giả không phải thật. Quý vị không hiểu giáo lý, không hiểu thật tướng các pháp, nên tâm 

chân thành không hiển lộ được. Tâm mà ta dùng toàn là vọng tâm, toàn là tâm tự tư tự lợi, 

tâm này không tương ưng với Phật A Di Đà. Sự thù thắng của Tịnh tông được xưng là đạo tối 

thắng, thực tế mà nói tức là chỉ 48 nguyện của Phật A Di Đà, bổn nguyện của Phật Di Đà. 

Chúng ta thử nghĩ, ta khởi tâm động niệm đối chiếu với 48 nguyện, thì tương ưng với nguyện 

nào. Có thể nói là không tương ưng với nguyện nào cả, như vậy sao có thể vãng sanh. Khởi 

tâm động niệm xưa nay chưa hề quên cái ta, chỉ cần có cái ta liền dẫn đến tự tư tự lợi, danh 

văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạn, những thứ này là nhân duyên chướng đạo. 

Chẳng phải Đức Phật không từ bi không đến tiếp dẫn quý vị, mà do những thứ này gây 

chướng ngại. Ở chỗ Phật không chướng ngại, mà chướng ngại ngay bản thân chúng ta. Cho 

nên mặc dù bản thân có cảm, Đức Phật có ứng, Phật có đến ứng, không sai, nhưng cái ứng 

của Phật quý vị không cảm nhận được, tất cả đều bị chướng ngại. 

Vì thế trước khi Đức Phật diệt độ, dạy chúng ta hai vấn đề vô cùng quan trọng, do tôn 

giả A Nan hỏi, thật ra là hỏi thay chúng ta. Đức Phật tại thế chúng con nương Phật làm thầy, 

học tập theo ngài, khi Phật diệt độ chúng con nương ai để làm thầy? Đức Phật đã nói hai câu: 

“Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy”. Điều này đã nói rất rõ, nhất định phải trì giới, nhất 

định phải biết kham nhẫn, không sợ khổ, vì sao vậy? Vì trì giới nghĩa là không khác gì khi 

Phật còn tại thế. Chịu đựng được cái khổ đạo tâm mới tăng trưởng, không bị mê luyến thế tục, 

không bị đọa lạc. 

Đặc biệt là trong thời đại của chúng ta hiện nay, bên trong có tam độc phiền não. Phật 

pháp nói tham sân si là tam độc, bây giờ tôi nói là ngũ độc. Phía sau căn bản phiền não tham 

sân si còn có mạn, còn có nghi, còn có ác kiến. Tôi nói năm loại: Tham sân si mạn nghi. Vấn 

đề của nghi này rất nghiêm trọng, chúng ta hoài nghi Phật Bồ Tát, nghi ngờ kinh giáo, như 

vậy làm sao tiếp thu được? 

Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta học Phật, nghiên cứu kinh giáo: Một phần thành kính 

được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, mười phần thành kính 

được mười phần lợi ích. Người bây giờ tuyệt đại đa số tâm tình nông nổi, tâm thái này cho dù 

Chư Phật Bồ Tát từ bi đến dạy, chúng ta cũng không tiếp thu được gì, vì sao vậy? Vì không 
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có tâm thành kính. Từ đó cho thấy, tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát không từ bi, các ngài từ 

bi vô tận, từ bi đến tột đỉnh. Chỉ trách bản thân chúng ta, chúng ta đã sai, không phải do 

người khác, điều này không thể không biết. 

Muốn học Phật, muốn thành tựu, nhất định phải y giáo phụng hành. Nên biết lúc Thế 

tôn còn tại thế, ngài làm tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Ngài dạy chúng ta trì giới, ngài 

đã làm được. Ngài dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, điều này ngài cũng đã làm. Lúc Đức Phật 

tại thế, 30 tuổi khai ngộ, bắt đầu giảng kinh thuyết pháp, 79 tuổi viên tịch. Trong kinh ghi 

chép rằng: Ngài giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Trong thời gian dài đó, ngài 

không thành lập đạo tràng, không xây dựng tự viện. Ngài sống cuộc đời như thế nào? Bây 

giờ gọi là cuộc sống lang thang, không có ở nơi nào nhất định, sống đời du mục. Sinh hoạt rất 

đơn giản, ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây.Trong Giới Kinh Đức Phật dạy hàng Tỳ 

kheo, chỉ được ngủ một đêm dưới mỗi cội cây, không được ở liên tục hai đêm, vì sao vậy? Vì 

sợ ta khởi tâm tham, cho rằng cây này rất lớn, bóng cây rất mát, đúng là quá tốt, ngày mai ta 

đến đây ở. Như vậy không phải đã khởi tâm tham rồi ư? Vì thế Đức Phật quy định dưới mỗi 

gốc cây chỉ được ngủ một đêm, ngày mai phải đến nơi khác, không được ở hai đêm dưới một 

gốc cây. Quý vị thấy ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu, đây là sự yêu thương của Phật đối với đệ 

tử, sợ họ khởi phiền não tham sân si. Đối với ngài, cho thấy chắc chắn ngài đã thực hành triệt 

để, mỗi ngày tuyệt đối không ở cùng dưới một gốc cây. 

Bây giờ xem ra chúng ta không còn giới, giới không còn nghĩa là Phật không còn. Hiện 

nay Phật giáo đã biến đổi, trên xã hội hình thái rất nhiều, đa phần biến thành Tôn giáo, biến 

thành học thuật. Như trong nhiều trường đại học có mở những tiết học về kinh Phật, tôi từng 

học, cũng đã từng dạy. Nghiên cứu kinh Phật như một môn học thuật, thông thường được xếp 

vào trong môn triết học, gọi là triết học Phật giáo, như vậy là trở thành học thuật. 

Trong thời cận đại này chúng ta thấy, Phật giáo trở thành nơi tham quan du lịch, nơi 

tham quan du lịch Phật giáo, trở thành xí nghiệp Phật giáo. Vấn đề nghiêm trọng nhất là tà 

giáo Phật giáo. Mượn cờ hiệu của Phật giáo, thật ra là giả không phải thật. Tình hình này 

trong xã hội hiện nay, khắp nơi đều có thể thấy. Ở phương tây vì xã hội là khai phóng dân 

chủ tự do, không giống với chế độ xã hội ngày xưa, việc quản lý đối với ngôn luận rất 

nghiêm khắc. Đây đều là quốc gia bảo hộ tinh thần sinh hoạt cho nhân dân. Phật giáo thật sự 

là nền giáo dục dạy học của Đức Thế Tôn, bây giờ rất ít thấy. 

Chúng ta học Phật, có thể nói là cơ duyên vô cùng thù thắng. Chúng ta gặp được chân 

thiện tri thức, dẫn dắt chúng ta hiểu biết về Đức Thế Tôn, học tập theo ngài, sự chỉ đạo này 

vô cùng chính xác. Hiểu biết về Đức Phật, thân phận của ngài là gì? Ngài không phải là nhà 

Tôn giáo, ngài là nhà giáo dục, suốt đời làm công việc dạy học. 

Hiện nay tất cả nghi thức trong Phật giáo, những pháp sự trong nhà Phật, vào thời Đức 

Phật hoàn toàn không có. Đến việc tu hành, hiện nay chúng ta thường thấy như Thiền thất, 

Phật thất, trong thời Phật có chăng? Không có, lúc Đức Phật tại thế chưa từng có khi nào 

niệm Phật cùng với mọi người, không có. Cũng không có tu thiền thất hay Phật thất với mọi 

người, không có. Quả đúng như cổ đức nói: Sư phụ nhận vào chùa, tu hành do mỗi người. Họ 

chỉ dạy cho quý vị, giải đáp vấn đề cho quý vị, quý vị đã hiểu hết. Còn việc tu hành chứng 

quả như thế nào, là việc của mỗi chúng ta. Nên Phật giáo nói “khai thị ngộ nhập”, trong Kinh 

Pháp Hoa đã nói như thế. Phật đối với đệ tử chỉ thực hành hai chữ khai thị. Khai là gợi mở, 

thị là chỉ thị, làm như vậy để chúng ta thấy, ngài làm gương cho chúng ta noi theo. Ngộ nhập 

là việc của mỗi chúng ta, việc của mỗi người đệ tử. Học trò tiếp thu khai thị của thầy, phải có 
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năng lực ngộ nhập, đó mới là thành tựu thật sự, mới được đắc pháp. Ta phải ngộ nhập mới 

được, điều này quan trọng hơn tất cả. 

Sự suy yếu của Phật giáo, Phật giáo biến chất thành Tôn giáo, thời gian chưa bao lâu, 

Phật giáo biến thành Tôn giáo. Trước đây pháp sư Đạo An nói với tôi, chắc không quá 300 

năm, vì sao vậy? Thời nhà Thanh vào các đời Càn Long, Ung Chính, Gia Khánh vẫn là giáo 

dục, tự viện am đường là nơi giáo dục Phật giáo, không phải Tôn giáo. Một số nơi có quy mô 

nhỏ, như trường chuyên khoa bây giờ. Các bậc thánh hiền nhân thế xuất thế gian nói: “nhất 

môn thâm nhập, trường thời huân tu”, giống như trường đại học chuyên khoa vậy, rất có 

thành tựu. Các đại tùng lâm, thì giống như trường đại học hiện nay vậy, trong này có rất 

nhiều lớp, lớp tức ngày nay chúng ta gọi là phòng học. Ngày xưa mỗi nơi thờ tự đều là lớp 

học, đều là phòng học. Do hòa thượng thủ tọa đảm nhận hướng dẫn, đảm nhận giáo vụ. Rất 

nhiều pháp sư nghiên cứu kinh luận, rất nhiều pháp sư giảng giải chỉ đạo học tập. Cho nên 

trong một ngôi chùa lớn, mở rất nhiều lớp học, chúng ta muốn học gì thì đến đó báo danh, 

trong Phật giáo xin lưu trú. Tôi đến học bộ kinh này, ví dụ học Kinh Hoa Nghiêm_sau khi 

báo danh, nếu có tên kinh này, quý vị phù hợp điều kiện liền tiếp nhận, quý vị có thể ở lại 

đạo tràng để học bộ kinh này. Học xong bộ kinh này tức là tốt nghiệp, tốt nghiệp xong muốn 

học tiếp cũng được, muốn ra đi cũng được. Bởi vậy đây thật sự là một trường học, không liên 

quan đến Tôn giáo. 

Hiện nay có rất nhiều tự viện Phật giáo, không có học tập kinh giáo, thay vào đó là kinh 

sám Phật sự. Đây thuộc về Phật giáo của Tôn giáo, chúng ta không thể không biết. Nếu 

chúng ta học Phật, thì phải học theo Đức Thế Tôn, điều này tuyệt đối không sai. 

Trong Phật giáo đại thừa nói, tám vạn bốn ngàn pháp môn, niệm Phật là một trong tám 

vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp môn này được gọi là ba căn phổ bị, lợi độn nhiếp thu. Trong 

ba căn có hàng thượng thượng căn, chư vị nên biết, nếu trong này không có đạo lý cao thâm, 

làm sao có thể vừa ý hàng thượng thượng căn học tập? Chắc chắn có đạo lý, đạo lý thật sự 

thâm sâu. Từ trong kinh giáo, chúng ta thấy có đoạn kinh văn như vậy: Pháp môn này chỉ có 

Phật với Phật mới có thể thấu tột. Đạo lý này đến Đẳng Giác Bồ Tát, đều không thể hoàn 

toàn thấu triệt, nên nó được gọi là pháp khó tin. Nhưng tu hành không khó, khó tin dễ hành. 

Tu học pháp môn này, người thành tựu rất nhiều. Chỉ cần đầy đủ ba điều kiện, quý vị 

thật sự tin, khi tin rồi mới cầu thấu hiểu. Kinh luận Tịnh độ không nhiều, kinh luận chủ yếu 

có năm kinh một luận. Năm kinh phân lượng đều không lớn, hợp cả năm kinh lại chỉ bằng 

một cuốn sách, rất hợp với người hiện nay. Hiện nay xã hội đi vào công nghiệp hóa, mỗi 

người công việc rất bận rộn, thời gian tu hành rất ít. Học tập các kinh điển khác, cần thời gian 

rất dài, điều này rất khó khăn. Làm sao để mỗi ngày dùng thời gian ít ỏi để học tập, nhưng có 

thể nhận được hiệu quả cao. Pháp môn này là điều trong lòng những người này hướng đến. 

Bởi vậy Đức Phật rất cao siêu, có thể tùy thuận tất cả chúng sanh. Như trong Kinh Lăng 

Nghiêm nói: “Tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng”, đã khai mở ra một pháp môn như vậy. 

Pháp môn này tức là pháp môn niệm Phật, ở trước nói đến pháp môn niệm Phật, ba điều kiện 

này rất quan trọng. Nghĩa là chúng ta có thể trú trong chỗ của Phật Di Đà trú, làm việc Phật 

Di Đà làm, nghĩ điều Phật Di Đà nghĩ. Sở niệm của Phật Di Đà là niệm Phật, niệm Phật như 

thế nào? Tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới vốn là Phật, đây là thật không 

phải giả. Ai trong chúng ta không phải vốn là Phật! Đây là sở niệm của Phật Di Đà. Sở hành 

của Phật Di Đà, toàn tâm toàn lực phục vụ cho tất cả chúng sanh. Nói như cách nói hiện nay, 

phổ độ chúng sanh, nghĩa là phục vụ cho tất cả chúng sanh. Giúp tất cả chúng sanh phá mê 
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khai ngộ, lìa khổ được vui. Lìa khổ là vĩnh viễn thoát ly luân hồi lục đạo, vĩnh viễn thoát ly 

mười pháp giới. Niềm vui đó là chứng được vô thượng bồ đề, là sở hành của Phật Di Đà. Sở 

trú của Phật Di Đà, ở trước từng nói với quý vị, trú trong thường tịch quang. 

Trong Kinh Kim Cang nói: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, vô sở trụ là thường tịch 

quang. Thường tịch quang là bản thể của tự tánh, là chân như tự tánh. Trong thường tịch 

quang không có vật chất, không có tinh thần, là tự tánh. Khi ngài Huệ Năng kiến tánh đã nói 

với chúng ta rằng, kiến tánh, tánh là như thế nào? Ngài nói năm câu, câu đầu tiên nói tự tánh 

là thanh tịnh: “Vốn tự thanh tịnh”. Câu thứ hai: “Vốn không sanh diệt”, bất sanh bất diệt là 

niết bàn. Câu thứ ba: “Vốn tự đầy đủ”, tuy không có gì cả, nhưng cái gì nó cũng không thiếu. 

Câu thứ tư: “Vốn không dao động”, tự tánh vốn định. Câu sau cùng nói: “Năng sanh vạn 

pháp”. Nói đến đây, Ngũ tổ bảo ngài thôi, đừng nói nữa, liền truyền y bát cho ngài. Ngài thật 

sự khai ngộ, không khai ngộ không nói được như vậy. 

Tâm Phật Di Đà trú ở đâu? Tâm Phật Di Đà trú trong tự tánh, tự tánh như trong Kinh 

Kim Cang nói: Trú trong chỗ vô sở trú, đây nghĩa là tự tánh. “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, 

tâm đó là gì? Tâm nghĩa là sanh tâm, tức là sanh làm việc Phật Di Đà làm, nghĩ điều Di Đà 

nghĩ. Đây là dùng Kinh Bát Nhã để giải thích điều này: Ưng vô sở trụ nghĩa là trú chỗ của 

Phật Di Đà. Làm việc Phật Di Đà làm, 48 nguyện phổ độ chúng sanh. Nghĩ điều Phật Di Đà 

nghĩ, Phật A Di Đà nghĩ mỗi người đều là Phật A Di Đà. Hết thảy chúng sanh khắp biến pháp 

giới hư không giới, toàn là Phật A Di Đà, quý vị có thể tin được chăng? Là thật không phải 

giả! 

A Di Đà Phật dịch thành tiếng Trung là vô lượng giác, tự tánh của mỗi người đều là vô 

lượng giác. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Thế tôn nói: Vì có vọng tưởng chấp trước mà 

không thể chứng được. Từ lý mà nói thì vô cùng đơn giản, chỉ cần buông bỏ vọng tưởng, 

phân biệt, chấp trước là thành Phật, vô lượng giác trong tự tánh liền hiện tiền. Hiện nay trí 

tuệ, đức năng trong tự tánh có mất chăng? Không mất, chỉ là do chướng ngại ngăn che nó, 

nên không khởi được tác dụng chứ hoàn toàn không mất đi. Vấn đề này đối với Phật không 

tăng, đối với phàm phu không giảm. Khi thành Phật trí tuệ đức tướng không tăng thêm chút 

nào, cho dù chúng ta tạo tội nghiệp đạo vào địa ngục A tỳ, trí tuệ đức tướng cũng không giảm 

phần nào. Đây là thật không phải giả. Cho nên trong cái nhìn của Phật, tất cả đều là Phật: Tất 

cả chúng sanh đều là Phật. Phật Phật đạo đồng, Phật với Phật cung kính như nhau, đây là 

điều chúng ta phải học. 

Người thật sự niệm Phật tâm là Phật A Di Đà, hành là Phật A Di Đà. Thấy tất cả chúng 

ta đều là Phật A Di Đà, tâm cung kính liền khởi lên. Tâm cung kính này tức là điều đầu tiên 

trong thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền: “Lễ kính chư Phật”. Như vậy mới sanh 

khởi được, vì sao vậy? Vì phàm phu đều có phiền não, trong phiền não có một điều rất phiền 

phức đó là ngạo mạn, quý vị nói quý vị có chăng? Chỉ cần là phàm phu thì đều có, không thể 

không thừa nhận điều này. 

Cổ nhân cũng biết, cho nên trong Khúc Lễ của Lễ Ký nói: “ngạo không được tăng 

trưởng”, ngạo mạn là gì? Là sanh ra đã có, không phải học được, đây gọi là căn bản phiền 

não. Chúng ta học Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán mới biết, trong kinh luận Duy thức nói rất 

rõ ràng, ta từ đâu đến? “Nhất niệm bất giác mà có vô minh”, vô minh trong câu này nghĩa là 

A lại da, nhất niệm bất giác nên từ trong tự tánh biến hiện ra A lại da. Tự tánh là chân tâm, A 

lại da là vọng tâm. Nhất niệm bất giác là dao động, A lại da xuất hiện, A lại da có thể hiện ra 
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vạn pháp. Nên nhớ, nương vào tự tánh có thể hiện, nếu không nương vào tự tánh không thể 

hiện. 

Hiện vạn pháp, y báo tức toàn thể vũ trụ xuất hiện, chánh báo là bản thân. Cho nên bản 

thân chúng ta và toàn thể vũ trụ, là phát sanh cùng một lúc, mà còn như thế nào? Có chánh 

báo trước, sau đó mới có y báo. A lại da có tam tế tướng, nghiệp tướng của A lại da chính là 

dao động, nghĩa là nhất niệm bất giác, là nghiệp tướng của A lại da, hiện nay khoa học gọi là 

năng lượng. Nó vừa động liền sanh ra hai loại hiện tượng, hai loại hiện tượng này chúng ta có 

thể nói là phát sanh đồng thời. Một loại là cảnh giới tướng, hiện tượng vật chất. Loại khác là 

tin tức, là chánh báo, thuật ngữ Phật giáo gọi là chuyển tướng. Chuyển tướng là Mạt na thức, 

Mạt na thức có bốn đại phiền não thường tương tùy. Quý vị xem, nó chính là nguyên thủy. 

Bốn đại phiền não này, loại thứ nhất là ngã kiến, không gọi là thân kiến, gọi là ngã kiến, chấp 

trước có cái tôi. Theo sự chấp trước ngã kiến này, liền sanh ra ngã ái, ngã ái là tham. Ngã 

mạn, ngã mạn là sân nhuế, sanh ra ngã si. Quý vị xem tham sân si, là nguyên thủy nhất, nên 

Đức Phật gọi là tam độc. Vì có tam độc, nên ta mới mê ngày càng sâu, không thể quay đầu. 

Điều này cần nhờ Phật Bồ Tát giúp đỡ, nhưng cần phải biết, Chư Phật Bồ Tát, người thật sự 

thành tựu, họ chưa từng khởi tâm động niệm. Không phải thấy người khác liền đồng tình, 

thương xót nên lập tức đến cứu họ, các ngài không khởi tâm động niệm. Nếu khởi ý niệm thì 

các ngài là phàm phu, liền đọa lạc, các ngài không hề động niệm. Cho nên quý vị cần phải có 

cảm, các ngài mới có ứng. Lúc này, không được khởi ý niệm đi cảm, không có, thường là 

càng vào càng sâu. 

Đây là nói đến nguyên khởi của sanh mạng vũ trụ, chúng ta cần phải biết, tham sân si 

này nó sẽ đến theo ta. Theo Phật pháp tham sân si này đều phải đoạn, như vậy mới quay đầu 

được, trở về tự tánh. Nếu không thể đoạn tận tham sân si, quý vị không thể quay đầu. Trong 

mười pháp giới ta có thể nâng cao cảnh giới, nhưng không trở về tự tánh được, chắc chắn như 

thế. Vì vậy tu hành Phật pháp, vì sao đem việc đoạn phiền não đặt lên hàng đầu, đạo lý chính 

là như vậy.  

Tứ hoằng thệ nguyện là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của người học Phật.Điều kiện đầu 

tiên khi học Phật là dạy chúng ta phát tâm, phát tâm bồ đề, tâm bồ đề là gì? Là “chúng sanh 

vô biên thề nguyện độ”, phải thật sự chịu phát một lời nguyện dám hy sinh bản thân để giúp 

đỡ tất cả chúng sanh, phải có nguyện tâm như vậy, phải phát tâm này. Chúng sanh càng khổ, 

chúng ta càng phải giúp họ, giúp họ đương nhiên ta cần có năng lực, không có năng lực 

không giúp được gì. Vì thế muốn giúp người khác, trước phải thành tựu chính mình, bản thân 

chưa thành tựu tuyệt đối không giúp được người khác. Giúp người khác, nhiều nhất cũng chỉ 

ngang mức độ của quý vị, ngoài ra không thể giúp họ lên cao hơn nữa. Quý vị là một vị Tu 

đà hoàn, nếu giúp người khác thì cao nhất họ cũng chỉ đến địa vị Tu đà hoàn, không thể vượt 

qua quý vị. Đạo lý này chúng ta có thể lý giải, có thể nghĩ thông suốt. Nguyện thứ tư trong tứ 

hoằng thệ nguyện: “Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”, họ nhất định khiến quý vị thành 

Phật, thành Phật có hai môn cần phải tu. Thứ nhất là đoạn phiền não: “Phiền não vô tận thệ 

nguyện đoạn”. Thứ hai là học pháp môn: “Pháp môn vô lượng thệ nguyện học”. Nhưng có rất 

nhiều người giải thích sai về bốn câu này, bốn câu này là một câu, chúng ta xem nó thành 

bốn câu là sai.  

Điều đầu tiên là phát nguyện, chúng ta không phát nguyện cũng không sao: chúng sanh 

vô biên thề nguyện độ, chúng ta hãy quên nó đi. Độ mình trước đã, không độ chúng sanh. 

Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, cũng qua loa một chút, chưa gấp lắm. Phải bắt đầu từ đâu? 
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Từ pháp môn vô lượng thề nguyện học, hạ thủ từ đây, có thể thành tựu chăng? Không thể 

thành tựu, giống như bốn tầng lầu, hai tầng trước ta không cần, ta cần từ tầng thứ ba, như vậy 

vĩnh viễn không thể thành công, vì sao vậy? Vì không có nền tảng, dù nỗ lực suốt đời, học 

được điều gì? Học thành một nhà Phật học, học giả của Phật học. Thật sự mà nói không liên 

quan gì đến Phật pháp. Phật pháp là học trí tuệ, tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã, đức năng, 

phải hiển hộ những thứ trong tự tánh ra. Những người này đã đi sai phương hướng, nghiên 

cứu Phật học như một môn học thuật. Cho nên có thể nói đạo lý rất hay, trước tác rất nhiều, 

có thể trở thành vị giáo thọ trong xã hội, một nhà Phật học. Cũng được đại chúng xã hội tôn 

xưng là đại sư, nhưng không ra khỏi luân hồi lục đạo. Không vượt thoát luân hồi lục đạo, 

đồng nghĩa là không thành tựu được gì cả. Thành tựu thật sự là gì? Thành tựu nhỏ là ra khỏi 

lục đạo, họ không sánh bằng Tu đà hoàn, Tu đà hoàn là thánh nhân. Tuy chưa ra khỏi lục đạo, 

họ tuyệt đối không đọa vào ba đường ác, nhưng nhà Phật học vẫn đọa vào ba đường ác như 

thường, vì sao vậy? Vì họ chưa đoạn được nhất phẩm kiến tư phiền não. Tu đà hoàn đã đoạn 

tận 88 phẩm kiến hoặc phiền não, đây là gì? Là công phu trì giới, bởi vậy không trì giới được 

chăng? Chư vị đồng học nên nhớ rằng, thật sự phát tâm liễu sanh tử xuất tam giới, tức là 

chúng ta đang học Phật. Nếu đối với luân hồi lục đạo, vẫn còn tham luyến trong tam giới, 

những gì tu được là pháp nhân thiên, pháp nhân thiên phải như thế nào? Phải đoạn ác tu thiện. 

Cũng có thể dùng Thập Thiện Nghiệp Đạo, đoạn thập ác tu thập thiện, đời sau được phước 

báo nhân thiên. 

Đệ Tử Quy của Nho giáo, Cảm Ứng Thiên của Đạo giáo, Thập Thiện Nghiệp Đạo của 

Phật giáo là pháp nhân thiên. Vì sao chúng ta coi trọng pháp nhân thiên? Phải coi trọng. Quý 

vị nên biết, nếu làm người không tốt, quý vị nghĩ có thể làm Phật được chăng? Làm gì có đạo 

lý này? Phật Bồ Tát là tinh hoa luyện ra từ cõi nhân thiên. Tu hành rốt ráo trong cõi nhân 

thiên, nâng cao lên trên chính là Phật Bồ Tát. Vì vậy giới luật nhất định bắt đầu dạy từ pháp 

nhân thiên. 

Quý vị xem trong Thập Thiện Nghiệp Đạo nói rất hay, Đức Phật nói rõ pháp này là 

pháp nhân thiên, là phương pháp được thân người, được sanh lên cõi trời. Sau đó nói với 

chúng ta: Thanh văn bồ đề, Duyên giác bồ đề, cho đến vô thượng bồ đề đều nương vào nền 

tảng của Thập Thiện Nghiệp Đạo. Nếu không có nền tảng này, không có căn bản này, làm 

sao ta có thể trưởng thành? Giống như thực vật vậy, làm sao có thể khai hoa kết trái? Bởi thế 

Phật pháp coi trọng giới luật, Tịnh tông không ngoại lệ. Nếu nói không coi trọng giới luật, thì 

Phật pháp này không phải là Phật pháp, không có đạo lý này. Phật pháp nhất định là giới định 

tuệ, ta tu học kinh giáo gọi là Giáo môn. Hoặc là tham thiền, hay là niệm Phật, hoặc là trì chú, 

rất nhiều pháp môn. Đều phải trì giới được định, định tức là tam muội, sau đó mới có thể khai 

trí tuệ. Trí tuệ này là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nên “pháp môn bình đẳng, không 

có cao thấp”, tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi pháp môn đều dựa vào giới định tuệ để học 

tập và tu hành, mới có thành tựu. Từ bỏ giới định tuệ, cầm cuốn kinh, đây là xem nó như một 

môn học vấn, sai lầm, quý vị sẽ không được lợi ích nào cả. Ở trong lục đạo quý vị vẫn y theo 

nghiệp lực mà luân hồi, không thể không hiểu đạo lý này. 

Lý của Tịnh tông rất thâm sâu, rất dễ tu, nhưng phải tin thật, không được có chút hoài 

nghi nào. Vậy chúng ta có nghi hoặc phải làm sao? Phải nghiên cứu kinh điển, phá mê khởi 

tín. Khi phá được mê muội, tín tâm liền sanh khởi, không còn nghi hoặc, cũng gọi là đoạn 

nghi sanh tín. Như vậy quý vị phát nguyện mới khẩn thiết được, nguyện tâm mới thật sự có 

thể sanh khởi. 
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Đặc biệt là trong xã hội hiện nay của chúng ta, thiên tai quá nhiều. Chúng ta sanh trong 

thời đại này, gặp được pháp môn này là vô lượng hoan hỷ, vì sao vậy? Vì chúng ta được cứu. 

Thiên tai ngay trước mắt, ngay trước mắt cũng không sợ, đều được cứu cả. Quý vị xem pháp 

môn này cần tu hành bao nhiêu thời gian? Trong Kinh Di Đà nói rất rõ: Nếu một ngày hai 

ngày cho đến bảy ngày. Bảy không phải là con số, một hai ba bốn năm sáu là chữ số, bảy ở 

đây không phải chữ số. Chữ này tượng trưng sự viên mãn, viên mãn nghĩa là không có nhất 

định, ngày nào thành tựu thì ngày đó viên mãn, nên nó là biểu pháp. Có một ngày đến bảy 

ngày chăng? Có, quá khứ có, hiện tại cũng có. 

Trước đây khi tôi ở Mỹ, gặp được một người niệm Phật vãng sanh, là Chu Quảng Đại 

tiên sinh. Vì ông không phải Phật tử nên gọi là tiên sinh, Chu Quảng Đại tiên sinh. Ông ở 

Hoa Thịnh Đốn DC, tức thủ phủ của Mỹ. Ông mở một tiệm bánh bao, con người rất tốt, vô 

cùng nhân hậu, thích điều thiện, nhưng không có tín ngưỡng Tôn giáo. Ông bị bệnh ung thư 

khi hội Phật Giáo của chúng tôi thành lập ở đây khoảng hơn một năm. Đi khám sức khỏe bác 

sĩ nói, nhiều nhất sống thêm được ba tháng, không thể cứu, người nhà nghe thế hoảng loạn. 

Không tin Tôn giáo, nhưng lúc này họ đi khắp nơi lạy Phật cầu thần, hy vọng có kỳ tích xuất 

hiện, nên tìm đến chúng tôi. Lúc này ở Hoa Thịnh Đốn chúng tôi có Hội Phật Giáo, họ tìm 

đến chúng tôi, lúc đó tôi ở Đức không ở Mỹ, đây là Maryland. Đồng học gọi điện thoại nói 

với tôi về vấn đề này, tôi nói với mọi người: Quý vị đến thăm ông ta, đến an ủi ông ta. Khi 

đến thăm khuyên ông ta niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, các vị đồng học liền nói với ông về ý 

nghĩa niệm Phật cầu Tịnh độ, đây chính là thiện căn. Vừa nghe xong ông ta liền tiếp nhận, 

dặn dò người nhà không nên tìm thầy thuốc để trị bệnh cho ông nữa, không cần thiết, cả gia 

đình nên giúp ông niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, quả là rất khó được. Đây là điều không ngờ, 

hoàn toàn phối hợp. Niệm Phật ba ngày thì ông đi, vãng sanh thật sự, đoan tướng hy hữu. 

Các vị đồng học nói lại điều này với tôi, chỉ ba ngày, là người xưa nay chưa từng học 

Phật, mà thật sự vãng sanh. Tôi nói điều này chứng minh trong lời Kinh Di Đà nói: Nếu một 

ngày hai ngày ba ngày, không sai. Tôi nói Chu Quảng Đại là Bồ Tát, ông thị hiện cho chúng 

ta thấy, nói với những người học Phật chúng ta rằng, ba ngày có thể vãng sanh. Ba ngày, quý 

vị đồng học cũng không tệ, đại khái chỉ có ba bốn người, vì bên đó người học Phật không 

nhiều. Họ luân lưu niệm Phật cùng ông ta ngày đêm không gián đoạn, suốt ba ngày ba đêm. 

Lúc ông phát tâm, vừa quay đầu để niệm Phật thì bệnh ông không còn đau. Vốn thì bệnh này 

rất đau đớn, phải dùng thuốc giảm đau, nhưng ông không cần đến. Vô cùng an tường, đầu óc 

tỉnh táo, không bị mê hoặc, cùng niệm Phật với các đồng học. Đồng nghĩa với nói, rất nhiều 

vị đồng học tận mắt chứng kiến, để chứng minh rằng đây không phải giả. 

Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chúng ta thấy pháp sư Doanh Kha thời nhà Tống. Đó là 

một người xuất gia phá giới, người này có tâm hổ thẹn, tự biết tập khí nghiệp chướng của 

mình rất nặng, tạo ra rất nhiều điều bất thiện. Nên bản thân biết rằng, tương lai nhất định đọa 

địa ngục, nghĩ đến địa ngục sư rất khủng hoảng, rất sợ hãi. Sư thỉnh giáo chư vị đồng học, 

quý vị có phương pháp nào giúp tôi không đọa địa ngục chăng? Chư vị đồng học đưa sư xem 

cuốn Vãng Sanh Truyện. Sư xem niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc, sẽ không bị đọa địa 

ngục. Sư đọc Vãng Sanh Truyện, mỗi lần đọc đều rơi nước mắt, sanh tâm hổ thẹn. Đọc xong 

Vãng Sanh Truyện, sư đóng cửa phòng, chuyên tâm niệm Phật, không ăn cũng không uống, 

ngày đêm không nghỉ, niệm rốt ráo một câu Phật hiệu. Niệm suốt ba ngày ba đêm, đã cảm 

ứng được Phật A Di Đà. Phật Di Đà nói với sư: Ngươi còn mười năm tuổi thọ, mười năm sau 

khi lâm mạng chung ta sẽ đến tiếp dẫn ngươi. Sư nghĩ, thời gian mười năm quá dài, bản thân 



399 Tập 140 

 

không thể khống chế được tập khí của mình. Mười năm không biết mình lại gây ra biết bao 

nhiêu chuyện xấu, liền thưa với Phật A Di Đà: Con không cần mười năm thọ mạng này, chỉ 

muốn lập tức đi theo ngài. Đức Phật đồng ý, thôi được! Ba ngày sau ta đến tiếp ngươi, quả 

nhiên ba ngày sau sư vãng sanh, chỉ niệm Phật ba ngày. 

Nên pháp môn này, chúng ta đạt được là đại hoan hỷ, dù thiên tai đến cũng không sợ, 

vẫn còn kịp. Chúng ta đủ thời gian, nhất định được sanh Tịnh độ. Một điều kiện quan trọng, 

là phải buông bỏ tất cả, tất cả những gì trong thế gian, không hề lưu luyến, như vậy mới có 

cảm ứng. Nếu quý vị còn có vướng mắc, còn phải dặn dò việc này, dặn dò việc kia, như vậy 

thì quá phiền phức. Buông bỏ tất cả, dứt khoát cắt đứt mà không hề lưu luyến, như vậy mới 

được. 

Tôi sống trên thế gian này, sống ngày nào giảng kinh này đó, chuyên giảng Kinh Vô 

Lượng Thọ. Ngày nào ra đi cũng được, đều tự tại, không như vậy sao được? Tín tâm kiên 

định, nguyện tâm kiên định, nhất định phải học ba chữ này: Trú, hành, niệm. Nắm bắt ba chữ 

này, thật sự trú chỗ của Phật A Di Đà trú, làm điều Di Đà làm, nghĩ điều Di Đà nghĩ, tâm 

phải rộng mở. Trong Hoàn Nguyên Quán nói: “hàm dung không hữu”, quý vị xem tâm lượng 

đó lớn biết bao. Nghĩa là bình thường chúng ta nói “tâm bao thái hư, lượng châu sa giới”, 

biến pháp giới hư không giới là Phật A Di Đà, đây gọi là niệm Phật. Mọi người, mọi sự, mọi 

vật không có gì không phải là Phật A Di Đà. Hư không pháp giới là Phật A Di Đà, đầu sợi 

lông của chúng ta là Phật A Di Đà, một hạt bụi là Phật A Di Đà. Người niệm Phật nhất định 

phải dung hợp thành một cùng với tất cả chúng sanh, tất cả người sự vật khắp hư không pháp 

giới, chính là Phật A Di Đà, làm sao họ không vãng sanh được! Vãng sanh nhất định thù 

thắng hơn Doanh Kha, thù thắng hơn Chu Quảng Đại, Chu Quảng Đại chưa được cảnh giới 

này. Đây là những chuyện mà chúng ta tự thân chứng kiến, đều là Bồ Tát đến thị hiện cho 

chúng ta thấy. 

Chúng ta xem bên dưới, nhận xét trong Gia Tường Sớ: “Gia Tường Sớ nói: Khứ, lai, 

hiện tại”, đây là ba đời. Quá là đời quá khứ, lai là đời vị lai, hiện tại. “Phật phật tương niệm”. 

Quá khứ, hiện tại, vị lai Chư Phật đều hổ tương niệm. “Nói rõ Chư Phật ba đời đều có ý niệm 

giáo hóa chúng sanh, ánh sáng chiếu đan xen, trí tuệ cũng chiếu đan xen, nên gọi là hổ tương 

niệm”. Đây là điều chúng ta phải học, nếu chúng ta không hiểu đạo lý này, có cái nhìn nhân 

ngã thị phi, không bao dung người khác, như vậy làm sao vãng sanh? Chúng ta cần phải chí 

đồng đạo hợp với Phật A Di Đà, dùng tâm Phật Di Đà làm tâm, đây là trú. Dùng nguyện của 

Phật Di Đà làm nguyện. Khóa tụng của chúng ta hiện nay, buổi sáng tụng 48 nguyện, đó là 

hạnh của Di Đà, người như vậy sao không vãng sanh được! Đây gọi là chân niệm Phật. Phù 

hợp với điều kiện Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta: “Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục”. 

Đô nhiếp lục căn là buông bỏ vạn duyên, không buông bỏ làm sao nhiếp được lục căn? Bây 

giờ nghĩ điều này, chốc lát nghĩ điều kia, chưa buông bỏ. Nghĩa trái với đô nhiếp lục căn là 

buông bỏ vạn duyên, trong tâm ngoài tâm thể hiện nhất như, chỉ một câu A Di Đà Phật, đây 

là nhất pháp cú. “Một tức tất cả, tất cả tức một”, đây là đạo lý, bây giờ chúng ta cũng biết sơ 

những đạo lý này. 

“Ánh sáng chiếu xen lẫn nhau”, dùng cách nói của khoa học sẽ dễ hiểu hơn, ánh sáng là 

gì? Trong lượng tử học gọi là tiểu quang tử, đây là một hiện tượng dao động. Hiện tượng dao 

động có ánh sáng, nên các nhà khoa học_Lượng tử là gì? Tiểu quang tử, còn nhỏ hơn so với 

hạt căn bản, điều này gần đây mới phát hiện được. Quả thật ánh sáng đó vừa chớp, tuy thời 

gian rất ngắn. Bây giờ chúng ta lý giải, ánh chớp đó chu biến pháp giới, trong ánh sáng có tin 
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tức, xuất sanh vô tận, hàm dung không hữu. Bất luận là vật chất hay tinh thần, đều có ba loại 

chu biến, đây là tự tánh vốn có. Trong kinh Phật nói pháp vốn như vậy, đây là ánh sáng chiếu 

xen lẫn nhau. Ánh sáng chiếu xen lẫn nhau nghĩa là trí tuệ chiếu xen lẫn nhau. Trong tự tánh 

mình đầy đủ trí tuệ, với tất cả các pháp, trí tuệ của tất cả Như Lai, trí tuệ chiếu đan xen lẫn 

nhau. Đây là tương niệm, là cảm thông. Niệm Phật như vậy, như trong kinh luận chư vị tổ sư 

đại đức nói: Nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, đây 

quả thật rất biết niệm. 

Chân Giải nói: “Quá khứ, vị lai, hiện tại Phật vân vân, và chư Phật ba đời hổ tương 

niệm, để suy đoán sở niệm của kim Phật”, giải thích này rất hay. Vì tôn giả A nan biết, nghe 

kinh lâu ngày biết được có việc như vậy, Chư Phật ba đời Phật Phật tương niệm. Thấy hôm 

nay, trước khi giảng bộ kinh này, Đức Thế tôn phóng ánh sáng hiện tướng đoan nghiêm thù 

thắng như vậy, nên suy đoán phải chăng hôm nay Đức Phật đang nhớ đến Phật? Không sai 

chút nào, Đức Phật nhớ đến chư Phật ba đời, Đức Phật nhớ đến Phật A Di Đà. 

“Hợp Tán lại nói: Tôi căn cứ vào chư Phật ba đời hổ tương niệm lẫn nhau, mới biết 

được kim Phật cũng niệm Chư Phật”. Đây là giải thích tâm thái lúc đó của tôn giả A nan, 

thấy đoan tướng của Thế Tôn, nghĩ rằng chắc chắn là Thế Tôn đang nghĩ đến Phật. Nhưng 

Tôn giả không biết là nghĩ đến Phật quá khứ hay là Phật vị lai, hay là Phật hiện tại ở các thế 

giới khác. Chúng ta căn cứ giáo nghĩa trong Kinh Hoa Nghiêm sẽ biết: “Một tức tất cả, tất cả 

tức một”, nên ý nghĩa nghĩ đến Phật này rất sâu, rất rộng, không thể nghĩ bàn. “Nhưng hôm 

nay hiện tướng hy hữu này vượt qua Chư Phật, đây do nguyên nhân gì?” Đây là một câu hỏi: 

“Kinh nói: Oai thần hiển hách, ánh sáng đẹp đẽ vi diệu thù thắng”. Đây là hai câu trong kinh 

văn, khen ngợi Phật phóng ánh sáng hiện tướng đoan nghiêm. 

Bên dưới có giải thích: “Biểu trưng tất cả những sắc tướng hiện ra, màu sắc ánh sáng 

nguy nguy”, nguy nguy nghĩa là rất lớn, ánh sáng chói lọi. Màu sắc không phải chỉ mấy loại, 

mà là vô lượng màu sắc, hiển thị “oai thần khó đo lường” của Phật, khó đo lường cũng tức là 

không thể nghĩ bàn, Phật “phóng ánh sáng hiện tướng hy hữu, thù thắng tuyệt diệu”. Càng 

không thể nghĩ bàn. “Cõi nước mười phương hiện rõ trong ánh sáng đó, cho nên Hợp Tán 

khen là vượt qua Chư Phật”, đây là điều không thường thấy. Trong ánh sáng hiện tướng đoan 

nghiêm, rất ít có hiện cõi nước mười phương, lần này có hiện tướng trang nghiêm như vậy, 

trong ánh sáng của Phật hiện vô lượng cõi nước Chư Phât. 

Trong thời gian dài chúng ta học Phật, có thể có một chút lãnh hội. Vì hôm nay Đức 

Phật giảng pháp môn này, không phải pháp môn bình thường. Đây là pháp môn đại viên mãn 

mà Chư Phật Như Lai dùng để hóa độ chúng sanh, tức là Tịnh độ Di Đà, vì sao vậy? Vì mười 

phương Phật khen ngợi, không có vị Phật nào không khen ngợi Phật A Di Đà. Nên hôm nay 

nói pháp môn này, tin tức này vừa truyền ra, nhất định chư Phật mười phương đều nhận được. 

Họ đến để tùy hỷ, họ đến để chứng minh.  

Phật nói Kinh A Di Đà mười phương chư Phật khen ngợi, điều này trong kinh văn có 

nói. Đại sư Cưu Ma La Thập phiên dịch là tỉnh lược, chỉ có chư Phật trong sáu phương. Đại 

sư Huyền Trang dịch là mười phương Chư Phật. Đức Phật nói bộ kinh này mười phương 

Phật tán dương. Từ đây ta có thể lý giải, sự thị hiện này đều là tự nhiên, pháp vốn như vậy. 

Từ lý là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, ngày nay Thế Tôn nghĩ đến Phật A Di Đà, nghĩ đến 

mười phương Chư Phật khen ngợi Phật A Di Đà. Tất cả mười phương Chư Phật đều khuyên 

chúng sanh, niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc, không chỉ riêng Đức Thế Tôn. Duy chỉ có 
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cầu sanh Tịnh độ, mới thật sự trong một đời thành tựu viên mãn, điều này rất quan trọng. 

Vượt qua tất cả pháp môn. 

Mở một đại hội lớn như vậy, mười phương Chư Phật có thể không đến chăng? Đây là 

chúng ta từ trong các kinh luận khác, lãnh hội được đạo lý này, những sự tướng này. 

“Ngài A nan vì tận mắt chứng kiến ánh sáng hy hữu này”, tức là hiện tiền thấy Phật 

phóng ánh sáng hiện tướng hy hữu. “Trước đây chưa từng thấy, hoan hỷ may mắn”. Tôn giả 

là thị giả của Phật, trước đây Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp chưa từng có đoan tướng như 

vậy. Có đoan tướng, có phóng quang, nhưng không hy hữu đặc biệt như lần này, xưa nay 

chưa từng có, nên cảm thấy hoan hỷ may mắn. Nghe được pháp môn này, tức là nói ta có cơ 

hội thành tựu viên mãn ngay trong đời này. 

“Lại tự tư duy, hôm nay Thế Tôn hiện ánh sáng hy hữu, hiển lộ đoan tướng khó gặp. 

Nên biết Thế Tôn nhất định nhập vào đại tịch định, trú trong pháp đặc biệt”. Đây là trong sự 

tưởng tượng của ngài A nan. “Định này pháp này”, Thế Tôn nhập đại tịch định, trú pháp đặc 

biệt. Định và pháp này chính là “niệm Phật tam muội, là hạnh của đạo sư, con đường tối 

thắng”, ba câu này rất quan trọng. Hạnh của đạo sư ở trước có nói, Đức Phật dùng năng lực 

dẫn dắt tất cả chúng sanh, trong một đời viên thành Phật đạo, chứng được quả Phật cứu cánh 

viên mãn. 

Dùng phương pháp gì? Con đường tối thắng tức là pháp môn niệm Phật, đặc biệt là trú 

nơi chỗ của Phật, làm việc Phật làm, nghĩ điều Phật nghĩ. Phải thực hiện nó, phải thực hành 

trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của mình, trong công việc đối nhân xử sự tiếp vật, niệm 

niệm không quên. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta: “đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục”, 

tương tục là không gián đoạn. 

Hòa Thượng Đế Nhàn dạy cho người thợ hàn, câu chuyện này có ghi chép trong Ảnh 

Trần Hồi Ức Lục. Cuốn sách này ở HongKong lưu hành rất phổ biến, hầu như các tự viện 

đều lưu thông, đều có thể thỉnh được. Truyện ký của pháp sư Đàm Hư, pháp sư dạy người 

thợ hàn phương pháp niệm Phật, không hề có áp lực. Buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm 

Phật, không có tạp niệm tâm mới thanh tịnh. Tịnh niệm tương tục, không có hoài nghi, không 

có xen tạp, niệm thật thà từng câu, rất thật thà, rất thành khẩn, rất cung kính. Niệm mệt rồi thì 

nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục niệm. Phương pháp này quá hay, không có áp lực, niệm mệt thì 

nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục niệm không kể ngày đêm. Người thợ rèn cũng niệm suốt ba năm, 

thành công, biết trước giờ chết, vãng sanh Cực Lạc. Sư đứng khi vãng sanh, quý vị thấy công 

phu này không phải giả. 

Ở quê có một cái miếu hư không ai ở, sư ở trong ngôi miếu hư đó, là pháp sư Đế Nhàn 

tìm cho sư. Sư xuất gia vào lúc trung niên, hơn 40 tuổi, lại không biết chữ, làm gì cũng không 

được. Ở trong chùa, đến hai thời kinh sáng tối cũng không biết, như vậy làm sao người khác 

không coi thường được? Nên sư đã tìm một nơi như vậy, tìm một bà cụ niệm Phật giúp sư 

một ngày hai bữa cơm trưa và tối, và gặt áo quần, để sư chuyên tâm niệm Phật. Bửa cơm 

sáng sư tự lo, sư chỉ sống đơn giản như thế, niệm Phật được ba năm. Trước ngày vãng sanh, 

sư nói với bà cụ chăm sóc mình, nói rằng hôm nay bà không cần nấu cơm, tôi muốn vào 

thành phố thăm mấy người bạn. Thật ra là đi từ biệt, gặp mặt lần sau cùng. Sư cũng không 

nói với người khác là mình sắp vãng sanh, sư có định công nên không nói. Đến tối trở về 

trong ngôi miếu nhỏ, nói với bà cụ ngày mai cũng không cần nấu cơm. Bà cụ thấy vị pháp sư 

này ba năm không ra khỏi cửa, ngày hôm qua đi ra ngoài, lại dặn ngày mai không cần nấu 

cơm, chắc là có người mời ăn cơm. Nên trưa ngày mai đến xem, pháp sư có ở nhà chăng? 
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Thấy trong chùa không có ai, kêu cũng không ai trả lời. Khi đến Phật đường xem, thấy sư 

đứng trước tượng Phật, đứng ở đó, trên tay cầm xâu chuổi. Gọi sư không phản ứng, xem kỉ 

lại thì thấy sư đã chết. Xưa nay chừa từng thấy ai đứng như vậy mà chết, nên bà cụ kinh ngạc 

đến ngẩn người. Cũng may ở đó có mấy người học Phật, bà đến thông báo với mọi người: 

“pháp sư đã vãng sanh, đứng vậy mà vãng sanh”. Mọi người đều đến xem, thấy vậy thì sao? 

Lập tức đến báo với pháp sư Đế Nhàn, ngài Đế Nhàn ở Chùa Quán Tông. Lúc đó đi bộ, 

không có phương tiện giao thông, phái người đi báo tin đi và về mất ba ngày, pháp sư Đế 

Nhàn đã đến. Sư đứng ở đó ba ngày, pháp sư Đế Nhàn lo hậu sự, vô cùng khen ngợi. Sư xuất 

gia không uổng phí, thành tựu của sư các bậc phương trượng đại hòa thượng trong danh sơn 

bảo sát hiện tại đều không sánh bằng. Các bậc cao tăng hoằng pháp nghiên cứu kinh giáo, 

cũng không sánh bằng sư. Lời khen ngợi này là thật, không phải giả, sư không hề biết chữ. 

Khi chưa xuất gia cuộc sống vô cùng vất vả, làm nghề thợ hàn. Hiện nay nghề này không còn, 

lúc nhỏ tôi có thấy. Gánh một gánh nhỏ, ở nông thôn làm gì? Sư giúp người ta hàn lại những 

xoong nồi bị hư, sư làm nghề này. Hàn một cái được một hai đồng bạc, một ngày kiếm được 

mười đồng đã là không tệ, rất khó được, nên làm nghề này rất khổ, lại không biết chữ. Là 

người bạn cùng chơi từ nhỏ với pháp sư Đế Nhàn, về sau thấy pháp sư Đế Nhàn xuất gia rất 

tốt, nên cũng phát tâm này. Nhất định phải xuất gia, phải xuất gia theo pháp sư Đế Nhàn, 

không nhận cũng không được, nhưng thật sự thành tựu. Sư thật thà, nghe lời, y giáo phụng 

hành, không đơn giản! 

Chúng ta tin rằng người như vậy, theo nhận xét hôm nay của tôi đều là Bồ Tát thị hiện, 

đến biểu diễn cho chúng ta thấy, nói cho chúng ta biết pháp môn niệm Phật rất vi diệu, bất kỳ 

ai cũng có thể thành tựu. Tấm gương thành tựu, cũng giống như Thế Tôn phóng ánh sáng 

hiện tướng đoan nghiêm vậy, hy hữu khó gặp. Quý vị xem người ta niệm Phật ba năm, chỉ 

một mình, không có bạn. Chỉ nghe theo một câu nói của hòa thượng, pháp sư Đế Nhàn không 

dạy sư điều gì cả, vì giảng kinh sư cũng không hiểu, chỉ dạy sư niệm một câu: “Nam Mô A 

Di Đà Phật”. Niệm mệt thì nghỉ, nghỉ khỏe lại niệm, không phân biệt ngày đêm, quý vị thấy 

hoàn toàn không có áp lực. Khi nào mệt thì nghỉ, nghỉ xong lại tiếp tục niệm. 

Người nghèo rất khỏe, không có ý niệm. Người giàu có, ý niệm quá nhiều, không 

buông được. Còn sư không có gì cả, sau khi xuất gia, hòa thượng cho sư hai bộ áo quần, 

người nghèo như vậy ai cúng dường cho? Mới xuất gia lại không biết gì. Hòa thượng Đế 

Nhàn từ bi, làm tăng thượng duyên cho sư, sư không phụ lòng hòa thượng, thật sự thành tựu. 

Đứng vãng sanh, biết trước giờ chết, chính là sư báo đáp ân của hòa thượng Đế Nhàn, cũng là 

chơn chánh báo ân Phật. Thị hiện đoan tướng như vậy cho chúng ta thấy, khiến chúng ta có 

niềm tin kiên định với pháp môn này, không còn hoài nghi. Cũng biết áp dụng phương pháp 

này là đủ, không cần phải rườm rà. Trong tâm có Phật A Di Đà, trên miệng không ngừng 

niệm Phật A Di Đà, khi có thời gian nên thường xuyên lễ lạy Phật A Di Đà. Sự lễ bái này có 

thể tiêu nghiệp chướng, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay nghiệp chướng rất sâu nặng, tu 

pháp sám hối. 

Câu bên dưới, “nên hỏi rằng vì sao niệm quá khứ, vị lai chư Phật? Vì sao niệm hiện tại 

Chư Phật tha phương? Nếu không phải niệm Phật, làm sao bây giờ oai thần vang dội của 

Phật lại hiện ra ánh sáng hy hữu thù diệu như vậy”. Đây là sự suy đoán của ngài A nan, chắc 

chắn là Đức Thế Tôn đang niệm Phật. Nhưng không biết ngài niệm Phật quá khứ, Phật vị lai 

hay là hiện tại tha phương Phật, vì thế mà thỉnh giáo Phật. 



403 Tập 140 

 

Bên dưới giải thích. “Oai là dõng mãnh, thần là không thể đo lường”, đây là nói oai 

thần vang dội. “Vang dội là ánh sáng đẹp đẽ”, ánh sáng đẹp đẽ tráng lệ. “Trong ánh sáng của 

Phật hiện ra sự trang nghiêm của cõi nước mười phương, hiển lộ ra huyền môn vi diệu không 

thể nghĩ bàn của Hoa Nghiêm”. Cổ nhân nói Kinh Vô Lượng Thọ tức trung bổn Hoa Nghiêm, 

có đạo lý, vì sao vậy? Vì trong tất cả kinh điển, chỉ có Kinh Hoa Nghiêm nói đến Thập 

Huyền Môn. Điều này trong các kinh điển khác Đức Phật chưa từng nói đến. Kinh Vô Lượng 

Thọ có nghĩa của Thập Huyền Môn, ở trước chúng ta đều đã học. Nên kinh này không khác 

gì Kinh Hoa Nghiêm, gọi nó là trung bổn Hoa Nghiêm, là căn cứ theo đạo lý trong kinh điển, 

là nói đến đạo lý của Thập Huyền Môn. Trong kinh này có, không thiếu điều nào. 

Khi đại sư Liên Trì còn tại thế giảng Kinh Di Đà Sớ Sao, lúc đó ngài hoàn toàn dùng 

Hoa Nghiêm, phương pháp khai mở Thập Môn, để giới thiệu bộ Kinh A Di Đà này. Nâng 

Kinh A Di Đà lên đến cảnh giới Hoa Nghiêm. Vì sao ngài làm như vậy? Khiến chúng ta liên 

tưởng đến, lúc đó Thiền tông hưng thịnh, Tịnh tông suy yếu. Đa phần cho rằng Tịnh độ tông 

là tiếp dẫn những người không có tri thức như các ông bà cụ, là để tiếp dẫn họ. Giai cấp sĩ đại 

phu, ngày nay chúng ta gọi là phần tử tri thức cao cấp, họ không có nhân duyên tiếp xúc. 

Trong tình hình này, ngài Liên Trì đại từ đại bi, biết người học Phật không ai không tôn kính 

Hoa Nghiêm, mà Tịnh tông thật ra là chỗ về của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta đọc phẩm sau 

cùng của Kinh Hoa Nghiêm, thấy Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương quy về Cực Lạc. 

Cổ đức nói, sự viên mãn của Hoa Nghiêm ở Vô Lượng Thọ. Cho nên đại sư Liên Trì dùng 

giáo nghĩa Kinh Hoa Nghiêm để giải thích Kinh A Di Đà, nâng cao địa vị của Tịnh tông lên 

ngang tầm với Kinh Hoa Nghiêm, khiến pháp môn Tịnh độ được phục hưng trở lại. Sau khi 

ngài qua đời, đại sư Ngẫu ích tiếp nối, hai vị tổ sư này đã phục hưng Tịnh độ trở lại. 

Bây giờ chúng ta đều biết, họ không phải người phàm, mà là Phật Bồ Tát tái lai. Thân 

phận đại sư Liên Trì chưa bộc lộ, chúng ta không biết. Nhưng đại sư Ấn Quang đối với Kinh 

Di Đà Yếu Giải của đại sư Ngẫu Ích, tán thán đối với bản chú giải này, chúng ta phải suy 

nghĩ tường tận, trong đó có rất nhiều huyền nghĩa. Ngài nói, cho dù cổ Phật tái sanh để chú 

giải Kinh A Di Đà, cũng không hơn được bản này. Sự tán thán đã đến đỉnh điểm, đúng vậy 

chăng? 

Thân phận của đại sư Ấn Quang bộc lộ, ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai. Bồ Tát Đại 

Thế Chí khen ngợi chú giải này như vậy, vậy người chú giải này là ai? Chúng ta nghĩ không 

phải Phật A Di Đà, cũng là Bồ Tát Quán Thế Âm, mới có thể được Bồ Tát Đại Thế Chí khen 

ngợi như vậy. Suốt đời đại sư Ngẫu Ích học theo đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì đã vãng 

sanh, ngài là đệ tử tư thục của đại sư Liên Trì, ngài học theo những trước tác của đại sư Liên 

Trì, đọc sách của đại sư Liên Trì. Ngưỡng mộ đại sư Liên Trì, nên học tập theo ngài. Đại sư 

Liên Trì là tổ sư đời thứ tám của Tịnh độ tông, còn ngài trở thành tổ sư đời thứ chín, ngài đã 

học thành công. 

Trong truyền thống ngày xưa, Mạnh tử tự học theo Khổng tử, là đệ tử tư thục của 

Khổng tử. Trong Phật giáo đại sư Ngẫu Ích là đệ tử tư thục của đại sư Liên Trì. Đây đều là 

học được khi thầy đã qua đời, y theo trước tác của thầy lưu lại mà học tập thành công. Cổ 

nhân nói: “thanh xuất ư lam nhi thắng ư lam”, đệ tử vượt qua thầy, đây là thật không phải giả. 

Nhưng người xưa chú trọng tôn sư trọng đạo, dù hơn thầy nhưng vẫn tôn phụng thầy trên cao. 

Đây là đại đức, là giáo dục. 

Quý vị xem các bậc đế vương ngày xưa. Các đời đế vương đạt được chánh quyền, lên 

làm hoàng đế, nhất định truy phong cha mẹ, ông bà làm thái vương. Đây là gì? Kính tổ tông, 
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kính thầy, đây là hai vấn đề quan trọng nhất trong truyền thống xưa. Việc dạy học của Phật 

giáo cũng không ngoại lệ. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Sự thành tựu của một 

người, ân đức của hai bậc này lớn nhất. Thành tựu hơn cha mẹ, hơn thầy tổ, nhưng không 

dám coi thường cha mẹ và thầy tổ. Dùng cách này giáo huấn người trong thiên hạ, người 

trong thiên hạ mới thật sự khâm phục, vô cùng khâm phục quý vị. Nếu hơn cha mẹ, mà bất 

hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ không bằng mình, bản lĩnh ta lớn hơn cha mẹ, hạng người này rất 

nhiều. Người trong xã hội coi thường những người bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng. Địa 

vị và danh dự của quý vị trong xã hội hơn thầy, nhưng không hề hỏi han nhắc nhở đến thầy, 

đây là gì? Là bội sư phản đạo, đại bất hiếu. Cho dù thành tựu đến mấy, lúc đó có người tâng 

bốc quý vị, nhưng trong lịch sử không ai tôn kính quý vị. Những vấn đề này chúng ta đều 

phải hiểu. 

Câu sau cùng: “Huyền môn không thể nghĩ bàn, nên hiện ánh sáng hy hữu, thù diệu 

tuyệt luân, nên thỉnh Phật tuyên thuyết”. Đây là nói Tôn giả A nan, vì sao phải khởi thỉnh 

Đức Phật nói vấn đề này.  

Đoạn sau cùng là: “Tán thỉnh hứa thuyết”, Đức Thế Tôn vô cùng khen ngợi câu hỏi của 

ngài A nan, công đức khởi thỉnh này rất lớn. 

Hôm nay hết giờ rồi, ngày mai chúng ta học tiếp đoạn này. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 167, bắt đầu xem hàng thứ sáu của kinh văn, chúng ta đọc qua 

phần kinh văn một lượt. 

“Ư thị Thế Tôn, cáo A nan ngôn: Thiện tai thiện tai! Như vi ai mẫn lợi lạc, chư chúng 

sanh cố, năng vấn như thị vi diệu chi nghĩa. Nhữ kim tư vấn, thắng ư cúng dường nhất thiên 

hạ A la hán, Bích Chi Phật, bố thí lũy kiếp chư thiên nhân dân, quyên phi nhuyễn động chi 

loại, công đức bá thiên vạn bội. Hà dĩ cố? Đương lai chư thiên nhân dân, nhất thiết hàm linh, 

giai nhân nhữ vấn, nhi đắc độ thoát cố”.  

Đoạn này là kinh văn, giới thiệu sơ lược với quý vị về việc A nan đề xuất thỉnh Phật 

thuyết pháp. Đức Thế tôn khen ngợi khởi thỉnh của ngài, đáp ứng thỉnh cầu của Tôn giả. 

Nguyên nhân là gì? Thứ nhất, Đức Phật thuyết bộ kinh này vô lượng hoan hỷ, phóng ánh 

sáng hiện tướng hy hữu. Tôn giả A nan là thị giả của Phật, mỗi lần Phật giảng kinh ngài đều 

nghe. Nhưng hôm nay phóng ánh sáng là toàn thân phóng ánh sáng, trong ánh sáng còn có 
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mười phương cõi Phật. Đoan tướng hy hữu như vậy, trước đây ngài chưa từng thấy, nên cầu 

thỉnh Thế Tôn nói ra nguyên nhân đạo lý này.  

Đức Phật vô cùng hoan hỷ, thấy như thế nào? Nhân duyên của chúng sanh đã thuần 

thục, nhân duyên gì? Cơ duyên thành Phật đã chín muồi. Quý vị nói điều này hy hữu biết bao, 

còn hy hữu hơn cả Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Bất kỳ ai, chỉ cần gặp được kinh này có thể tin, 

có thể hiểu, bèn đạt được đại viên mãn. 

Khi tôi mới học Phật, thầy giới thiệu Phật pháp cho tôi, thầy nói: Học Phật là sự hưởng 

thụ cao nhất của đời người. Nếu nói ở trong pháp hội này, tức là đại hộ Kinh Vô Lượng Thọ 

này, đó đúng là hưởng thụ thuộc đỉnh cao nhất của đời người, đây là đỉnh điểm, không có gì 

thù thắng hơn. Nên Đức Phật liền phóng quang hiện tướng hy hữu, A nan khen ngợi là điều 

chưa từng có, đây là trú trong pháp đặc biệt. Quả thật rất hy hữu, vô cùng đặc biệt. Đây nghĩa 

là nhân duyên của chúng sanh đã thuần thục, duyên chưa thuần thục, nói cũng vô ích, vì sao 

vậy? Vì họ không thể tin, không thể lý giải, không thể y theo phương pháp này để tu học, nên 

họ cũng không thể thành tựu. Ngài thấy nhân duyên đã thuần thục, lại gặp được ngài A nan 

thấy phóng quang hiện tướng tốt này, khiến ngài cảm động liền thay mặt đại chúng đến khởi 

thỉnh Phật. Nên Phật khen ngợi ngài A nan: “Lành thay, lành thay”, ý nghĩa hai chữ lành thay 

này rất thâm sâu. 

Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ: “Đoạn bên phải”, tức đoạn kinh văn ta vừa 

mới đọc, “là lời Bổn Sư trả lời câu hỏi”. Bổn Sư là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, điều này chư 

vị cần phải ghi nhớ. Bổn là căn bản, là bậc thầy khai sáng nền giáo dục Phật giáo, gọi là Bổn 

Sư, người thầy căn bản. 

 Người trung quốc tôn sùng Khổng tử là Chí Thánh Tiên Sư, nên giáo dục ngày xưa là 

giáo dục của thánh hiền. Đất nước này có 5000 năm lịch sử, là chính trị của thánh hiền, 

chúng ta phải hiểu điều này. Một số người gọi là phong kiến, đây là do hiểu chưa sâu sắc. 

Nếu hiểu sâu sắc thì như thế nào? Chính trị và giáo dục là liên thông, giáo dục là giáo dục 

thánh hiền, như vậy chính trị sao biến thành chuyên chế được? Làm gì có đạo lý này! Chính 

trị của thánh hiền, chính trị của thánh hiền thật sự là đại đồng. Đại đồng không phải lý tưởng, 

ngày xưa từng xuất hiện. Khổng tử đối với vấn đề này, thường để trong lòng, luôn nghĩ có 

thể sáng kiến đại đồng. 

Đại đồng là thời kỳ nào? Là vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ, ba đời này là thời kỳ đại 

đồng. Trong Lễ Vận Đại Đồng Thiên nói, tức là chính trị của thời đó. Người lãnh đạo quốc 

gia không hề có tư tâm, toàn tâm toàn lực vì nhân dân. Lúc đó thiên hạ là của chung, không 

phải truyền ngôi cho con mình, mà truyền lại cho hiền nhân. Hiền nhân được tuyển chọn 

trong xã hội. Khi Nghiêu làm thiên tử, nghe nói Thuấn rất hiếu thuận. Nên ngày xưa điều 

kiện tuyển cử chính là hai chữ: Một là hiếu, hai là liêm. Nếu con người biết hiếu thuận, họ có 

thể trung với đất nước, trung với nhân dân. Nếu con người biết liêm, nhất định sẽ không tham 

ô. Nên mấy ngàn năm này chính phủ dùng người, lấy hai chữ này làm tiêu chuẩn. Cử hiếu 

liêm, cử là tuyển cử, ai tuyển cử? Quan viên địa phương tuyển cử, đem việc tuyển cử thành 

hạng mục đầu tiên vào trong thành tích chính trị của họ. Nếu họ làm quan ở đây ba năm, làm 

huyện thị trưởng ba năm, mà không chọn cho quốc gia được một người hiếu liêm, như vậy là 

thành tích chính trị của họ chưa đạt. Hay nói cách khác, họ sẽ bị điều chức, không thể tiếp tục 

ngồi ở vị trí này nữa. 

Cho nên ngày xưa vi hành, xã hội ngày xưa không có truyền thông, hay khoa học kỹ 

thuật như hiện nay, không có, chỉ có cách mặc thường phục xuất hành. Họ không mang lễ 
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phục của mình để không ai nhận ra, nên họ mặc đồ thường phục ra bên ngoài để thăm dò, 

thăm dò điều gì? Hỏi thăm nhà nào có hiếu tử, cẩn thận tiếp xúc, xem có phải hiếu tử thật 

chăng? Sau đó tặng lễ vật cho họ, xem họ có liêm khiết chăng? Nhiều lần khảo sát thử 

nghiệm, người này là hiếu, là liêm thật thì đề cử họ, để quốc gia đào tạo. 

Giáo dục gia đình là tư thục, thầy giáo cũng đến nơi tư thục để chọn. Khi chọn được 

người hiếu liêm, cho họ tham gia thi cử, tham gia thi huyện. Thi huyện là thi tú tài, chỉ cần 

thi đậu tú tài, tú tài chưa gọi là công danh. Thi đậu tú tài, tư cách này là nhận được lương 

bổng của quốc gia. Một năm cần bao nhiêu tiền sinh hoạt, quốc gia cấp cho quý vị, quốc gia 

bồi dưỡng quý vị. Khiến đời sống cơ bản, đời sống tuy không sung túc, nhưng có thể sống 

được, để quý vị an cư lạc nghiệp, nổ lực học tập. Sau đó tiếp tục tham gia thi tỉnh, thi tỉnh là 

cử nhân. Sau đó tham gia thi cấp quốc gia, gọi là thi đình, thi đình là đỗ tiến sĩ. Đại khái thi 

đậu cử nhân, tiến sĩ, quốc gia bắt đầu phân công việc cho quý vị. Họ áp dụng chế độ này, chế 

độ này ngày xưa đã áp dụng mấy ngàn năm, đến năm dân quốc mới phế bỏ chế độ này, chế 

độ này rất hay. Quý vị xem mấy ngàn năm thay triều đổi đại, chế độ này vẫn không thay đổi, 

không thay đổi chế độ đề cử người hiếu liêm. Nên đất nước mới có được nền trị an lâu dài 

như vậy, nó có đạo lý của nó. 

Bây giờ chúng ta nghe một số người phê bình, trong lòng rất khó chịu. Nhưng không 

trách họ được, vì sao vậy? Vì những cổ tịch xưa, họ đọc quá ít nên không hiểu. Các nước 

phương tây ngày xưa là đế vương chuyên chế, đó thật là chuyên chế, phương đông không có. 

Chúng ta cũng là đế vương, cha truyền con nối từ đời này qua đời khác, nhưng nhà nước có 

Ngự sử đại phu giám sát đốc thúc quốc vương, hoàng đế rất tôn trọng ông ta. Hoàng đế làm 

gì sai, ông ta có thể trực tiếp can gián, hoàng đế không thể không tiếp thu. Nếu như hoàng đế 

không tiếp thu, thì đó là hôn quân, chắc đất nước của ông ta duy trì không lâu. Các hoàng đế 

cuối triều đại đa số rơi vào tình hình này, bị người khác khởi nghĩa, lật đổ. 

Nếu không phải là những điển tịch quý báu, sao có thể truyền lâu như vậy được? Nên 

giáo dục là nền giáo dục của thánh hiền, dạy điều gì? Từ thời Hoàng đế đến nay là 4500 năm, 

thời hoàng đế trước vua Nghiêu, đây đều là con cháu của hoàng đế. Bởi thế chúng ta phải 

hiểu lịch sử này, không thể không biết! Thời hoàng đế mới sáng tạo ra chữ viết, mới có văn 

tự ghi chép. Trước hoàng đế, thời Thần Nông, Phục Hy, Toại Nhân, trước đó ít nhất là 1500 

năm, không có văn tự. Lúc đó những đạo lý của cổ thánh tiên hiền đều là khẩu truyền, khẩu 

truyền nhất định phải rất đơn giản, quá phức tạp, quá nhiều không nhớ hết, dễ quên. Nên giáo 

huấn của thánh hiền truyền lại quả thật rất đơn giản, rất dễ nhớ. Như Ngũ luân ngũ thường, tứ 

duy bát đức, chỉ bao nhiêu đó. Trị quốc bình thiên hạ, mấy vạn năm đều nhờ nó; giáo dục 

cũng dạy điều này; lý tưởng của xã hội cũng từ đây mà ra, đơn giản biết bao! Cho nên họ 

không truyền sai, không truyền lệch lạc. Tinh thần dựng nước ngày xưa là tinh thần giáo dục, 

chính là câu đầu tiên trong Ngũ luân: “Phụ tử hữu thân”. Thân là thân ái! Mục đích giáo dục, 

mục đích đầu tiên là làm sao để vĩnh viễn duy trì sự thân ái này, không bị biến chất. Tình yêu 

giữa cha con là thiên tánh, từ đâu để nhận ra? Ba bốn tháng, trẻ con ba bốn tháng. 

Có một năm tôi đến dự hội nghị ở Nhật bản, có mười mấy vị đồng tu đi theo tôi, tức là 

những Hoa kiều Nhật bản. Có một người mẹ trẻ, đẩy trên xe một đứa bé, khoảng bốn tháng. 

Tôi đang đi trên đường đột nhiên nghĩ đến, tôi nói quý vị hãy đến xem, xem tình yêu thương 

của người mẹ này đối với đứa bé, xem thần tình và ánh mắt của bà. Sau đó lại xem kỹ đứa bé, 

quý vị thấy ánh mắt, động tác, thần tình và tình yêu của đứa bé đối với người mẹ. Điều này 

không ai dạy chúng, là thiên tánh! Trong Phật pháp gọi là tánh đức, là tự nhiên. Giáo dục là 
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làm sao có thể vĩnh viễn duy trì tình yêu thương này, suốt đời không thay đổi. Đây là mục 

tiêu giáo dục đầu tiên. 

Mục tiêu thứ hai là phát triển rộng rãi tình yêu thương này, khiến họ có thể dùng tâm 

yêu thương cha mẹ, yêu anh em chị em, yêu gia tộc của họ, yêu những người trong thôn xóm. 

Dần rộng ra là yêu xã hội, yêu dân tộc, yêu quốc gia. Đến sau cùng “phàm là người đều phải 

yêu thương”. Từ xưa đến nay, giáo dục là nền giáo dục của yêu thương, chúng ta không thể 

không biết điều này. 

Mọi người đều biết trên toàn thế giới, ngày xưa từng có bốn nước có nền văn minh lớn. 

Hiện nay ba nước không còn, đều biến mất, duy nhất Trung quốc tồn tại, dựa vào điều gì? 

Chính là nền giáo dục này. Từ nhỏ đã đào tạo nên đại công vô tư, vì ngày xưa là đại gia đình, 

không thể có tư tâm. Có tư tâm, sẽ người mất nhà tan. Một gia đình bình thường, ít nhất đều 

có trên dưới 300 người, quý vị khởi tâm động niệm là nghĩ cho toàn gia đình, nghĩ cho toàn 

gia tộc. Họ không phải nghĩ cho một gia đình nhỏ, không phải. Nên nhà giống như một xã 

hội vậy, có thể trị gia là có thể trị quốc. 

Trong Đại Học nói: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bản lĩnh trị quốc của họ, là 

học được từ trong việc trị gia. Bởi vậy người xưa biết cách giáo dục, có trí tuệ giáo dục, có 

phương pháp giáo dục, có kinh nghiệm giáo dục, có hiệu quả và thành tựu giáo dục. Vấn đề 

này chúng tôi ở nước ngoài, tiến sĩTownenbe thường nhắc đến, khen ngợi trí tuệ của người 

xưa. Đây là một người nghiên cứu văn hóa sử, là một nhà triết học lịch sử, rất được mọi 

người sùng kính. Ông từng nói, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, toàn bộ thế giới, chỉ 

có học thuyết Khổng Mạnh và Phật pháp đại thừa. Một người Anh đã nói như vậy. Đây 

không phải nói một cách tùy tiện, mà ông có một sự hiểu biết rất sâu sắc. 

Phụ tử hữu thân là nguồn gốc của nền giáo dục ngày xưa. Chúng ta mới thật sự hiểu 

được, giáo dục xưa là nền giáo dục yêu thương. Yêu được phát xuất ra từ trong tự tánh, 

không phải người nào sáng tạo, không phải lý tưởng của riêng ai, cũng không phải do ai phát 

minh, là bổn tánh. Trong Tam Tự Kinh nói: “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, là bổn thiện. 

Tiếp theo là “phu phụ hữu biệt”, biệt đây là gì? Là nhiệm vụ khác nhau. Vợ chồng tổ 

hợp thành một gia đình, trong gia đình có hai vấn đề: Thứ nhất là sinh hoạt gia đình, đây là 

việc lớn. Ngày xưa người đàn ông là chủ bên ngoài, ra bên ngoài mưu sinh, người cha phụ 

trách kinh tế sinh hoạt trong gia đình. Người phụ nữ chủ bên trong, trong gia đình quan trọng 

nhất là giáo dục tốt đời sau, nương vào người chồng để dạy con cái. Trách nhiệm này của 

người phụ nữ nặng hơn trách nhiệm người đàn ông, nghĩa là trong gia đình có hậu nhân 

chăng, hoàn toàn là việc của người mẹ. Người cha bận làm việc bên ngoài, nên trách nhiệm 

dạy con cái của người mẹ rất nặng nề. 

Thành tựu của Khổng tử là nhờ vào người mẹ, thành tựu của Mạnh tử cũng là công lao 

người mẹ. Ba vị thánh nhân thời nhà Chu: Văn vương, Vũ vương, Chu công đều nhờ người 

mẹ mà thành tựu như thế. Mẹ thánh hiền mới dạy ra được con cái thánh hiền, đây là ý của 

phu phụ hữu biệt. 

Sau đó mới nói đến: “trưởng ấu hữu tự”, “quân thần hữu nghĩa”. Quân thần hiện nay 

gọi là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. “Bằng hữu hữu tín”. Đây là Ngũ luân, dạy về 

giáo dục cuộc sống. Trẻ con từ khi mới sinh ra là bắt đầu dạy, mới sanh ra, quý vị đừng coi 

thường chúng. Nó mở mắt ra là đã biết nhìn, biết dỏng tai lên để nghe, chúng đang bắt chước, 

đang học tập. Nên từ khi mới sinh cho đến ba tuổi, 1000 ngày này, cổ nhân nói thời gian này 

là đặt nền tảng giáo dục, hoàn toàn do người mẹ dạy. Sau khi đặt nền móng này, chúng bắt 
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đầu tiếp thu ngũ luân ngũ thường, tứ duy bát đức. Đều là thể hiện cho chúng noi theo, chứ 

không phải là giảng cho chúng nghe, chúng không biết nghe. Cha mẹ làm gương cho con cái 

học hỏi theo, chúng đều thấy hết, học được tất cả. 

Sáu bảy tuổi bắt đầu đi học, khi đi học thầy giáo làm gương, nên ân đức của thầy cũng 

giống như cha mẹ vậy. Tuổi nhi đồng đã học được, nhưng vẫn chưa thuần thục, phải đến 

mười hai mười ba tuổi mới thuần thục, trong thời gian này đều phải nhờ thầy giáo. Cho nên 

gia giáo, gia học_gia giáo là cha mẹ, gia học là thầy giáo, ngày xưa là tư thục.  

Tư thục đa phần đều dùng từ đường làm trường học, vì từ đường chỉ có tế kỵ vào hai 

mùa Xuân Thu, bình thường đều không dùng đến. Không gian rộng rãi nên làm nơi dạy học, 

điều này rất hay, vì làm nơi dạy học ở đây thì ngày ngày đều lạy tổ tông, học trong từ đường. 

Đây đều là đề xướng hiếu đạo. 

Bởi vậy ngạn ngữ xưa có câu: “Ba tuổi xem 80”, nền tảng này, căn bản cắm xuống lúc 

ba tuổi, đến 80 tuổi cũng không thay đổi, sẽ không học những thói hư! Là “bảy tuổi xem 

chung thân”. Hiện nay hai câu này đều không dùng đến, vì sao vậy? Vì ba tuổi chúng không 

hiểu gì cả, bây giờ chúng học từ đâu? Bây giờ chúng học từ internet, từ phim ảnh. Trẻ con 

mở mắt ra là thấy ti vi, trong ti vi dạy chúng những điều gì? Dạy chúng bạo lực, sắc tình, sát 

đạo dâm vọng. Vì vậy ngày nay rất nhiều bậc cha mẹ nói với tôi, con cái không nghe lời. 

Thầy giáo thì nói rằng, học trò không ngoan. Đương nhiên rồi, vì sao? Vì không có nền tảng 

giáo dục, chúng có thể ngoan hiền được sao? 

Trong bộ kinh này Đức Phật nói rất có lý, quả là thông tình đạt lý, mấy câu này hình 

như nói với người hiện nay: “người đi trước không biết”. Cha mẹ chúng ta không biết, ông bà 

cũng không biết, ông bà cố cũng không biết, chắc phải hàng cao tổ mới biết.  

Nhà Thanh mất nước, sau khi thành lập Dân quốc, xã hội động loạn bất an. Đầu tiên là 

quân phiệt cát cứ, sau đó gặp phải tám năm kháng chiến với người Nhật. Trong thời kỳ chiến 

tranh động loạn này, làm lãng quên truyền thống văn hóa xưa, từ đây không còn thấy được 

nét truyền thống xưa này nữa. Ở quê Giang Nam chúng tôi, còn thấy được một vài di tích, 

những ngôi nhà của đại gia đình ngày xưa vẫn còn. Giang Nam còn bảo tồn một bộ phận, 

nhưng người không còn. Giáo dục cũng không còn, giống như cổ nhân nói: “người còn chính 

sách còn, người mất chính sách diệt”. Chúng tôi nhìn thấy rất thương tâm, rất đau lòng. Nhà 

của ngày xưa cống hiến rất lớn cho xã hội, cho quốc gia. Mấy ngàn năm nay trường trị cửu 

an dựa vào đâu? Dựa vào nhà, dựa vào giáo dục gia đình, hiện nay không còn, có thể phục 

hưng chăng? Không thể. Ngày xưa nhà là quan hệ ruột thịt, một đại gia đình có ngũ đại đồng 

đường là bình thường. Nên ngày xưa là cửu tộc, từ trên là Cao tổ, Tằng tổ, ông bà, cha mẹ 

đến chúng ta, dưới mình có con cái, có cháu, có chắt, có chiu. Vì vậy có chín đời, cửu tộc! 

Đó mới thật sự là niềm vui thiên luân. Nếu nói gia đình này không có giáo dục, không có quy 

củ, vậy sao được! Không phải rất rối loạn ư? Nên từ nhỏ đã học, mỗi người đều vì gia đình. 

Tôi sanh vào trong gia đình này, sống trên đời này là vì điều gì? Vì gia tộc, vinh tông diệu tổ, 

tôi phải làm vinh quang cho gia đình. Con người sống trong thế gian đều có mục tiêu, có mục 

đích. Hiện nay không còn. Hiện nay con người sống trên đời, bây giờ tôi thường nghe nói, 

học sinh tiểu học tự sát, vì sao vậy? Vì sống cảm thấy không có ý nghĩa, vì sao sống cũng 

không biết. Ngày xưa biết, từ nhỏ đã biết sống để làm gì. Sống là vì gia đình, vì gia tộc, sau 

đó là vì xã hội, vì quốc gia. Căn bản giáo dục này rất vững chắc! Nên nhất định cần phải biết, 

giáo dục ngày xưa là giáo dục của thánh hiền, chúng ta không đọc sách thánh hiền nên không 

biết. Trong điển tích của thánh hiền, trong điển tích của Tôn giáo, không dạy ta làm người 
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xấu, đều là dạy làm người tốt. Đặc biệt là Phật pháp, dạy quý vị làm Phật, làm Bồ Tát, giúp 

tất cả chúng sanh khổ nạn, giúp họ lìa khổ được vui. Phật pháp nói một cách cứu cánh, lìa 

khổ được vui phải nói đến cứu cánh, thì thành Phật mới là cứu cánh. Thành A la hán coi là 

tiểu quả, điều này trong lục đạo luân hồi không có, A la hán vượt thoát luân hồi lục đạo, luân 

hồi khổ! Trong này oan oan tương báo, không bao giờ dứt, thật là khổ không thể tả. 

Ở dưới chúng ta nói đến A la hán, nên câu hỏi của ngài A nan, quả là tuyệt vời. Đức 

Thế Tôn vì chúng ta mà thuyết bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh 

Bình Đẳng Giác. Bộ kinh này ở thế gian, độ được không biết bao nhiêu người! Pháp vận của 

Đức Phật là 12000 năm, theo ghi chép của cổ nhân, người xưa rất coi trọng niên đại ghi chép 

của lịch sử. Những vị hòa thượng trước chúng tôi một đời đều dùng niên đại này, Đức Thế 

Tôn viên tịch đến nay là 3037 năm. Ghi chép của người nước ngoài là hai ngàn năm trăm 

năm mấy năm, không nhất quán đến 600 năm. Chúng ta không cần khảo chứng điều này, vì 

nó không quan trọng. Quan trọng là lý luận, là phương pháp, là học vấn, điều này mới quan 

trọng. Người Ấn độ không quá coi trọng những niên đại ghi chép trong lịch sử, nhưng cổ 

nhân chúng ta rất rõ. Lúc Đức Thế Tôn ra đời, vào năm 24 của Chu Chiêu Vương, ngài viên 

tịch vào năm 53 của Chu Mục Vương. Tính theo niên đại của người xưa sẽ rất rõ ràng.  

Phật pháp là sư đạo, Phật pháp không phải Tôn giáo. Ngày nay Phật pháp biến thành 

Tôn giáo, chúng ta có lỗi với Đức Phật. Đức Phật 30 tuổi khai ngộ, sau khi khai ngộ bắt đầu 

dạy học, dạy đến 79 tuổi thì viên tịch. Trong suốt 49 năm ngài chưa nghỉ một ngày nào, 

không có, ngày ngày dạy học, ngày ngày lên lớp. 

Phật giáo truyền đến Trung quốc, tự viện am đường cũng ngày ngày dạy học, tự viện là 

trường học, là giáo dục Phật giáo. Nền giáo dục truyền thống ngày xưa, giáo dục của Nho 

giáo do tể tướng quản lý, dưới tể tướng có bộ giáo dục, chuyên môn quản lý vấn đề này, ngày 

xưa gọi là bộ lễ. Lễ bộ thượng thư tức là bộ trưởng giáo dục, nền chính trị ngày xưa tất cả 

đều vì phục vụ cho giáo dục, lấy giáo dục làm nòng cốt. Chúng ta không thể không biết điều 

này. Biết rồi ta mới thật sự khen ngợi trí tuệ của người xưa, người xưa rất đáng nể. Giáo dục 

Phật giáo truyền đến Trung quốc, do ai quản lý? Đích thân hoàng đế quản lý, từ thời Hán 

Minh Đế sau khi cung thỉnh Phật giáo đến Trung quốc, mãi đến cuối thời nhà Thanh, giáo 

dục Phật giáo đều do hoàng đế trực tiếp quản lý.  

Ở Trung quốc còn có Đạo giáo, dưới Hoàng đế có hai cơ cấu, chuyên môn quản lý điều 

này. Một cơ cấu gọi là Tăng lục ty, một cơ cấu nữa gọi là Đạo lục ty. Đạo lục ty quản lý Đạo 

giáo, Tăng lục ty quản lý Phật giáo. Nên đạo tràng được gọi là tự. Tự nghĩa là gì? Tự là một 

cấp cơ cấu làm việc dưới hoàng đế, chúng ta đến Cố Cung có thể thấy được điều này, nó 

không liên quan gì đến Tôn giáo. Miếu là Tôn giáo, Cung, Quán là Tôn giáo, Tự không phải. 

Cho nên Phật giáo gọi là tự viện am đường, nó không phải Tôn giáo, đây là giáo dục. 

Phật giáo từ giáo dục trở thành Tôn giáo, căn cứ theo lịch sử thì không quá 300 năm, rất 

gần. Quý vị thử nghĩ xem, thời Càn Long, Gia Khánh vẫn là trường học, biến chất vào 

khoảng sau thời Gia Khánh. Tôi nghĩ biến chất thật sự có thể vào thời thái hậu Từ Hy, thái 

hậu Từ Hy là oan gia đối đầu của nhà Thanh, bà xuất hiện là để tiêu diệt đế quốc đại Thanh, 

bà đến để báo thù, đây là oan oan tương báo. Bà báo là tư thù, nhưng chúng ta rất nhiều 

người chịu hại, bà không thể không gánh tội này. Ân oán cá nhân của quý vị, lại khiến nhiều 

người chịu đau khổ như vậy, đây là sai lầm. 

Ở đây hai câu lành thay là tán thán, nói như bây giờ là quá tốt! Quá tốt!  
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“Lành tức là tốt, lành thay là từ khen ngợi. Đại Trí Độ Luận nói: Lành thay, lành thay, 

nói lời lặp lại, biểu thị niềm vui tột cùng”. Hoan hỷ đến tột cùng, khen ngợi lành thay, lành 

thay. Ngài Tịnh Ảnh nói: “Câu hỏi của A nan đúng căn cơ, đúng pháp, đúng thời, nên Phật 

khen ngợi”. Ba khái niệm này rất hay. Đúng căn cơ nghĩa là nhân duyên chúng sanh đã thuần 

thục, có thể tiếp nhận pháp môn này. Pháp môn này là đỉnh cao để tất cả Chư Phật trong ba 

đời mười phương giáo hóa chúng sanh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Hơn nữa còn rất 

nhanh, trong một đời có thể thành tựu, không cần thời gian quá dài. Các pháp môn khác cần 

phải tu rất nhiều đời, mấy mươi đời, mấy trăm đời vẫn chưa chắc có thể thành tựu. Pháp môn 

này, nếu thật sự y giáo phụng hành, thấu hiểu được thì đời này ta sẽ thành tựu, quả là hy hữu 

khó gặp. Đúng pháp, pháp là pháp môn này, khi nhân duyên đã thuần thục, cần phải khai mở 

pháp môn này, phải mở môn học này. Hợp thời, là thời tiết nhân duyên đã thuần thục, tức lúc 

là đúng thời. Vì thế Đức Phật khen ngợi nó. 

Chân Giải nói: “Những gì ngài A nan hỏi là hợp với tâm của Phật”. Câu hỏi của ngài A 

nan đã hỏi đúng với tâm ý của Phật Thích Ca, Đức Phật cũng thấy đúng như vậy. Pháp môn 

này cần phải nói, cần phải truyền cho hậu thế. Câu hỏi của A nan hợp với ý ngài, nên khen 

ngợi Tôn giả A nan. “Ông vì thương xót lợi lạc chư chúng sanh, có thể hiểu được ý nghĩa vi 

diệu như vậy”. Ông đã hỏi một câu hỏi như vậy, đây là vì ai mẫn, ai là ai lân. Chúng sanh quá 

khổ, ngu si nghiêm trọng, không có trí tuệ, tạo nhiều ác nghiệp, tương lai có thể không chịu 

quả báo được chăng? 

Trong Kinh Địa Tạng Đức Phật nói: “Chúng sanh trong Diêm Phù Đề”, Diêm Phù Đề 

là nói địa cầu này, chúng sanh của địa cầu, “khởi tâm động niệm không có gì không phải tội”. 

Lời này nói là thật không phải giả, vì sao vậy? Vì không hiểu rõ chân tướng của nhân sinh vũ 

trụ, thuật ngữ của Phật pháp gọi là thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp, nói như bây giờ 

là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vũ trụ từ đâu mà có? Vì sao có vũ trụ? Trong kinh Phật 

gọi là mười pháp giới, nói rõ ràng hơn khoa học hiện nay. Khoa học nói ra nhưng không 

tường tận như Đức Phật. Khoa học nói là khác tầng không gian, trong kinh Phật gọi là mười 

pháp giới. 

Mọi tình hình trong tầng không gian khác nhau Đức Phật nói rất rõ ràng, mỗi tầng đều 

nói một cách rành mạch, các nhà khoa học không có. Ta từ đâu đến? Vạn sự vạn vật từ đâu 

đến? Nó đến như thế nào? Vì sao có những thứ này? Quý vị xem khoa học và triết học trên 

toàn thế giới, thần học trong Tôn giáo, đều đang nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Trăm ngàn 

năm nay cho đến hiện tại, đều không có định luận. 

Khi tôi học Phật, thầy giới thiệu Phật pháp cho tôi, tôi học triết học với thầy, thầy đã 

nói rằng: Đức Thế Tôn là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới, triết học Phật giáo là đỉnh cao 

nhất của triết học trên toàn thế giới, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi đi 

vào cửa Phật bằng con đường như vậy. Lời này là thật. Tôi đã dùng 59 năm để nghiên cứu 

Phật pháp, chứng minh nó là thật, không hề sai. Trong đời này tôi thật sự hưởng thụ được sự 

hưởng thụ cao nhất của đời người, không giả chút nào. Tuy suốt đời không có gì cả, không có 

gì cả giống như Đức Phật vậy, Đức Phật cũng không có gì cả, rất tự tại! Cuộc sống tự tại. 

Quý vị xem người thế gian ai không có áp lực? Áp lực tinh thần, áp lực vật chất, những 

điều này tôi đều không biết đến, tôi đều không có. Thật sự làm được đối với người không 

tranh, đối với thế gian không cầu, nhận thức rõ tánh tướng, lý sự, nhân quả giữa thế gian. 

Đây là đại học vấn, không những thầy nói là triết học cao nhất, hiện nay phát hiện còn là 
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khoa học cao nhất. Vì sao vậy? Vì những gì trong khoa học không thể giải quyết, Phật pháp 

đều có, nói rất rõ ràng. 

Ngày nay khoa học phát triển về hai phương hướng, một hướng là vũ trụ vĩ quan. Trong 

Kinh Hoa Nghiêm gọi là thế giới Hoa Tạng, thế giới thành tựu, nói rõ ràng hơn các nhà khoa 

học. Một hướng khác là cực đoan ngược lại là vũ trụ vi quan. Lượng tử lực học, nghiên cứu 

nguyên tử, nghiên cứu hạt căn bản, hiện nay họ nghiên cứu lượng tử. Thành quả mà họ 

nghiên cứu được, hoàn toàn giống những gì trong Kinh Hoa Nghiêm nói. 

Vật chất tinh thần từ đâu mà có? Bản chất của vật chất tinh thần là gì? Hơn 3000 năm 

trước Đức Phật nói rõ ràng, minh bạch, hiện nay họ đã chứng minh được. Chúng tôi hoan hỷ, 

quả là khó được! Đây là thật, không phải giả. Hiểu rõ tất cả, cuộc sống của chúng ta mới thật 

sự được đại tự tại, đạt được mỹ mãn. Nếu không thấu hiểu thì mãi mãi mê hoặc, còn như thấu 

hiểu, kết luận sau cùng là gì? Toàn thể vũ trụ với bản thân là nhất thể, không phải một nhà, 

mà là nhất thể! 

Trong kinh điển đại thừa Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sanh vốn là Phật”, không sai 

chút nào. Nhưng họ mê muội, mê chứ không mất. Phật tánh của chúng ta không mất đi, chỉ là 

nhất thời mê hoặc mà thôi. Cho dù tạo tội nghiệp như thế nào, đọa địa ngục, biến thành súc 

sanh, Đức Phật đều không để trong lòng. Vì sao vậy? Vì biết rằng quý vị sẽ quay đầu, quý vị 

vốn là Phật, tương lai nhất định quay đầu, nên ngài không hề để những điều này trong lòng, 

cũng không có ý niệm trách cứ. Quý vị thọ khổ trong ba đường ác là do quý vị tự làm tự chịu, 

làm sai thì tự mình phải chịu quả báo. Nếu Phật có tâm trách cứ quý vị, vậy là ngài không có 

tâm từ bi, như vậy sao gọi là đại từ đại bi được? Đức Phật luôn chờ đợi, đợi đến khi nào quý 

vị quay đầu thì lúc đó giúp quý vị, quay đầu là sao? Tin thật, thật lý giải, thật sự y giáo phụng 

hành, ngài liền đến giúp ngay. Nếu đối với ngài có hoài nghi, không muốn học tập, ngài sẽ 

không đến, quý vị nói ngài dễ thương biết bao! Ngài luôn ở bên cạnh đợi thời tiết nhân 

duyên, sẽ có ngày quý vị quay đầu, có một ngày quý vị đến tìm ngài, tự tại biết bao! Phật có 

tâm thành tựu người khác, xưa nay chưa từng có tâm trách cứ người khác, đây là điều chúng 

ta cần phải học tập. Nếu chúng ta có thể học được, thì đời này quả rất an vui. Quý vị xem 

những người này trong xã hội họ không chịu được, nếu sỉ nhục họ, hủy báng họ, họ sân si! 

Nếu hại họ, họ sẽ trả thù! Trả thù qua, trả thù về là oan oan tương báo, bao nhiều đời cũng 

không giải quyết được vấn đề này, quả là điều khổ não! Khi thật sự minh bạch, họ hủy báng 

tôi, sỉ nhục tôi, hãm hại tôi, tôi còn cảm ân, cảm tạ họ, vì sao vậy? Vì từ đây có thể nhận ra 

đức hạnh, tu dưỡng của mình được nâng cao. Không để trong lòng, tâm bình khí hòa, không 

sanh phiền não, sanh trí tuệ, như vậy sao giống nhau được? Hưởng thụ cao nhất của đời 

người là như vậy, không so đo tính toán với người, vì sao vậy? Miếng cơm manh áo, hẳn là 

tiền định, rất rõ ràng minh bạch, không cần tranh giành. 

 Ngày nay toàn thế giới nói đến cạnh tranh, sai lầm, đã dạy hư con người. Cổ thánh tiên 

hiền dạy điều gì? Từ nhỏ đã dạy nhường, từ nhẫn nhường nâng lên khiêm nhường, tiếp tục 

nâng đến lễ nhường, nhường đến cùng. Nhường có bị thiệt chăng? Không bị thiệt, càng 

nhường phước báo càng lớn, càng tranh phước báo càng ít đi. Tranh đến cuối cùng, vẫn là hai 

tay trống không rời khỏi nhân gian, để vào ba đường ác, đến đó để tiêu tội nghiệp một đời 

của quý vị, sao phải khổ như vậy? Vì thế ta không thể không biết điều này. Những sự lý này 

nói một cách rõ ràng nhất, thấu triệt nhất là trong kinh điển đại thừa.Townenbe nói kinh điển 

đại thừa, có thể giải quyết vấn đề xã hội trên thế giới của thế kỷ 21. Ông là người tinh thông, 

chứ không phải người không tinh thông, vấn đề này là thật, không phải giả. 
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Ngài A nan đã hỏi ra nghĩa lý vi diệu như vậy. “Ai mẫn là bi tâm bạt khổ”, chúng sanh 

khổ, khổ từ đâu mà có? Khổ do mê mà ra, khổ từ vô tri mà có. Đức Phật dùng phương pháp 

gì để giúp họ? Phá mê khai ngộ, giúp họ phá mê, giúp họ khai trí tuệ. “Lợi lạc là từ tâm ban 

vui”, đây là bạt khổ ban vui, mục đích dạy học của Phật giáo là câu này. Thông thường chúng 

ta nói, giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Được vui là có phương pháp chính xác, đạt 

được phương pháp chính xác là an vui, mà những gì quý vị cầu được là vô cùng. Cầu tài phú, 

cầu công danh phú quý, cầu trí tuệ, cầu trường thọ, trong nhà Phật đều có, rất có hiệu quả. 

Tuyệt đối không kết oán thù với chúng sanh. 

Quý vị xem trồng trọt, chúng ta học Phật, nên dùng phương pháp Phật giáo thí nghiệm 

suốt mười năm, mười năm thành công. Vật canh nông của chúng tôi, không dùng phân bón, 

không dùng thuốc trừ sâu. Nhưng thu hoạch của chúng tôi tốt hơn những thứ rau quả khác, 

họ đến nhìn thấy rất ngưỡng mộ. Chúng tôi dùng phương pháp gì? Chúng tôi ký hiệp ước với 

những côn trùng, sâu bọ, thương lượng với chúng: Tôi trồng rau này, tôi sẽ dành riêng một ô, 

dành một khoảng đất. Tôi cũng cố gắng chăm sóc mảnh rau đó, nhưng số rau đó chuyên dành 

cho các vị. Quý vị xem, khoảnh rau đó là để chim chóc sâu kiến ăn. Cách một bờ ruộng, bên 

này là của chúng tôi, chúng tuyệt đối không xâm phạm đến, mười năm như một ngày. Đối 

với cây ăn quả, chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cây ăn quả không cần bao lại để tránh 

sâu ăn, không cần thiết! Chúng tôi cũng thương lượng với chim chóc sâu kiến, tôi chỉ định 

bao nhiêu cây. Chúng tôi ở Úc Châu trồng hơn 30 loại cây ăn trái, rất nhiều, số lượng rất 

nhiều. Mỗi loại chỉ định mấy cây cho chúng ăn, chúng đều đến mấy cây đó. Còn như không 

chỉ định, chúng tuyệt đối không phạm vào. Quý vị xem mối quan hệ của chúng ta và những 

loài chim chóc côn trùng đó tốt biết bao! Những nông phu lân cận đến xem đều rất ngưỡng 

mộ. Tôi nói chúng rất hiểu chuyện, chúng rất hiểu tình cảm. Nếu chúng ta thương yêu chúng, 

chúng cũng thương yêu lại quý vị, chúng ta hai bên cùng yêu thương nhau quả là rất tốt, cùng 

tồn cùng vinh. Thu hoạch của chúng tôi cũng không giảm ít, mỗi năm đều gia tăng. 

Đức Phật dạy chúng ta, không những hữu tình chúng sanh, chúng ta có thể giao lưu với 

chúng, tất cả động vật ta đều có thể giao lưu với chúng. Loài thực vật vô tình nó cũng hiểu! 

Cây cỏ hoa lá hiểu, chúng ta yêu nó, nó yêu chúng ta, nên cây cối xanh tươi. Hoa nở rất đẹp, 

đặc biệt thơm, trái cây cũng ăn rất ngon. Quý vị phải yêu thương chúng mới được, tâm yêu 

thương. Thật sự yêu chúng, chăm sóc chúng, quan hoài chúng. Dùng tâm hoan hỷ đối với 

chúng, ta sẽ nhận được sự hồi báo tốt đẹp. Đức Phật không dạy, chúng ta làm sao biết được, 

thấu rõ được?  

Đức Phật dạy chúng ta của cải từ đâu mà có? Từ bố thí mà có. Trí tuệ từ đâu mà có? Từ 

pháp bố thí. Mạnh khỏe trường thọ từ đâu mà có? Đạt được từ bố thí vô úy. Chúng ta phải tu 

ba loại bố thí này, sẽ đạt được ba loại quả báo, không phải giả. Khi tôi mới học Phật, thầy 

đem đạo lý này nói với tôi, tôi cũng đã hành trì đến sang năm là 60 năm. Là thật, không phải 

giả. Bất luận làm gì, chúng tôi không có đồng tiền nào cả, nhưng khi dùng tiền thì tiền tự 

nhiên đến, cần bao nhiêu có bấy nhiêu, rất vi diệu. Nó cũng không quá nhiều, lại không ít, đủ 

để làm viên mãn điều ta cần, quý vị xem tự tại biết bao! Không chút lo lắng nào, mọi việc 

đều viên mãn. Đây là chúng ta phải tin vào giáo huấn của Phật Bồ Tát, đạo lý trong này rất 

thâm sâu. Hiểu được đạo lý này, tín tâm của ta sẽ kiên định không thay đổi.  

Người thế gian rất mù quáng, không biết từ đâu sanh ra, cũng không biết sau khi chết đi 

về đâu, điều này rất đau khổ. Từ trong Phật pháp ta sẽ hiểu rõ ràng, ta từ đâu đến, tương lai ta 

sẽ đi về đâu, quý vị xem như vậy tự tại biết bao! 
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“Đức Phật khen ngợi ngài A nan, hôm nay ông nguyện bạt trừ tất cả khổ não của chúng 

sanh, ban an vui đến tất cả chúng sanh, mới có thể hỏi được ý nghĩa như vậy. Vi diệu, pháp 

thể u huyền nên gọi là vi, tuyệt tư nghị nên gọi là diệu”. Vi diệu là nói pháp môn này, pháp 

môn này lý luận căn cứ là gì? Đây gọi là pháp thể, lý luận căn cứ là tự tánh mỗi người, nghĩa 

là bản tánh chân như của chúng ta, không phải từ bên ngoài vào. 

Việc tu học Phật pháp, tuy pháp môn rất nhiều, tông phái rất nhiều, gọi là tám vạn bốn 

ngàn pháp môn. Mục tiêu chỉ có một, mục tiêu cuối cùng là giúp ta minh tâm kiến tánh. Minh 

tâm kiến tánh, là khiến ta thấu triệt pháp thể, thật sự hiểu được hiện tượng của vũ trụ vạn 

hữu. Trong kinh Phật dùng sáu chữ để tiêu biểu: “Tánh, tướng”, tánh là thể, tướng là hiện 

tượng, trong triết học gọi là bản thể, hiện tượng. “ Lý, sự”, điều này thông thường chúng ta 

nói, tất cả tạo tác đều gọi là sự, sau sự có lý. Tiếp theo là “nhân, quả”, nhân qủa phát sanh 

đồng thời với vũ trụ. Sáu chữ này bao gồm toàn thể vũ trụ. 

Đức Phật dạy chúng ta, ở đây nói nhân duyên thời tiết. Việc dạy học của ngài, 49 năm 

lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, ngài chia nó ra thành bốn thời kỳ, cũng như hiện nay chúng ta 

tổ chức lớp học vậy. Ngài có tiểu học, có trung học, có đại học, có nghiên cứu sở. Quý vị 

thấy, 12 năm A hàm là tiểu học. 12 năm này Đức Phật dạy điều gì? Dạy giáo dục phổ thế, 

người người đều phải học. Phổ là phổ biến, thế là thế giới, giáo dục phổ thế. Nội dung giáo 

dục là gì? Là luân lý, đạo đức, nhân quả. Người người đều phải học, như vậy quý vị mới là 

người tốt. Trong kinh nói thiện nam tử, thiện nữ nhơn, đây là cơ sở, là giáo dục tiểu học. 

Giống như giáo dục tình nguyện hiện nay của quốc gia. Trong nền giáo dục này, ta có cơ hội 

nâng cao cảnh giới. Học lên trung học, Phật pháp gọi là Phương Đẳng, Phương Đẳng là trung 

học. Nâng cao hơn nữa là đại học, tức là Bát Nhã, Bát Nhã là đại học. Bát Nhã 22 năm. Điều 

này nghĩ cũng có thể biết, Bát Nhã là trí tuệ, Đức Phật nói về trí tuệ chân thật suốt 22 năm. 

Cả một đời ngài dạy học suốt 49 năm, môn học này đã chiếm hết 22 năm, gần một nửa thời 

gian. Như vậy quý vị mới biết, môn học này là môn chủ yếu của kinh Phật. Quý vị sẽ biết, từ 

đầu đến cuối cái Đức Phật cầu là trí tuệ. Sau cùng nghiên cứu sở, là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, 

đây là tầng cao nhất, tầng cao thâm nhất của Phật pháp. Đó là gì? Đó là cảnh giới khai ngộ 

hoàn toàn, được đại tự tại! Vô lượng trí tuệ, vô lượng thần thông. Thật sự giúp tất cả chúng 

sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. 

Ngày xưa, sau thời Tùy Đường, chùa lớn gọi là Tùng lâm, chính là đại học, trong này 

có giáo dục phân khoa. Quý vị muốn học khoa nào, đều có thầy giáo chỉ đạo. Thông thường 

các chùa nhỏ, am đường, đây là quy mô nhỏ. Quy mô nhỏ hầu như đều là đại học chuyên 

khoa, đây là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Ở đó không nhiều người, mười mấy 

hai mươi người, ba mươi người, nghiên cứu một môn, thành tựu đều vô cùng thù thắng. 

Đời này chúng ta gặp được Phật pháp, phải cảm ân, chúng ta phải tri ân báo ân. Báo ân 

tức là đưa Phật pháp trở về giáo dục, ở Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội HongKong của chúng tôi 

là mỗi ngày dạy học tám tiếng. Chúng tôi cũng không có kỳ nghỉ, ngày ngày lên lớp, ngày 

ngày học tập, vì sao vậy? Vô cùng an vui, pháp hỷ sung mãn. Nghỉ hè là gì? Người ta đi du 

lịch nghỉ ngơi bên ngoài, du lịch là chịu tội, chịu khổ. Tôi ở đây rất an lạc, hạnh phúc biết 

bao! Du lịch nghỉ ngơi làm sao sánh được với chúng ta? Nếu không phải pháp hỷ sung mãn, 

không phải an vui vô cùng, vì sao suốt 49 năm Đức Phật không nghỉ một ngày nào? Quý vị 

xem là vì sao? Vì không có gì vui hơn công việc này. 

Câu bên dưới nói “lấy bản thể u thâm huyền diệu của pháp”. Trong phần huyền nghĩa ở 

trước chúng ta đã học qua điều này, thời gian rất dài học huyền nghĩa của bộ kinh này. 
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“Không phải dùng ngôn ngữ phân biệt mà có thể biết, nên gọi là vi diệu”. Vấn đề này cần 

phải lãnh hội, không thể nói, cũng vẫn nói ra được, hình ảnh biểu trưng cho tánh. Như Tu 

Hoa Nghiêm Yếu Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, bài văn của Quốc sư Hiền Thủ, chúng 

ta từng học qua hai lần. Đó là hoàn toàn nghiên cứu thảo luận, đúng là triết học cao cấp và 

khoa học cao cấp. 

Bên dưới nói: “hôm nay ông hỏi như vậy, câu này bên dưới cho đến đoạn sau”, đều nói 

công đức tôn giả A nan đưa ra câu hỏi, nghĩa là công đức thỉnh kinh. “Một thiên hạ hay một 

trong bốn thiên hạ. Bốn thiên hạ tức trú trong tứ đại châu của bốn phương núi Tu Di”. Bốn 

thiên hạ, tức là nhà Phật nói vũ trụ, là đơn vị thế giới, đơn vị thế giới lớn bao nhiêu? Các nhà 

khoa học hiện nay gọi là hệ ngân hà, hệ ngân hà này trong Phật pháp là một đơn vị thế giới, 

một đơn vị thế giới. 1000 đơn vị thế giới như thế, cũng chính là 1000 hệ ngân hà, gọi là một 

tiểu thiên thế giới. Một tiểu thiên thế giới là 1000 hệ ngân hà, 1000 tiểu thiên thế giới là một 

trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới, đây là phạm vi giáo 

hóa của một vị Phật. Phạm vi này lớn bao nhiêu? Mười ức hệ ngân hà, 1000 nhân 1000 lại 

nhân 1000. Nên khu vực giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mười ức hệ ngân hà. 

Trung tâm này ở núi Tu Di. Thực tế Tu Di là trung tâm của hệ ngân hà, hiện nay các nhà 

khoa học gọi là hắc động. Lực dẫn của hắc động này rất lớn, đến ánh sáng đều bị nó hút vào, 

ánh sáng đều không thể tồn tại, sức dẫn này rất lớn. Trong dự ngôn của Maya người Châu 

Mỹ, thì năm 2012 là ngân hà đối tề, sẽ sanh ra hiện tượng thiên văn này. Nghĩa là trung tâm 

của ngân hà, thái dương, địa cầu sắp thành một hàng thẳng. Cơ hội này không dễ gặp, mấy 

vạn năm mới có một lần, giới gặp được một lần. Lần này chúng ta đã gặp được, năm 2012 sẽ 

gặp. Vì vậy có một số nhà khoa học rất lo lắng, vì lực dẫn của nó quá lớn, sợ điều gì? Sợ bão 

mặt trời, tức là thái dương hắc tử dẫn phát nó ra, dẫn phát ra sẽ làm ảnh hưởng đến địa cầu. 

Rất có thể cũng dẫn đến sự phun trào núi lửa trên địa cầu, và sóng thần nghiêm trọng, sợ phát 

sanh thảm họa này. Đây là Phật pháp nói về thiên văn học, so sánh với thiên văn học hiện nay 

cũng rất thú vị. Nhưng Phật pháp, Kinh Hoa Nghiêm nói quá lớn, không phải các nhà thiên 

văn học hiện nay có thể nói đến được. 

“Nam Thiệm Bộ Châu” là chỉ địa cầu. “Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, 

Bắc Cưu Lô Châu. Nên biết một thiên hạ tức một đại châu”, nghĩa là một tinh cầu. Đây là 

đưa ra ví dụ đông nam tây bắc, đưa ra một địa cầu làm tượng trưng. “Đức Phật nói: Công đức 

hỏi câu hỏi này của ngài A nan, hơn cúng dường A la hán, Bích chi Phật của một đại châu, và 

nhiều kiếp bố thí Chư thiên nhân dân cùng loại con trùng quyên phi nhuyễn động, trăm ngàn 

vạn lần”. Đưa ra câu hỏi này, có công đức lớn đến như vậy chăng? Chúng ta có thể tin 

chăng? Là thật, không phải giả. Vì Đức Phật ở đây giảng kinh, bất luận giảng kinh ở đâu, 

cũng giống như chúng ta hiện nay vậy.  

Bây giờ chúng ta dùng khoa học kỹ thuật để truyền bá, giảng kinh ở đây, nhưng toàn 

thế giới đều thu nghe được. Rất nhiều đồng học lợi dụng mạng, ngồi trước màn hình vi tính 

đều có thể thấy được rõ ràng. Chúng tôi trải qua chế tác dùng vệ tinh truyền đi, trên vị tinh có 

thể xem được. Nhưng Đức Phật không cần phiền phức như vậy, Đức Phật giảng kinh như 

trong Hoàn Nguyên Quán nói, vô cùng vi diệu. Bất luận ngài giảng kinh ở đâu, âm thanh và 

hình ảnh của ngài lập tức được phát ra, tốc độ nhanh không phải điện có thể sánh được. Hoàn 

Nguyên Quán nói rất rõ ràng: Chu biến pháp giới! Sóng điện không có sức mạnh lớn đến thế, 

không ra khỏi địa cầu này. Đức Phật giảng kinh không cần đến những loại máy móc này, 

ngài dùng điều gì? Ngài dùng bản năng trong tự tánh, năng lực này rất lớn, lập tức chu biến 
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pháp giới. Không những tam thiên đại thiên thế giới, như vừa mới nói với quý vị, mười ức hệ 

ngân hà đều nhận được. Đây là một điểm rất nhỏ, phạm vi giáo hóa của Phật, như khu vực 

giáo hóa này, tam thiên đại thiên thế giới, ở giữa vụ trụ này không biết có bao nhiêu! Tất cả 

đều có thể nhận được, không có nơi nào không nhận được, mà còn lập tức nhận được ngay, 

tuyệt đối không có chênh lệch thời gian. 

Hiện nay chúng ta dùng sóng điện, sóng ánh sáng, tốc độ này đều không nhanh lắm, 1 

giây 30 vạn km. Trong tự tánh chúng ta, bản năng của hiện tượng dao động, nhất niệm chu 

biến pháp giới. Thời gian nhất niệm này dài bao lâu? Bồ Tát Di Lặc nói, một niệm này có 

1600 triệu trên một giây. Nghĩa là trong một giây ngài phát tần sóng bao nhiêu lần? Là 1600 

triệu lần, tốc độ như vậy, tần suất như vậy. Chúng ta biết trong kinh này Đức Phật nói, trong 

biến pháp giới hư không giới, nơi tinh cầu này có rất nhiều người không phải chỉ mình chúng 

ta. Trong kinh Đức Phật đưa ra tứ đại châu, tứ đại châu này đều có người ở. Cũng chính là 

chỉ ra những tinh cầu trong hệ ngân hà, rất nhiều những tinh cầu như vậy, đều có người ở. Vũ 

trụ quá lớn. 

Nghe nói gần đây các nhà thiên văn học phát hiện, cách chỗ này của chúng ta là một 

trăm hai mươi mấy năm ánh sáng, phát hiện ra một hệ thái dương. Bây giờ thấy nó có năm 

hành tinh, khoảng như hệ thái dương của chúng ta. Mà cự ly, sau khi thông qua sự quan sát 

tinh mật, sự biến hóa của khí hậu cũng gần giống như chúng ta, nhất định ở đó có người ở. 

Dần dần phát hiện sẽ giống như trong kinh Phật nói, trong kinh Đức Phật nói tinh cầu này có 

người ở, giống như trên tinh cầu của chúng ta có người ở. Rất nhiều tinh cầu, không phải chỉ 

có một. Đức Phật còn nói, mỗi tinh cầu đều có chúng sanh cư trú, chỉ là khác tầng không 

gian, mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được. Trong thái dương có chúng sanh, đó là một 

đám lửa, họ không có lửa thì không thể sinh tồn. Những người này phải sống trong môi 

trường như vậy. Cho nên giữa vũ trụ rộng bao la này, không có chuyện kỳ lạ gì không có. 

Đây là khen ngợi công Tôn giả A nan hỏi câu hỏi này, hàm nghĩa trong này cũng là 

khuyến khích chúng ta, chúng ta phải biết cách đưa ra câu hỏi, phải biết cách thỉnh pháp. 

Công đức thỉnh pháp lớn như vậy, phước đức lại càng không cần phải nói. Bởi vậy người 

ngày xưa hiểu, người bây giờ không hiểu.  

Người xưa chúc thọ, trong nhà mừng thọ cho người lớn, dùng phương pháp nào để tu 

phước báo cho họ? Mời thầy đến giảng Kinh Vô Lượng Thọ, phước báo này quả thật rất lớn! 

Thời gian giảng kinh không cần dài, hoặc nói một ngày, hoặc nói ba ngày, nói bảy ngày, bảy 

ngày là viên mãn. Gia đình thân thích bạn bè, trong thôn xóm đều đến tiếp thu nền giáo dục 

này, đó là phước báo chân thật đệ nhất. Không như hiện nay, hiện nay đã biến thành Tôn 

giáo, chúc thọ như thế nào? Mời thầy đến nhà tụng kinh niệm Phật, dùng phương pháp này 

để chúc thọ, đó là gì? Đó là tu phước, không phải tu tuệ. Mời thầy đến giảng kinh là phước 

tuệ song tu. Giảng đại ý của kinh rất hay, hoặc là giảng trọng điểm của kinh, như vậy rất hay. 

Lần này chúng ta giảng bộ kinh này là vì điều gì? Quý vị đều biết, hiện nay quốc gia 

gặp nhiều thiên tai, chúng ta không thể giảng ở trong nước, HongKong sát cạnh quốc gia, 

chúng tôi giảng ở đây, đem công đức giảng kinh hồi hước cho đất nước. Vì sao ngừng giảng 

Kinh Hoa Nghiêm để giảng bộ kinh này, đạo lý chính là như vậy. Hy vọng có thể giúp khu 

vực này hóa giải thiên tai, đây là điều chúng ta cần nên làm, hy vọng đất nước an định, mọi 

điều bình an. Bao gồm phía đông của khu vực này, phía bắc là Hàn quốc, Nhật bản, Đài loan, 

Philippin, bên cạnh là Việt nam, một khu vực như vậy. Nên đặc biệt chọn bộ kinh này. Lần 

này còn đặc biệt giảng giải chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông chú giải quá hay. Khi viết 
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chú giải này, sức khỏe của ông không được tốt. Tôi có đến thăm ông mấy lần, ngày đêm 

không nghỉ. Sau khi hoàn thành chú giải chưa bao lâu thì ông vãng sanh. Chúng tôi vô cùng 

cảm tạ, cảm ân ông nên giảng chú giải này một lần, lưu lại cho hậu nhân làm kỷ niệm. 

Bên dưới là ví dụ nói: “Hơn cúng dường A la hán, Bích Chi Phật của một đại châu, và 

nhiều kiếp bố thí chư thiên nhân dân”. Phước báo này lớn biết bao. Một đại châu này tức 

ngày nay chúng ta nói toàn thế giới, toàn cầu, bố thí A la hán, Bích Chi Phật trên toàn cầu, 

đây là thánh nhân. Bố thí cho thánh hiền phước báo vô cùng lớn. Bích Chi Phật cao hơn A la 

hán một bậc, họ đều siêu việt luân hồi lục đạo. A la hán tu hành vượt qua 28 tầng trời, từ cõi 

trời nâng cao lên, đây là khác tầng không gian. Dục giới có sáu tầng trời, sắc giới có 18 tầng 

trời, vô sắc giới có bốn tầng trời, tổng cộng có 28 tầng trời. Vượt ra ngoài lục đạo là tứ thánh 

pháp giới. A la hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật, đây gọi là tứ thánh. Tứ thánh là Tịnh độ của 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lục đạo là cõi uế của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhiễm ô rất 

nghiêm trọng. 

Chư Phật Bồ Tát đặc biệt thương xót chúng sanh trong lục đạo. Mục đích duy nhất là 

hy vọng họ quay đầu, có thể giác ngộ, sớm ngày thoát ly luân hồi lục đạo. Trong lục đạo, 

phiền phức nhất, đáng sợ nhất trong lục đạo là oan oan tương báo không bao giờ dứt. Con 

người sống trên thế gian này, thời gian vô cùng ngắn ngủi, không dài, trong lúc hưởng phước 

lại tạo ra tội nghiệp, điều này rất rắc rối. Trong lúc hưởng phước không tạo tội nghiệp, chỉ có 

Phật Bồ Tát vì các ngài có trí tuệ. 

Ngày nay chúng ta đã hiểu, từ vô lượng kiếp đến nay, mãi luân hồi sanh tử trong lục 

đạo, đời này gặp được Phật pháp đã hiểu. Khi hiểu rồi, trên phương diện quan hệ giao tiếp, 

chúng ta phải hóa giải oán kết này. Hóa giải từ đâu? Hóa giải từ bản thân chúng ta, đừng yêu 

cầu đối phương, yêu cầu đối phương là sai, quan trọng là bản thân làm như pháp như lý. Lục 

Tổ Huệ Năng nói rất hay: Người tu đạo thật sự, không thấy lỗi lầm của thế gian, như vậy tâm 

mới thanh tịnh. Người thế gian có lỗi lầm nghiêm trọng đến đâu, đều không để trong lòng, vì 

sao vậy? Tuyệt đối không để nó làm ô nhiễm tâm thanh tịnh, không để nó phá hoại tâm cung 

kính. Chúng ta vẫn cung kính đối với họ, giống như đối với Phật Bồ Tát, giống như đối với 

cha mẹ vậy. Đây là thật, không phải giả, phải tôn trọng họ. Chịu một chút thiệt thòi, “thiệt 

thòi là phước”, cổ nhân nói như thế, là thật không phải giả. Vì sao có hiện tượng này? Đương 

nhiên vì có nhân quả, có thể trong đời quá khứ ta hưởng mất lợi ích của họ, bây giờ ta chịu 

thiệt vì họ hưởng mất lợi ích của mình. Đó là trả lại cho họ, cần phải hoan hỷ. Người khác 

mượn tiền mình, ví dụ tôi cho họ mượn tiền, cho họ mượn đồng nghĩa với cho họ, tuyệt đối 

đừng nghĩ sau này họ phải trả lại, như vậy là sai. Họ trả lại thì rất tốt, không trả ta cũng hoan 

hỷ, như không có gì xảy ra. Đây là giao tiếp giữa người với người, chỉ bố thí ân đức chứ 

không kết oán, tuyệt đối không có đối địch. Xã hội hòa thuận, quốc gia an định, thiên hạ thái 

bình, là đạo lý này tạo nên. Một chút thiệt thòi cũng không chịu, cũng không nhường người 

khác, điều này thật đáng ngại! Gia đình quý vị không thể thuận hòa, xã hội động loạn, thế 

giới nguy cơ trùng trùng, đều là nó gây ra. 

Phật pháp dạy chúng ta làm như vậy, trong đó có đạo lý lớn. Nếu thấu triệt được đạo lý 

này, ít nhất phải mất hai ba mươi năm, đây là đại học vấn!. Nếu thật sự rõ ràng minh bạch, tự 

nhiên ta sẽ thực hành và làm được điều đó, như vậy đời sống của ta sẽ vô cùng an vui. Phải 

làm được mới có thể giúp người khác, mới có thể dạy bảo người khác, người ta mới tin 

tưởng. Thân thể mạnh khỏe, ta không bị sanh bệnh.  
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Đức Phật dạy, con người sẽ sanh bệnh, nhân của bệnh là gì? Đức Phật nói tam độc, hiện 

nay tôi nói năm độc, năm độc tham sân si mạn nghi. Trong tâm ta có năm độc, năm độc này 

là nhân, nhân gặp duyên, quả báo liền hiện tiền, quả báo chính là tật bệnh. Duyên có nội 

duyên, có ngoại duyên. Nội duyên thuộc về phương diện tình cảm của mình: Oán hận não nộ 

phiền, ta có những thứ này. Ngoại duyên là tài sắc danh thực thùy, làm sao quý vị không sanh 

bệnh được? Đoạn một trong ba loại này sẽ không sanh bệnh. Đương nhiên tầng cao nhất là 

nhân từ bên trong, đoạn tận tham sân si mạn nghi, vĩnh viễn không bị sanh bệnh. Có tham sân 

si mạn nghi, không có oán hận não nộ phiền, cũng không bị sanh bệnh. Có oán hận não nộ 

phiền, nhưng không có, xa rời tài sắc danh thực thùy, cũng không có sanh bệnh. Cả ba thứ 

này cùng xen nhau vào, phiền phức rất lớn, sẽ bị bệnh ngay, đạo lý là như vậy. 

Đức Phật dạy chúng ta phải đoạn nhân, nhân chính là tham sân si mạn nghi. Nghi là đối 

với giáo huấn của thánh hiền, không hoài nghi đối với thánh hiền nhân, không hoài nghi đối 

với giáo huấn của thánh hiền, đối với điển tích của thánh hiền. Điều này rất quan trọng, Vì 

sao vậy? Chúng ta khai mở được trí tuệ hay không là nhờ vào nó, không có giáo huấn của 

thánh hiền, chúng ta khai trí tuệ từ đâu? Không có trí tuệ không thể giải quyết được vấn đề. 

Ngày nay khắp nơi trên thế giới đều gặp vấn đề, tôi từng đến rất nhiều nơi, cũng tham 

gia rất nhiều lần hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Đích thực có không ít những bậc chí 

sĩ hết lòng vì người, đều đang thảo luận nghiên cứu phương cách giải quyết. Đến sau cùng 

vẫn là câu nói của Townenbe, phải thỉnh giáo truyền thống văn hóa xưa. Nghĩa là học thuyết 

Khổng Mạnh và Phật pháp đại thừa, mới thật sự có thể giúp toàn thế giới khôi phục lại nền 

hòa bình an định. Bắt đầu hạ thủ từ đâu? Đây là vấn đề lớn. Tôi học tập bao nhiêu năm nay, 

đã đề xuất với Liên Hiệp Quốc và các bậc lãnh đạo của rất nhiều quốc gia, phải bắt đầu từ hạ 

thủ nền giáo dục của Tôn giáo. Phải khuyến khích Tôn giáo trở lại với việc giáo dục, đây là 

một con đường. Bao nhiêu năm nay tôi đã phát hiện, thật sự có một người hiểu được ý tôi 

nói, là tiền thủ tướng của Malaysia, ông Mã Cáp Địch, nên chúng tôi trở thành bạn tốt. 

Tôn giáo tồn tại một nền tảng rất tốt đẹp, ví dụ như Đạo Cơ đốc và Đạo Thiên chúa 

được coi như là người một nhà. Nếu tín đồ hai phái này hợp lại, có khoảng 20 ức người, gần 

1/3 nhân khẩu trên toàn thế giới. Nếu nhiều người như vậy đều tiếp thu được giáo dục của 

Tân Cựu Ước, như vậy thì còn gì bằng! Đạo Hồi giáo, chính họ nói họ có 15 ức tín đồ, theo 

dự tính của tôi ít nhất cũng có mười hai mười ba ức. Trên toàn thế giới Phật giáo có khoảng 6 

ức người, đây là ba Tôn giáo lớn.  

Nếu tín đồ tôn giáo có thể tiếp thu giáo dục của tôn giáo mình, cần phải học tập giáo 

dục của các tôn giáo khác để giúp nâng cao bản thân. Thế giới này sẽ hòa bình, có thể hóa 

giải tất cả mọi xung đột, tất cả mâu thuẫn tự nhiên tiêu trừ. Thật sự quan tâm lẫn nhau, chiếu 

cố lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau, cùng nhau sáng tạo hòa bình hạnh phúc cho toàn thế giới, 

không phải không làm được. Nếu như không đi từ con đường đoàn kết tôn giáo, giáo dục của 

tôn giáo, thì không cách nào làm được. Chúng ta không thể không hiểu chân tướng sự thật 

này, không thể không nỗ lực đi theo phương hướng này. 

Cho nên từ hôm nay, bắt đầu từ nửa thế kỷ sau, Học Hội Tịnh Tông ở Úc Châu của 

chúng ta, chính thức mở lớp học về giáo lý của Đạo Hồi giáo, lớp học về đạo Cơ Đốc. Tức là 

Tân Cựu Ước và Kinh Cô-ran. Chúng tôi chính thức mời chuyên gia học giả, làm giáo thọ 

dạy những môn học này. Chúng ta cần phải học tập, họ có rất nhiều điều hay. Chúng ta hy 

vọng Tôn giáo thế giới, đều có thể bắt tay, mở rộng tâm lượng, bao dung lẫn nhau, nghĩ cho 

hạnh phúc của nhân dân trên toàn thế giới. Đây là đại công đức, là một đại sự tốt đẹp. 
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Ở đây nói công đức Tôn giả A nan đặt câu hỏi hơn trăm ngàn lần công đức cúng dường 

A la hán, Bích Chi Phật, và nhiều kiếp bố thí Chư thiên nhân dân, tất cả đều là tu phước, cho 

đến những loài trùng như quyên phi nhuyễn động. Công đức này quá lớn, hơn trăm lần, nghìn 

lần, vạn lần, vì sao vậy? Thỉnh giảng bộ kinh này quả thật không đơn giản. Quý vị xem thỉnh 

giảng kinh, đây gọi là thỉnh chuyển pháp luân, công đức lớn như vậy. Nếu thỉnh Phật trú thế, 

thì công đức không thể nghĩ bàn! Thỉnh Phật giảng kinh chỉ được một bộ kinh, một lần. 

Nhưng thỉnh Phật trú thế giảng được rất nhiều kinh, không phải một bộ, quý vị xem công đức 

đó lớn biết bao! Nếu ở đây Đức Phật không nói thì làm sao chúng ta biết được? Thế gian hiện 

nay rất nhiều người có phước, hưởng phước, phước từ đâu mà có? Đều do đời quá khứ cúng 

dường Tam bảo, bố thí chư thiên nhân dân, quyên phi nhuyễn động, đều tu được từ đây. Hiện 

nay hưởng phước, nếu như không hiểu được đạo lý này, không tiếp tục tu phước, khi phước 

hưởng hết sẽ không còn nữa. không như ngày xưa, quý vị xem Tam giáo ngày xưa, tam giáo 

Nho Thích Đạo thịnh hành ở thế gian, người người đều học, người người đều hiểu. Người tu 

phước họ có trồng phước, nên phước báo của họ hưởng hoài không hết, đời này truyền qua 

đời khác. 

Con người bây giờ rất đáng thương, hưởng hết phước báo là xong. Quý vị quan sát tỉ mỉ 

nhiều người, không truyền đến được đời thứ hai, chỉ một đời là hết. Còn có rất nhiều người 

đến một đời cũng không có, hiện nay rất hưng thịnh, đến tuổi già là hết, đóng cửa, phá sản. 

Đến một đời mình cũng không giữ được, nguyên nhân gì? Vì phước đã hưởng hết, lại không 

tiếp tục tu, vì thế hưởng phước phải biết cách tu phước, không có phước càng phải biết tu 

phước. 

Tôi là một người không có phước báo, lúc trẻ rất nhiều người xem tướng, tôi gặp rất 

nhiều người đều nói rằng: Tôi là người có số mạng bần cùng. Bần là không có của cải, cùng 

là không có địa vị, nguyên nhân gì? Học Phật rồi mới biết, do trong đời quá khứ không tu 

phước, cũng may có tu được chút trí tuệ. Nghĩa là trong ba loại bố thí chỉ thích pháp bố thí, 

lơ là việc bố thí tài và bố thí vô úy. Có được chút trí tuệ, không có của cải, thọ mạng lại ngắn. 

Học Phật gặp được đại sư Chương Gia, gặp được thầy Lý, những người này đều rất giỏi, vừa 

nhìn đã nhận ra. Nên dạy tôi tu phước, bổ sung điều còn thiếu! Đại sư Chương Gia dạy tôi 

phải tu tài thí. Số mạng con không có của cải, hóa độ chúng sanh vẫn cần tiền tài, nên tu như 

thế nào? Tu bố thí tài, dùng tài vật bố thí cho chư thiên nhân dân. Tôi thưa với đại sư, cuộc 

sống của con vô cùng khó khăn, tự nuôi sống mình cũng rất miễn cưỡng, thì tiền đâu mà bố 

thí? Đại sư hỏi tôi: Một hào có chăng? Tôi nói một hào thì được. Một đồng được chăng? 

Được, có thể, vậy thì con bắt đầu bố thí từ một hào, một đồng. Thực hành, luôn giữ tâm bố 

thí, có bao nhiêu bố thí bấy nhiêu, đừng suy nghĩ đến ngày mai, sang năm. Tôi là người biết 

nghe lời, nghe lời đại sư, đại sư dạy sao tôi làm theo vậy, tôi liền y giáo phụng hành. Quả 

nhiên, thu nhập đúng là ngày càng nhiều, càng nhiều càng bố thí, bây giờ đã làm được một 

năm bố thí một ngàn vạn tiền Mỹ, nằm mơ cũng không nghĩ đến! Nhưng tôi bố thí chỉ có ba 

hạng mục, thứ nhất là kinh điển, ấn tống kinh điển. Đây là bố thí pháp, khiến thông minh 

tăng trưởng trí tuệ. Thứ hai là phóng sanh, thứ ba là thuốc men. Trong bệnh viện tôi bố thí 

thuốc men, giúp những người nghèo khó trả tiền thuốc, không hề gián đoạn. Ngay nơi chỗ tôi 

ở, thành phố Đồ Văn Ba- Úc Châu, mỗi năm đều ủng hộ tiền thuốc men là 20 vạn tiền Úc, 

đây là bố thí vô úy, mỗi năm đều như vậy. Tặng học bổng cho nhiều trường học trên thế giới, 

giúp người nghèo khó. Bản thân tôi không cần gì cả, sinh hoạt vô cùng đơn giản, tất cả đều vì 

chúng sanh. An lạc nhất là đọc sách, mỗi ngày ít nhất đọc kinh bốn tiếng. Ở Úc Châu tôi 
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giảng kinh ngày bốn tiếng, vì phòng thu hình của mình nên rất tiện lợi. Ở đây vốn cũng là 

chuẩn bị bốn tiếng, nhưng do chỗ ở cách đây quá xa, buổi trưa cần phải nghỉ một chút, dù gì 

thì tuổi cũng đã lớn. Nếu như ở gần, đi bộ cũng đến được, tôi sẽ giảng sáng hai tiếng, chiều 

hai tiếng, rất tốt, an lạc vô cùng! Đây là bổn phận một người xuất gia đệ tử Phật. 

Ngày nay chúng tôi có thể làm được, mỗi ngày lên lớp tám tiếng. Học Viện Tịnh Tông 

ở Úc Châu, cũng duy trì một ngày đi học tám tiếng, đưa Tôn giáo trở về với giáo dục, bắt đầu 

từ bản thân chúng ta. Đem công đức giảng kinh đều hồi hướng cho quốc gia, hồi hướng cho 

vùng đất này, hồi hướng cho toàn thế giới, không có chút nào vì mình. Bản thân không cần gì 

cả mới là an vui nhất, có là rất phiền phức, vì bản thân tức là có khổ, tức có khổ để chịu. 

Không vì mình, không có khổ! 

Trăm ngàn vạn lần_trong kinh văn nói, bên dưới nói có chữ “kiếp”. “Tiếng Phạn gọi 

giản lược là kiếp ba, dịch là trường thời”. Đây là một đơn vị của thời gian, trong Phật giáo 

nói, đơn vị thời gian dài gọi là kiếp. Đại Trí Độ Luận nói: “40 dặm thạch sơn”, ở đây rất lớn, 

là một ví dụ. “Có người trường thọ”, cứ 100 tuổi đến một lần, trên thân họ mang y phục rất 

mượt nhẹ nhàng. Lướt nhẹ qua trên tảng đá này, mài hết tảng đá này, mà kiếp vẫn chưa hết. 

Quý vị xem, thời gian một kiếp là bao nhiêu! Thử nghĩ xem, một tảng đá lớn bằng 40 dặm, 

mỗi một trăm năm áo quần phất nhẹ lên đó một lần, đến lúc đụng vào làm mòn hết tảng đá, 

nhưng kiếp vẫn chưa hết, đây là cách hình dung trong kinh Đức Phật nói, thật như vậy. 

“Quyên, tức con trùng nhỏ, quyên phi là loại trùng biết bay. Nhuyễn động”, nhuyễn là 

không có chân, loại trùng nhỏ biết bò. “Câu hỏi của A nan, sao lại có công đức như vậy? Vì 

chư thiên nhân dân tất cả hàm linh trong tương lai, đều nhờ câu hỏi của ông mà được độ 

thoát”. Công đức từ đây mà có. Câu hỏi của ngài A nan, khiến Đức Phật giảng Kinh Vô 

Lượng Thọ, tức thời biến pháp giới hư không giới. Chúng ta biết bất luận là hiện tượng tinh 

thần hay là hiện tượng vật chất, khi ở trong trạng thái dao động, nó có ba đặc tính. Thứ nhất 

là chu biến pháp giới, như vậy báo nhiêu chúng sanh được lợi ích! Đặc tính thứ hai là năng 

sanh vạn pháp, đặc tính thứ ba là hàm dung không hữu. Đây là tánh đức, tự tánh vốn là như 

vậy. Đức Phật giảng kinh, ngài nói tất cả kinh điển đại thừa, đều từ trong tự tánh hiển lộ ra. 

Mỗi chữ mỗi câu đều là tự tánh phóng quang, là tự tánh thị hiện, phổ độ tất cả chúng sanh. 

Công đức từ đây mà có được. 

Chúng ta liền liên tưởng đến, vì sao chúng ta mời thầy giảng kinh lại có công đức? Mời 

thầy đến giảng kinh, bao nhiêu người ở đây nghe, người nghe giảng được lợi ích. Người nghe 

giảng có căn tánh lanh lợi sẽ khai ngộ, người kém hơn một chút nghe giảng cũng hiểu được 

lý của nó, hiểu được đạo lý. Khai ngộ, hiểu lý, nhất định họ thực hành trong cuộc sống hằng 

ngày, thực hành trong cuộc sống là gì? Sửa đổi chính mình. Giúp một người phá mê khai 

ngộ, lìa khổ được vui, công đức đã không thể nghĩ lường, huống gì là giúp vô lượng vô biên 

chúng sanh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, công đức này lớn biết bao? Tính không hết! 

Ngày nay có người hỏi, muốn làm một chút việc tốt, làm việc gì là tốt nhất? Thế gian 

hiện nay Phật pháp suy yếu, ít người tu hành chơn chánh, người giảng kinh lại càng ít. Như 

vậy chúng ta biết, hộ trì đào tạo nhân tài hoằng pháp là công đức bậc nhất, đây hoàn toàn là 

sự thật. Nhân tài hộ trì hoằng pháp trên thế giới ngày nay, là nhu cầu bức thiết của mỗi khu 

vực quốc gia. Mà nhân tài không phải có thể thành tựu trong một hai ngày, ít nhất phải mười 

năm, cần phải có thứ lớp. Đầu tiên cần phải có tư chất của người thầy, nếu không có tư chất 

của người thầy_hiện nay thành lập trường học rất dễ, có tiền là làm được, nhưng tìm không 

có thầy giáo. Vì vậy điều đầu tiên là đào tạo thầy cô giáo, thầy cô giáo đạo tạo từ đâu? Đào 
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tạo từ trong những buổi giảng, từ xưa đến nay đều như vậy, nhân tài đều là bồi dưỡng ra. 

Thính chúng, trong thính chúng họ nghe một cách hoan hỷ, nghe xong được giác ngộ. Mời họ 

đem tâm đắc khi nghe kinh báo cáo lại với mọi người, chia sẽ với mọi người, như vậy có thể 

thấy được họ đã thật giác ngộ chăng. Nếu ngộ thật, thì mời họ giảng lại. Phật giáo mấy ngàn 

năm nay, đào tạo thầy giảng pháp đều dùng phương pháp này, đào tạo bằng cách này. Quý vị 

phát tâm học giảng kinh, sắp chỗ ngồi của quý vị ở hàng thứ nhất. Hôm nay quý vị nghe bài 

giảng này, ngày mai quý vị giảng lại, nói lại bài hôm nay thầy giảng một lần nữa, vun bồi 

như vậy. Dưới tòa của thầy, ngày xưa là năm năm, nếu tiếp nhận năm năm huấn luyện, tự 

nhiên quý vị sẽ biết, giải hành tương ưng. 

 Không như trường học bây giờ, hiện nay trường học chỉ có giải không có hành, nên rất 

khó thành tựu, trong Phật giáo là giải hành tương ưng. Nghĩa là những gì ta hiểu, những gì ta 

nói ra đều phải làm được. Biến thành tư tưởng, biến thành hành vi sinh hoạt của mình, nên ta 

mới được an lạc tuyệt đỉnh. Đạo lý chính là như vậy, chúng ta không thể không biết. Vì thế 

trước phải dùng phương pháp này, bồi dưỡng năm ba người, sau đó tổ chức một lớp học Phật 

nhỏ, đào tạo mười mấy hai mươi người. Đại khái một người dẫn dắt năm sáu người không 

thành vấn đề. Nếu có ba vị thầy, có thể dẫn dắt 20 học sinh, nhiều quá không được, ta không 

đủ tinh thần để quan tâm. Thầy Lý nói, người có trí tuệ thông minh nhất, cũng không được 

quá mười người. 

Sau khi tổ chức thành công lớp nhỏ này, ta có được 20 thầy giáo, lúc này có thể thành 

lập nghiên cứu sở, từ nghiên cứu sở đào đạo lên tiến sĩ. Có được 100 người thầy như vậy, ta 

có thể thành lập học viện, có 300 thầy giáo thì có thể thành lập trường đại học, không có thầy 

giáo không được. Thầy giáo phải là thánh nhân mới được, không phải thánh nhân tức không 

phải giáo dục thánh hiền. 

Thánh nhân là gì? Là nói được làm được, nói được làm không được như vậy là gạt 

người, giáo dục như thế không thể thành tựu. Khuyết điểm của nền giáo dục ngày nay chính 

là điểm này, họ nói được mà không làm được. Truyền thống văn hóa xưa và giáo dục Phật 

giáo coi trọng là nói được làm được, thực hành rồi mới nói, đây gọi là thánh nhân. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 168, hàng thứ tư từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ hai câu sau 

cùng:  

“Câu hỏi của Tôn giả A nan, sao lại có công đức như vậy, vì chư thiên nhân dân tất cả 

hàm linh đều vì câu hỏi của ông mà được độ thoát. Hàm linh là chỉ hàm có linh tánh, tức là 



421 Tập 140 

 

chúng sanh. Hán Dịch nói: A Nan, hôm nay chư thiên, đế vương, nhân dân, cho đến loài bò 

bay cựa động, ông đều độ thoát”. Chúng ta bắt đầu xem từ đoạn này. 

Thế Tôn khen ngợi lời khải thỉnh của A nan, cũng tức là thỉnh Phật nói rõ về lần đại 

hội này, những đoan tướng mà Thế Tôn hiện ra vô cùng hy hữu. Tôn giả A nan là thị giả của 

Phật, thời gian mười mấy năm, nhưng chưa từng thấy được đoan tướng hy hữu đó, biết rằng 

Thế Tôn diễn giảng lần này, vô cùng quan trọng. Ngài thay mặt đại chúng thỉnh pháp, Thế 

Tôn khen ngợi ngài rằng: “Nay ông hỏi như vậy, hơn công đức cúng dường A la hán, Bích 

Chi Phật trong một thiên hạ, và nhiều kiếp bố thí chư thiên nhân dân trăm ngàn vạn lần”. Đây 

là lần Thế Tôn khen ngợi ngài A nan, mà trước đây chưa từng có. Hôm nay chúng ta học đến 

đây, tại sao câu hỏi của ngài A nan lại có công đức lớn lao như vậy? 

Bên dưới y theo Thế Tôn thuyết pháp, chúng ta có thể lãnh hội được, vì sao vậy? Vì 

đương lai, là tương lai. Đương là hiện tiền, đương thời; lai là vị lai. Chư thiên, thiên có 28 

tầng, ngoài Tứ Không Thiên ra, chư vị nên biết trong Tứ Không Thiên không có Phật pháp, 

Đức Phật không đến đó giảng kinh dạy học. Thực tế mà nói những thiên nhân này, lầm tưởng 

rằng mình đã chứng được Bát niết bàn, không còn nghe kinh nghe pháp, nên Đức Phật không 

đến đó. Ở đó trong kinh giáo thường nói một trong tám nạn, tám nạn này gọi là tam đồ bát 

nạn. Chúng ta biết tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cuộc sống của họ rất khổ, không dễ 

nghe được Phật pháp. Nhưng còn may, nếu có nhân duyên đặc biệt, họ còn có thể nghe được. 

Bát nạn thì rất phiền phức! Trong bát nạn, Tứ Không Thiên là Trường thọ thiên. Trường thọ 

thiên có thọ mạng rất dài. Trong tứ đại châu, người ở Bắc Câu Lô Châu giống như thế giới 

Cực Lạc vậy. Cuộc sống của họ vô cùng thoải mái hạnh phúc, không ai muốn học Phật, nên 

Phật cũng không đến đó. Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát, gọi là Tam châu cảm ứng, Bắc Câu Lô 

Châu không có Phật pháp, nên Vi Đà Bồ Tát cũng không đến. 

28 tầng trời, trừ bốn tầng trời này ra, còn có 24 tầng. 24 tầng này đều có học Phật, nên 

Chư Phật Bồ Tát ứng hóa rất nhiều ở những nơi này. Nhân dân, đây là cõi người. Tất cả hàm 

linh, bao gồm đường súc sanh, đường địa ngục, đường ngạ quỷ. Chúng ta biết, ở đây rất khổ, 

có chủng tánh học Phật, đó là ở nhân gian học Phật, trong A lại da có hạt giống của Phật. Tập 

khí phiền não nặng, tạo ra những tội nghiệp nặng sẽ vào trong tam đồ. Bồ Tát Địa Tạng từ bi 

phát nguyện: “địa ngục vị không, thệ bất thành Phật”. Bồ Tát Địa Tạng là biểu trưng, trên 

thực tế tất cả Chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, chỉ cần chúng sanh có cảm, nhất định liền 

có ứng. Trong giáo lý đại thừa thường nói: “đệ tử nhà Phật, không bỏ một ai”. Địa ngục chịu 

khổ quá nhiều, quá khổ, họ cũng không nghĩ đến cầu Phật Bồ Tát, không nghĩ ra, nhưng có 

minh cảm. Nếu họ gặp được Phật Bồ Tát, họ nhất định đảnh lễ xưng tán, cầu Phật cứu độ họ, 

chắc chắn là như thế. Nhưng không nhìn thấy thì không được, quên mất. Khi vừa nhìn thấy, 

đương nhiên ý niệm cầu Phật Bồ Tát giúp đở lên khởi lên, nên Phật sẽ ứng hóa đến đó. 

Trong mấy năm nay, có một số đồng bóng hé lộ tin tức cho chúng ta. Nói rằng chúng 

sanh trong ba đường ác, học Phật vãng sanh thành tựu, hơn nhân gian chúng ta, hiện nay biến 

thành gì? Trong lục đạo khó độ nhất là cõi người, người không tin, quỷ tin. Chúng ta thử nghĩ 

có khả năng này chăng? Có. Chúng sanh trong ba đường ác họ đang chịu quả báo, không tạo 

nghiệp nữa. Tạo ra nghiệp nặng đều đến đó để thọ báo, báo có nhẹ có nặng. Nếu chịu tội báo 

nhẹ một chút, là do lúc còn ở nhân gian, thiện căn học Phật sâu dày một chút, đó là đối tượng 

Bồ Tát Địa Tạng độ. 

Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện chúng ta đọc được, mẹ của Bà la môn nữ đọa vào 

địa ngục, người hiếu nữ này vì mẹ mình. Cô ta biết mẹ mình tạo nghiệp rất nặng, nhất định 
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đọa địa ngục, nên tu pháp sám hối cho mẹ. Mẹ của cô ta, nhờ công đức tu học của con gái, 

được sanh lên trời Đao lợi. Không những bà được sanh lên cõi trời, mà những chúng sanh 

cùng chịu tội với bà ở trong địa ngục, cũng được sanh lên cõi trời. Từ sự tích này, chúng ta 

có lý do tin rằng, Chư Phật Bồ Tát không từ bỏ ba đường ác, chúng ta có thể tin.  

Vì sao hiện nay cõi người lại khó độ như vậy? Đây cũng có nguyên nhân. Mấy ngàn 

năm trước, mảnh đất lớn này tiếp thu giáo huấn của ba nhà Nho Thích Đạo. Chư vị phải biết, 

ba nhà Nho Thích Đạo, tam giáo Nho Thích Đạo, giáo là dạy học, không phải Tôn giáo. 

Từng có người hỏi tôi, nói Phật và Đạo là Tôn giáo, Nho có phải Tôn giáo chăng? Tôi trả lời 

rằng: Nho Thích Đạo đều không phải là Tôn giáo, đây là thật không phải giả. Đạo trở thành 

Tôn giáo, thời gian dài hơn Phật. Phật biến thành Tôn giáo, tôi nghĩ không quá 300 năm. 

Ngày xưa gọi là ba nhà, tam giáo, lúc đó không phải là Tôn giáo, danh từ Tôn giáo này chưa 

truyền đến Trung quốc. 

Danh từ Tôn giáo là từ Tây dương truyền đến Nhật bản, từ Nhật bản truyền đến Trung 

quốc. Nhưng ý nghĩa của hai từ này theo tiếng trung rất hay, hiện nay cũng được những quốc 

gia khác trên thế giới thừa nhận. Tôn giáo vốn là giáo dục, cần phải trở về với giáo dục.  

Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, 19 tuổi xa gia đình ra đi tham học. Ngài là một người rất 

hiếu học, thanh niên tri thức. Các Tôn giáo học thuật của Ấn độ ngài đều tham học, bao gồm 

phương pháp tu học Thiền định Du già của họ, ngài đều đã học, đặc biệt là ở trong Thiền 

định. Cảnh giới trong định có thể đột phá tầng không gian, nên đối với tình hình trong lục 

đạo rất rõ ràng. Ngài học suốt 12 năm. Ngài chấm dứt việc tham học, không còn chỗ để đi 

tham học nữa. Ngài nhập định dưới cây Tất Bát La, nhập thiền định thâm sâu hơn. Người xưa 

nói, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, vấn đề này được giải quyết. Kiến tánh, quả rất 

tuyệt vời! 

Phật giáo đại thừa truyền đến Trung quốc, ở Trung quốc trong 2000 năm này, người 

đạt đến cảnh giới này, tôi dự đoán ít nhất cũng trên 3000 người, đều là trong Tông môn Giáo 

môn. Trong Thiền tông chúng ta xem Ngũ Đăng Hội Nguyên, có hơn 1700 người, đây là 

không bao gồm Giáo môn. Giáo môn đại khai viên giải, Tịnh tông nhất tâm bất loạn hợp lại, 

tôi có lý do tin rằng vượt qua 3000 người. Cảnh giới của họ là cùng cảnh giới của Đức Thế 

Tôn khi đại triệt đại ngộ dưới cội bồ đề, đã thành Phật. Vì sao không gọi là thành Phật? Gọi 

rồi, nhưng ta không lưu ý. Tông môn thường nói: “Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật”. 

Người kiến tánh đều là Phật, Phật thật, không phải Phật giả. Đại sư Thiên Thai nói rất rõ ràng 

minh bạch. Trong Kinh Hoa Nghiêm minh tâm kiến tánh là địa vị gì? Viên giáo sơ trụ Bồ Tát, 

vừa khai ngộ, vừa kiến tánh. Họ với cứu cánh viên mãn quả Phật_trong Kinh Hoa Nghiêm 

gọi là Diệu Giác vị, trên một vài cảnh giới thì hoàn toàn tương đồng, không có sai biệt. 

Vì sao Đức Thế Tôn phải phân họ thành 41 địa vị? Vấn đề này hiện nay chúng ta đã rõ 

ràng, đã minh bạch, đó là gì? Tập khí phiền não vô thỉ vô minh dày mỏng khác nhau, họ vẫn 

còn tập khí. Nhưng những tập khí này có chướng ngại gì chăng? Không chướng ngại điều gì. 

Nghĩa là sao? Là chúng sanh có cảm, họ liền ứng hóa, điều này không chướng ngại. Cần lấy 

thân Phật để độ họ liền hiện thân Phật. Như Phẩm Phổ Môn nói về 32 ứng của Bồ Tát Quán 

Thế Âm, cần lấy thân gì để độ thoát, ngài có năng lực hiện ra thân đó, không hề chướng ngại. 

Cần nói với họ pháp gì, các ngài liền nói pháp đó, nói pháp cũng không có chướng ngại. Quả 

thật, họ đã nhập vào pháp giới tứ vô ngại: Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. 

Hoa Nghiêm Kinh sơ trụ Bồ Tát đạt được. 
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Họ khác với Phật ở đâu? Quả vị Diệu Giác hoàn toàn đoạn tận tập khí, còn họ chưa 

đoạn tận tập khí, khác nhau ở chỗ này. Ngoài điểm này không có gì sai khác cả. Tập khí này, 

trong lúc họ ứng hóa phổ độ chúng sanh, tự nhiên sẽ biến mất. Những người thành tựu ngày 

xưa, nhân vật đại biểu mọi người đều thường nói: Thiền tông lục tổ Huệ Năng là nhân vật đại 

biểu. Khi đại sư Huệ Năng kiến tánh, ngài đưa ra báo cáo rất quan trọng với Ngũ tổ! Báo cáo 

tuy không dài, chỉ có năm câu, nhưng nội dung năm câu này nếu nói tường tận chính là Đại 

Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là khi Đức Phật minh tâm kiến 

tánh, nói ra cảnh giới của mình. Nên Đức Thế Tôn là nói tường tận, ngài Huệ Năng là nói 

lược, nội dung hoàn toàn giống nhau, không có gì khác. Quy nạp Kinh Đại Phương Quảng 

Phật Hoa Nghiêm tức là năm câu ngài Huệ Năng nói, triển khai năm câu nói của ngài Huệ 

Năng nghĩa là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, không tăng không giảm. Năm câu 

của ngài Huệ Năng chúng ta dễ nhớ, cần phải nhớ! 

Câu thứ nhất: “đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh”, chư vị đồng học có mặt trong buổi 

học hôm nay, tự tánh chúng ta có thanh tịnh chăng? Đúng vậy, không có gì khác với Phật, 

nhưng dường như bản thân chúng ta tự cảm thấy ô nhiễm rất nghiêm trọng? Không sai, rất 

nghiêm trọng. Nguyên nhân là gì? Vì chúng ta có cảm giác, nếu không có cảm giác thì ta đã 

thanh tịnh. Cảm giác là gì? Là vọng niệm! Đức Phật nói rất rõ ràng, vì vọng tưởng phân biệt 

chấp trước mà không thể chứng đắc. Nếu như buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp 

trước, liền được thành tựu. Quý vị hoàn toàn tương đồng với Đức Thế Tôn, với đại sư Huệ 

Năng, ngồi ngang nhau, nhập vào cảnh giới này. 

Câu thứ hai: “Tự tánh không sanh không diệt”, câu này rất quan trọng! Hiện nay chúng 

ta tham sống sợ chết, quan niệm này sai hoàn toàn, vì sao vậy? Vì không có sanh tử. Sanh tử 

là gì? Là thân thể, thân thể có sanh diệt, duyên tụ duyên tán, tự tánh không có sanh diệt. Hiểu 

được đạo lý này, không phải quý vị được trường sanh rồi ư? Quý vị vốn là trường sanh, do 

mê mà không giác, nên tham sống sợ chết. Nếu giác ngộ được rằng, vốn là trường sanh, 

người người đều là trường sanh, pháp pháp đều là trường sanh, như vậy có thể buông bỏ 

được vọng niệm này. 

Câu thứ ba nói rất hay: “Tự tánh vốn tự đầy đủ”, hiểu được đạo lý này, ta sẽ làm được 

đối với người không tranh, đối với thế gian không cầu, vì sao vậy? Vì mọi thứ ta điều viên 

mãn, mọi thứ đều đầy đủ, trong tự tánh vốn đã đầy đủ, ta còn cầu nó để làm gì? Cầu là sai, 

không cầu mới đúng. Chúng sanh trong thế gian hiện nay, mê vào trong của cải, không biết 

của cải là thứ bản thân ta vốn có đầy đủ, lấy không hết, dùng không tận. Đây đều là sự thật. 

Lúc Đức Thế Tôn tại thế, ngài thị hiện làm một vị tăng khổ hạnh, giống như đại chúng 

vậy. Ba y một bát, ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây, trong kinh điển có đoạn nói đến 

điều này. Từng có người thỉnh giáo Đức Thế Tôn, đó là người có trình độ nhất định đối với 

Phật pháp, biết Đức Phật thường trú ở cõi báo, cõi thật báo trang nghiêm, ngài thị hiện hòa 

quang đồng trần ở nhân gian chúng ta. Vậy Đức Thế Tôn có thể cho chúng con thấy được cõi 

báo của ngài chăng? Đức Phật đồng ý. Đức Phật ngồi trên tòa cỏ, để chân xuống, một chân 

ấn xuống đại địa, gọi ông ta xem. Ông ta xem, chính là thế giới Cực Lạc. 

Đức Phật không phải 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, thân tướng của Phật biến thành thân có 

vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, không phải ngồi trên tòa cỏ, mà ngồi trên tòa kim 

cang. Nhìn thấy cây cỏ hoa lá, đại địa là thế giới lưu ly. Đó không phải là Đức Phật biến hiện 

ra cho ông ta thấy, cõi thật báo chính là như vậy. Khi ông ta xem xong, ngài liền rút chân xếp 

bàng lại thì không còn nữa, thấy Phật vẫn ngồi yên trên thảm cỏ. Thật sự nhìn thấy chúng bảo 
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trang nghiêm, không phải chỉ có thất bảo, mà vô lượng vô số trân bảo trang nghiêm. Đây là 

tự tánh vốn đầy đủ, đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, vô lượng 

phước báo, cần gì phải cầu? Sao có thể cầu được! 

Câu thứ tư, mỗi câu đều quan trọng, câu nói của đại sư Huệ Năng là tinh túy của Kinh 

Hoa Nghiêm. “Tự tánh vốn không dao động”, đây là gì? Trong kinh điển đại thừa thường nói: 

“tự tánh bổn định”, không có ý niệm, xưa nay chưa từng khởi tâm động niệm. Khởi tâm động 

niệm còn không có, làm sao có phân biệt chấp trước? Tự tánh vốn định. 

Câu sau cùng là khởi tác dụng: “năng sanh vặn pháp”, thập pháp giới y chánh trang 

nghiêm, toàn là tự tánh biến hiện ra. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. 

Biến pháp giới hư không giới, vạn sự vạn vật với bản thân là nhất thể. Vô lượng vô biên chư 

Phật Như Lai từ đâu mà có? Tự tánh biến hiện ra. Vô lượng vô y chánh trang nghiêm, từ đâu 

mà có? Vẫn là tự tánh biến hiện ra. Tự tánh chỉ có một, không có hai. Bởi vậy mới nói vạn 

pháp quy nhất, nhất là tự tánh, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều không hai. 

Nếu người học Phật có thể nhận thức được vấn đề này, nhận thức rõ ràng, nhận thức 

minh bạch trong giáo lý đại thừa gọi là giải ngộ. Tín giải hành chứng, giải rồi sẽ ngộ. Làm 

sao quý vị có thể khế nhập? Như vậy ta phải y giáo phụng hành, y giáo phụng hành gọi là tu 

hành, tu hành là gì? Sửa đổi tất cả những nhận thức sai lầm trước đây. Tất cả mọi sai lầm 

chính là phiền não, là tập khí. Tập khí khó đổi, trước phải thay đổi phiền não về mặt sự. Kiến 

tư phiền não, kiến nghĩa là chúng ta thấy sai, tư là chúng ta nghĩ sai. Tham sân si mạn nghi là 

nghĩ sai. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến là chúng ta thấy sai. Sửa đổi những 

điều này, gọi là tu hành. Khế nhập cảnh giới, bất luận chúng ta ở trong cảnh giới nào, trong 

hoàn cảnh nào; thuận cảnh hay nghịch cảnh ta đều được đại tự tại, không bị ngoại cảnh bên 

ngoài chi phối. Đây là thọ dụng chân thật của Phật pháp. Khi tôi mới học Phật, thầy Phương 

nói với tôi: “Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người”. Không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, 

mới là hưởng thụ cao nhất.  

Câu hỏi này của ngài A nan quả là quá tuyệt. Tương lai chư thiên nhân dân, tất cả hàm 

linh chính là lục đạo chúng sanh, đều vì câu hỏi này mà đều được độ thoát. Hai chữ “được độ” 

ý nghĩa rất thâm sâu. Độ thoát, độ là khai ngộ, minh bạch. Thoát là gì? Thoát ly luân hồi lục 

đạo, thoát ly mười pháp giới, đến tầng cao nhất, thoát ly cõi thật báo trang nghiêm của Chư 

Phật Như Lai, vì sao vậy? Vì cõi thật báo trang nghiêm là không gian hoạt động của 41 vị 

pháp thân đại sĩ. Thoát ly nó thì đi về đâu? Trở về tự tánh, cõi thường tịch quang, đây gọi là 

độ thoát rốt ráo, thật vậy chăng? Là thật.Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh đều là hàm linh, 

linh nghĩa là linh tánh. Không những tất cả động vật, mà chư thiên nhân dân đều được độ, gọi 

là chánh báo. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: Y báo chuyển theo chánh báo, y báo là gì? Là 

cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa, đều được độ. Trong thường tịch quang hoàn toàn không có 

những thứ này, toàn bộ đều trở về tự tánh.  

Các nhà khoa học cận đại nói với chúng ta về nghiên cứu vật lý thái không, họ phát 

hiện một vấn đề. Nghĩa là chúng ta hiện nay có thể quan sát đến thái không, trên thực tế chỉ 

là 10% của thái không có thể thăm dò được, còn 90% không nhìn thấy, không có. Họ nói 

điều này chúng ta nghe hiểu, cũng chính là nói họ có thể nhìn thấy đều là tướng phần, không 

có tướng họ không nhìn thấy được, đó là gì? Mười pháp giới có tướng, cõi thật báo trang 

nghiêm của Chư Phật Như Lai vẫn có tướng, ở đâu không có tướng? Thường tịch quang 

không có tướng, họ không nhìn thấy, 90% đã trở về thường tịch quang. Thường tịch quang có 

thể hiện tướng chăng? Có thể, chúng sanh có cảm, họ liền hiện tướng. Khi chúng sanh không 
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có cảm, họ lại trở về thường tịch quang. Tất cả pháp đều từ thường tịch quang hiển lộ ra, sau 

đó lại trở về thường tịch quang, đến thường tịch quang là không thấy nữa. Thường tịch quang 

không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. Nhưng hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh 

thần đều từ nó sanh ra, nó có thể sanh ra vạn pháp. Bởi thế vấn đề khoa học không thể giải 

quyết, vấn đề triết học không thể giải quyết, trong Phật pháp đều có, nói một cách viên mãn. 

Phật pháp là khoa học, không phải mê tín. 

Phật không nói: Ta nói như vậy, quý vị phải tin ta, không phải như vậy. Yêu cầu của 

Phật là sau khi nói với quý vị xong, bản thân ta phải thân chứng. Quý vị xem tín giải mới đến 

hành chứng, chứng mới là của chúng ta, mới được thọ dụng. Nếu ta không thể chứng được, 

thì không được thọ dụng, những gì ta có thể hiểu được là của người khác, của Thế Tôn, của 

tất cả Chư Phật, của tất cả pháp thân Bồ Tát, là của họ. 

Chúng ta khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều tồn tại, nói cách 

khác, chúng ta vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Dùng tâm thái này học Phật, khiến cho 

Phật pháp biến thành học thuật. Đây là Phật học, không phải là học Phật, học Phật phải hành 

chứng. Có tín giải không phải học Phật, hành chứng mới thật sự học Phật, chúng ta phải hiểu 

rõ điều này. 

Quý vị xem câu hỏi của ngài A nan, công đức này lớn biết bao, lợi ích vô biên! Công 

đức phải tính từ đây. Ngài không hỏi, Đức Phật không nói, khi hỏi thì Phật phải nói. Trên 

thực tế trong hội này, chúng ta nhìn thấy biểu hiện của Đức Thế Tôn là hoan hỷ, hỷ duyệt, an 

vui, đây cũng là cảm ứng. Cơ duyên chúng sanh thuần thục, đây là cảm; thị hiện của Phật đó 

là ứng, người thông thường không nhận ra, pháp thân đại sĩ minh bạch. A nan là pháp thân 

đại sĩ tái sanh, ngài đến là để thị hiện, ngài không phải phàm phu thật, cũng không phải là 

hàng sơ quả thật, không phải! Đại quyền thị hiện. Lúc này ngài hỏi, người tu học trong Phật 

pháp có trình độ tương đối, nghe ngài A nan hỏi và giải đáp của Thế Tôn, lập tức hiểu rõ. 

Tiếp theo là chú giải của Hoàng Niệm Tổ: “Hàm linh là chỉ hàm có linh tánh”, lục đạo 

chúng sanh, “tức chúng sanh”. Chúng sanh này là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Chúng 

là chúng duyên, chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi hiện tượng, gọi là chúng sanh, con người 

chúng ta là do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Thực tế thì trong kinh Phật nói về chúng duyên, 

đã nói năm vấn đề: Sắc thọ tưởng hành thức gọi là ngũ uẩn- sắc thọ tưởng hành thức. Nhân 

thiên, sắc thọ tưởng hành thức, thân thể vật chất này là sắc pháp. Sắc là vật chất, thọ tưởng 

hành thức là tinh thần. Thọ là cảm thọ; tưởng là tư tưởng; hành là những việc ở trước, bất 

luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tâm lý, nó đều không gián đoạn, luôn tương tục. 

Hành nghĩa là tương tục, niệm niệm tương tục, niệm trước diệt niệm sau liền sanh, đây gọi là 

hành. Thức là tin tức trong kho tư liệu, cất giữ tin tức, nó cũng không gián đoạn. Tất cả động 

vật không ra ngoài năm phạm vi này. Bây giờ chúng ta biết, thực vậy cũng không ra khỏi 

năm phạm vi này, khoáng vật cũng thế. Lớn đến toàn thể vũ trụ, nhỏ đến như hạt bụi đều là 

sắc thọ tưởng hành thức. Làm sao chúng ta biết được? Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, hiện 

tượng sinh ra như thế nào? Nhất niệm sanh ra, nhất niệm bất giác sanh ra. Ngài nói một khảy 

móng tay có “32 ức 100 ngàn niệm”, nhất niệm này là một đơn vị, tốc độ của nó quá nhanh. 

Hiện tượng vật chất từ nó sanh ra, hiện nay khoa học đã chứng minh. Các nhà khoa học nói: 

Trên thế giới căn bản không có thứ gọi là vật chất. Chân tướng của vật chất là gì? Là tích lũy 

của ý niệm, huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục mà sản sanh ra, nó không phải thật, nên 

tất cả đều có thể quay về với ý niệm. Trong kinh Phật nói: “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, 
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trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói như vậy. “Tâm hiện thức biến”, tâm tức là ý niệm, ý niệm chi 

phối tất cả.  

Khoa học hiện đại đi theo phương phướng này, điều này rất tốt!Hiện nay nhân loại 

đang đi đến bước đường cùng, khổ không nói hết. Tin tức này làm tăng trưởng tuyệt đối lòng 

tin chúng ta, vì sao vậy? Vì nó có thể thay đổi bản thân, có thể thay đổi hoàn cảnh sống của 

chúng ta, ý niệm chủ tể! Nếu lục đạo chúng sanh buông bỏ, vứt bỏ ý niệm, áp dụng ý niệm 

của Phật Bồ Tát, thì hoàn cảnh hiện nay của chúng ta không phải biến thành thế giới Cực Lạc 

rồi sao? Thế giới Cực Lạc từ đâu mà có? Trong kinh này nói, do ý niệm của Phật A Di Đà 

biến hiện ra. Ý niệm hôm nay của chúng ta giống như ý niệm của ngài, ta nhập vào cảnh giới 

của ngài, ngài nhập vào cảnh giới của chúng ta, tự tha không hai. Khi hiểu rõ ràng minh bạch 

đạo lý này sẽ được cứu, thật sự được cứu, không phải giả.  

Quý vị nói Đức Phật an vui, hôm nay chúng ta nghe xong cũng an vui. Thế Tôn ở 

trong hội này, đem tin tức này truyền cho chúng ta, chúng ta cần học tập theo Phật A Di Đà, 

đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với Phật A Di Đà, hoàn thành trong một niệm. 

Quý vị xem an vui biết bao! Hỷ duyệt này là thật, không phải giả, không gì sánh được, không 

sánh được. 

Hai chữ “chúng sanh” này bao hàm điều hôm nay chúng ta nói, tất cả hiện tượng vật 

chất và hiện tượng tinh thần, trong tự tánh có kiến văn giác tri là tánh đức, bất sanh bất diệt, 

tánh đức. Nhất niệm bất giác, nhất niệm vô minh này khiến trong tự tánh biến hiện ra A lại da. 

Trong A lại da có nghiệp tướng, có chuyển tướng, có cảnh giới tướng. Nghiệp tướng là gì? 

Nghiệp tướng là hiện tượng dao động, chuyển tướng là kiến văn giác tri đã biến đổi, trong A 

lại da không gọi là kiến văn giác tri, gọi là gì? Là thọ tưởng hành thức, kiến văn giác tri biến 

thành thọ tưởng hành thức. Vì có thọ tưởng hành thức, nên mới có cảnh giới tướng hiện tiền. 

Cảnh giới tướng từ đâu mà có? Cảnh giới tướng từ ý niệm, từ thọ tưởng hành thức mà có. 

Cổ nhân nói_vì tướng phần hiện ra kiến phần, chuyển tướng tức là kiến phần, hiện 

tượng vật chất là tướng phần. Nếu thấy được kiến phần, giống như hư không, trong không 

sanh có, hiện tượng vật chất liền sanh ra. Hiện tượng vật chất hình sắc đa dạng, mỗi loại 

không giống nhau. Các nhà khoa học đã giải thích, giải thích rất hay, là tần suất giao động 

khác nhau. Tần suất chậm thì biến thành thể cứng, vật rất cứng. Tần suất nhanh nó biến thành 

mềm mại, như thực vật, những lớp da như loài động vật chúng ta, đây là tần suất nhanh. 

Nhanh hơn nữa liền biến thành khí thể, nhanh hơn nữa sẽ biến thành sóng điện từ, biến thành 

sóng ánh sáng. Đều là tần suất khác nhau, nhưng cùng một vấn đề. 

Biến pháp giới hư không giới, quả thật như Phật pháp nói: “phàm sở hữu tướng giai thị 

hư vọng”, hư vọng vì sao lại có? Vì tánh của nó là thật, tướng là vọng, tánh là thật. Một hạt vi 

trần, một vọng niệm, thể của nó đều là tự tánh, tự tánh là thật. Tánh tướng nhất như, tánh 

tướng không hai. Từ tánh mà nói, nhất chân nhất thiết chân; từ tướng mà nói, nhất vọng nhất 

thiết vọng. Tánh tướng không hai, chân vọng cũng không hai. Những khái niệm này, chúng 

ta cần phải hiểu rõ ràng minh bạch về lý của nó, nó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. 

Chúng ta sống trong thế giới đầy đau khổ này, vừa chuyển liền biến thành thế giới Cực Lạc. 

Chuyển biến chỉ trong một niệm, đây gọi là giác và mê. Một niệm giác liền lìa khổ được vui, 

một niệm mê lập tức đọa vào trong biển khổ, rất khó ra khỏi! Ở trong biển khổ này càng mê 

càng sâu. 

Đoạn kinh văn này trong Hán Dịch, trong Hán Dịch nói: “A nan, hôm nay chư thiên đế 

vương nhân dân”. Đế này có thiên đế, có đế vương của nhân gian. Nhân dân như: “loại bò 
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bay cựa động, đều được ông độ thoát”, ông hỏi Đức Thế Tôn trả lời, nhờ vậy mà đều được độ 

thoát. “Nhờ câu hỏi này mà dẫn ra”, dẫn ra điều gì? Đức Thế Tôn giảng bộ kinh này. “Phàm 

thánh đều thu nhiếp, lợi độn đều được nhờ ơn”. Từ che chở ở đây đọc là phi, không đọc bị, 

tiếng địa phương gọi là gia phi, ý này là chính xác. Đây là âm cổ, phi là âm cổ, ý nghĩa tương 

đồng với chữ thiêu bây giờ, nghĩa tương đồng với chữ thiêu. 

“Ngang ra khỏi tam giới, con đường đi đến tứ độ”, ở đây cần phải chú ý, ở đây nói tứ 

độ, không phải tam độ. Trong tứ độ có thường tịch quang, trở về thường tịch quang mới gọi 

là Diệu giác. Chữ “diệu” này trong Phật pháp, ý nghĩa thật sự của nó là gì? Phi hữu phi vô 

gọi là diệu, không thể nói có, cũng không thể nói không có, như vậy mới gọi là diệu. Nên chỉ 

có thường tịch quang là diệu, thường tịch quang gọi là Diệu giác. 

41 vị pháp thân đại sĩ trong cõi thật báo, từ Viên giáo sơ trụ đến thập trụ, thập hạnh, 

thập hồi hướng, thập địa, Đẳng giác, 41 địa vị này trú ở cõi thật báo, nghĩa là cõi thật báo 

trang nghiêm. Nâng cao lên là Diệu giác, quả vị này đến thường tịch quang. Thường tịch 

quang gọi là cõi diệu, không gọi là cõi báo, cõi thật báo trang nghiêm gọi là cõi báo, cõi báo 

của Như Lai. Nên nhập vào thường tịch quang, tức 90% còn lại mà các nhà khoa học nói 

không thấy, biến mất, nó hoàn nguyên. Nhất niệm bất giác nó liền sanh ra, đến Diệu giác nó 

hoàn nguyên. Không biết từ đâu sanh ra, các nhà khoa học nói trong không sanh có.  

Quý vị hãy nghĩ thử điều này xem, trong không sanh có, vậy đâu là không! Trong 

thường tịch quang sanh ra, ta không cách nào phát hiện được thường tịch quang, sáu căn 

không tiếp xúc được. Vì nó không phải vật chất, nó cũng không phải hiện tượng tinh thần, 

nên không tiếp xúc được. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân của ta, năm căn này tiếp xúc là hiện tượng 

vật chất, ý căn tiếp xúc hiện tượng tinh thần. Nó không phải vật chất, cũng không phải tinh 

thần, nên sáu căn của ta đều không tiếp xúc đến được. Bởi thế không thể nói nó là không, nó 

hiện tướng cũng không thể nói nó có, vì tướng đó là huyễn tướng. 

Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, trong kinh điển hình dung các ngài như thế nào? 

Du hý thần thông, nói quá hay, phải chăng là chân tướng? Không thể nói nó không phải chân 

tướng, cũng không thể nói nó hoàn toàn là chân tướng, vì sao vậy? Vì không thể dùng ngôn 

ngữ để nói, đây là thật. Chẳng những ngôn ngữ không nói được, mà đến tưởng tượng cũng 

không thể nghĩ đến được, gọi là không thể nghĩ bàn. Cũng chính là nói các ngài từ pháp thân 

Bồ Tát, đây là pháp thân Bồ Tát trong cõi thật báo, họ vẫn chưa đoạn tận tập khí, vẫn còn tập 

khí. Nhưng họ khởi tác dụng với Như Lai trong thường tịch quang khởi tác dụng, không có gì 

khác. 

Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong mười pháp giới hòa quang đồng trần với chúng sanh 

trong mười pháp giới, tưởng chừng như hoàn toàn giống nhau, thật ra là hoàn toàn khác nhau, 

vì sao vậy? Vì họ chưa từng khởi tâm động niệm, chiêu này quá tuyệt! Vì sao các ngài không 

có khởi tâm động niệm? Nếu khởi tâm động niệm thì họ là phàm phu, không phải thánh nhân. 

Họ không khởi tâm không động niệm, hay nói cách khác họ thường trú tịch quang, không rời 

tịch quang. Như Đức Thế tôn thị hiện, quý vị xem ngón chân ấn xuống đất để quý vị thấy 

được cõi báo nơi ngài ở, thọ dụng chân thật của ngài, đó là gì? Ngài dùng thần lực, khiến quý 

vị thấy được cảnh giới của ngài. Khi ngài thu nhiếp thị hiện, quý vị không thấy được nữa. Vì 

sao không để mọi người thấy? Để mọi người nhìn thấy, họ coi ngài như vị thần, phàm phu 

tục tử chúng ta sao có thể làm được điều này? Nên ngài thị hiện như chúng ta vậy, để nói với 

chúng ta rằng: Quý vị xem, ta thành tựu được, thì các người cũng có thể thành tựu, khuyến 

khích chúng ta, giúp chúng ta kiếp lập tín tâm. Đây là một phương thức dạy học của ngài, 
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một loại thiện xảo, giúp chúng ta kiến lập tín tâm, giúp chúng ta phát khởi đại nguyện, cũng 

có thể thành tựu trong một đời. Có thể thành tựu trong một đời chăng? Có thể! 

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là một đời thành tựu. Thiện Tài Đồng Tử là một điển 

hình. Kinh Pháp Hoa nói một đời thành tựu, Long Nữ làm gương. Ngài Huệ Năng một đời 

thành tựu, giống ngài Huệ Năng như tôi mới nói, theo nhận định của tôi ngày xưa có khoảng 

hơn 3000 người, buông bỏ là được! Bởi thế học Phật không thể không buông bỏ. Sở dĩ chúng 

ta nói khó khăn, nghĩa là không dễ buông bỏ, không chịu buông bỏ. Điều đầu tiên là gì? Là tự 

tư tự lợi. Khởi tâm động niệm, điều đầu tiên là nghĩ đến bản thân, quý vị nói có phiền phức 

chăng. Ở đây, người thật sự muốn thành tựu, thường nghĩ đến Thế Tôn, thường nghĩ đến đại 

sư Huệ Năng, thường nghĩ đến đại sư Ấn Quang trong thời cận đại. Các ngài thị hiện là gì? 

Các ngài thị hiện buông bỏ.  

Chúng ta ngày ngày tu sám hối, sám hối là gì? Sám hối nghĩa là buông bỏ, vì sao ngày 

ngày sám hối? Vì chưa thật sự buông bỏ. Mỗi ngày buông bỏ một ít, một phần ngàn, một 

phần vạn, như vậy không được. Buông bỏ 9999 phần trên mười ngàn cũng không được, một 

niệm còn lại đó vẫn là phàm phu lục đạo. Như vậy là chưa cứu cánh, chưa triệt để, cũng 

nghĩa là ta chưa thật sự buông bỏ. Phải như thế nào mới thật sự buông bỏ? Không có chút ý 

niệm nào vì bản thân, thật sự buông bỏ. Khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh, tuy vì tất 

cả chúng sanh nhưng hãy nhớ, nhất định là tam luân thể không, đây là thật buông bỏ. Tam 

luân bất không là chưa buông bỏ. 

Vì sao tam luân thể không? Vì tam luân thể không hoàn toàn tương ưng với tánh đức. 

Cũng là trong kinh điển đại thừa thường dạy chúng ta, mọi người thường đọc Kinh Kim Cang: 

“tất cả pháp hữu vi”, tôi thường nói là “vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”, trong Kinh 

Kim Cang nói: “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, bài kệ ở sau: “tất cả pháp hữu vi, như 

mộng huyễn bào ảnh”, đây đều là Thế Tôn dạy cho chúng ta. 

Chư Phật Như Lai ứng hóa tại thế gian, pháp thân đã sĩ trong cõi thật báo ứng hóa ở 

thế gian giống như Như Lai, đó là cảnh giới của họ. Họ hoàn toàn không có chấp trước, quả 

thật là vô ngã. Nửa bộ trước của Kinh Kim Cang nói: Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô 

chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Hành tất cả pháp, hóa độ chúng sanh, thị hiện ra nhiều 

loại. Nửa bộ sau không những đã buông bỏ tướng, đến ý niệm cũng không còn: Vô ngã kiến, 

vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, đây là gì? Đã nhập vào cảnh giới. 

Sau khi buông bỏ tất cả, mới có nắm giữ được tất cả, nắm giữ là gì? Trong Hoàn 

Nguyên Quán nói tứ đức là nắm giữ: Tùy duyên diệu dụng, oai nghi hữu tắc, làm gương cho 

chúng sanh. Nhu hòa chất trực, đại chúng sanh khổ. Hợp bốn điều này lại, tức làm mà không 

làm, không làm mà làm, đó là gì? Đó nghĩa là tam luân thể không, có làm chăng? Làm thật, 

có làm hay chăng? Không có làm, sao lại không làm? Không có làm điều gì cho mình, trong 

đây là vô ngã, đó chính là Phật Bồ Tát. Trong này có ngã, nên nhớ đây là lục đạo phàm phu. 

Trong Phật pháp ta làm nhiều Phật sự, tương lai hưởng được phước báo nhân thiên trong lục 

đạo, không ra khỏi được. 

Học Phật chơn chánh không có gì khác ngoài đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện. 

Thiện ác có tiêu chuẩn, đều là dùng pháp thế gian. Đệ Tử Quy là pháp thế gian, Cảm Ứng 

Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo là pháp thế gian. Thế nào gọi là pháp thế gian? Khởi tâm 

động niệm là pháp thế gian, không khởi tâm không động niệm mới xuất thế gian, vì sao vậy? 

Vì không khởi tâm không động niệm không còn ở trong mười pháp giới. 
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Những năm lại đây, trong đại thừa Kinh Hoa Nghiêm chúng ta nói đến vấn đề này rất 

nhiều, đều đã quen thuộc. Quý vị xem, không chấp trước là ra khỏi luân hồi lục đạo. Chúng 

ta nên nhớ rằng, chúng ta còn chấp trước, hay nói cách khác, chúng ta chưa vượt khỏi cửa ải 

luân hồi. Không phân biệt, không khởi tâm động niệm mới ra khỏi mười pháp giới. Cho nên 

chúng ta phải suy nghĩ tường tận, chúng ta đến bản lĩnh ra khỏi luân hồi cũng không có. 

Những gì Đức Phật nói, mỗi người chúng ta đều có thể làm được, ngài nói về lý và sự một 

cách thấu triệt, một cách rõ ràng, đó là gì? Ta thật sự hiểu rõ ràng minh bạch, liền hoan hỷ 

buông bỏ, không còn dính mắc dù chỉ là một chút. Tôi buông bỏ hết còn có thể sống được ư? 

Sống tự tại hơn bất kỳ ai. 

Đức Thế Tôn buông bỏ tất cả, ngài cũng đâu có đói, cũng đâu chết lạnh, trái lại ngài 

sống vô cùng tự tại, vô cùng an lạc. Người thế gian chúng ta đã học Phật, nhưng vì sao không 

dám buông bỏ? Nghĩ rằng đó là Thế Tôn, đó là Tế Công, họ là A la hán, chúng ta không thể. 

Chúng ta buông bỏ chắc chắn chết đói, chết lạnh, vì thế vĩnh viễn không dám buông bỏ, đây 

là điều phiền phức. Đây là một cửa ải lớn nhất trong việc học Phật, trở ngại đầu tiên không dễ 

đột phá. Khi đột phá được cửa ải này sẽ thuận buồm xuôi gió, cửa ải đầu tiên khó, quả là rất 

khó! Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, có chăng? Có.  

Tâm địa thanh tịnh, không dính chút bụi trần. Nhưng về sự, về sự có thể hòa quang 

đồng trần. Tâm địa, tâm địa là thanh tịnh, đích thực không dính mắc chút gì cả, vì sao vậy? 

Vì biết rằng tất cả mọi hiện tượng đều do ý niệm tích lũy, căn bản không có những thứ này. 

Không những như các nhà khoa học nói là do ý niệm tích lũy, mà Phật pháp nói rằng tất cả ý 

niệm đều không có, ý niệm là gì? Ý niệm là vô minh. Như vậy mới thật sự tìm ra chân tướng, 

Phật pháp gọi là chân như, ta mới tìm ra được nó, đây là thật. Nguồn gốc của vạn sự vạn vật 

giữa vũ trụ, năng sanh, năng hiện, năng biến, đã tìm được nó, đây gọi là thành Phật. Bởi vậy 

khó khăn nhất chính là buông bỏ. Nên tôi khuyên đồng học, đó là sự dẫn dắt, dẫn dắt chúng 

ta đến cửa Phật, nhưng chưa vào, đang ở ngoài cửa. Tôi khuyên mọi người buông bỏ tự tư tự 

lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lúc trần, buông bỏ tham sân si mạn, đến 

đâu? Đến trước cửa Phật, chưa vào được. Đi vào phải y theo điều kiện của Phật, buông bỏ 

kiến tư phiền não, buông bỏ trần sa phiền não, buông bỏ vô minh phiền não.  

Buông bỏ kiến tư nghĩa là buông bỏ lục đạo, lục đạo không còn, tứ thánh pháp giới 

hiện tiền. Buông bỏ phân biệt, ta đến tầng cao nhất trong tứ thánh pháp giới: Phật pháp giới. 

Tiếp tục buông bỏ khởi tâm động niệm, đó gọi là căn bản vô minh, buông bỏ khởi tâm động 

niệm, ta vào được cõi thật báo, thập pháp giới không còn. Thông thường chúng ta gọi cõi thật 

báo là nhất chân pháp giới, trong đó có hiện tượng nhưng không có biến hóa, vì nó hoàn toàn 

xưng tánh. Tâm hiện vì nó không có thức, nên nó không có biến hóa. Con người thật sự là 

trường sanh bất lão, không khởi biến hóa sẽ không bị lão hóa. Họ cũng không sanh bệnh, 

cũng không cần ẩm thực, là hóa sanh. Cây cỏ hoa lá hoàn toàn xanh tươi, không phải như 

mùa xuân sanh ra mùa thu sinh trưởng, không có hiện tượng này, nên đó là nhất chân pháp 

giới. Hoàn toàn khác với tình hình trong mười pháp giới, mỗi người đều vô lượng thọ, người 

người đều như 18 tuổi, vĩnh viễn không suy lão, đây là cõi thật báo trang nghiêm. 

Đoạn tận tập khí khởi tâm động niệm, liền trở về thường tịch quang, điều này cần một 

khoảng thời gian. Theo trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tập khí hoàn toàn đoạn tận, thời gian là 

ba đại a tăng kỳ kiếp. Cũng chính là nói thọ mạng trong cõi thật báo trang nghiêm, là ba đại a 

tăng kỳ kiếp. Hết ba đại a tăng kỳ kiếp, ta liền chứng được Diệu giác vị, hoàn toàn trở về cõi 

thường tịch quang. Đây cũng là một sự tuần hoàn, quý vị xem từ tự tánh khởi nhất niệm bất 
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giác, đến sau cùng lại trở về thường tịch quang, chu kỳ này rất lớn, một chu kỳ vô cùng lớn, 

rất thú vị. Thực tế mà nói Phật pháp là triết học, là khoa học, mà còn là khoa học và triết học 

đỉnh cao nhất như thầy Phương từng nói, ví dụ của thầy Phương, là đỉnh cao nhất. 

Vì bộ kinh này, nhờ câu hỏi này mà dẫn khởi bộ kinh này, bộ kinh này “thu nhiếp cả 

phàm lẫn thánh”. Phàm là chỉ lục đạo, thánh là chỉ tứ thánh pháp giới, phàm thánh nghĩa là tứ 

thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật, đây là tứ thánh. 

“Lợi độn đều được che chở”, lợi căn là thiện căn sâu dày, phước đức đầy đủ, đây là lợi căn. 

Độn căn là thiện căn và phước đức kém hơn. Nếu nhân duyên thù thắng, có thể bù đắp đầy đủ 

trong đời này, nhân duyên! Phật pháp rất coi trọng nhân duyên. 

Đại sư Thiện Đạo nói rất hay, ngài nói cho chúng ta về thế giới Cực Lạc: Tứ độ tam 

bối cửu phẩm đều do gặp duyên khác nhau, câu này nói quá hay. Mặc dù chúng ta là hàng 

độn căn, thiện căn phước đức rất mỏng, ngày nay gặp được nhân duyên thù thắng, có thể 

ngay trong đời này bổ sung đầy đủ thiện căn phước đức cho chúng ta, từ độn căn biến thành 

lợi căn. Gặp được nhân duyên, bù đắp như thế nào? Đó là y giáo phụng hành, thật tin, thật 

phát tâm và thật y giáo phụng hành. Thời gian mười năm từ độn căn nâng lên đến lợi căn. Có! 

Cổ Nhân có, người bây giờ cũng có. Then chốt ở đây, then chốt chính là phải phụng hành, 

không được theo ý mình, đó là gì? Đó là người nghiệp chướng nặng nề, thiện căn phước đức 

mỏng manh. Thiện căn phước đức saau dày sẽ làm theo giáo huấn, thành thật, nghe lời, thực 

hành. 

Trong Tam Tự Kinh nói rất hay: “Tánh tương cận, tập tương viễn”, “đạo dạy học, quý 

ở chuyên”. Nếu mười năm chuyên học một bộ kinh, chuyên học một pháp môn, 10 năm sau 

họ trở thành lợi căn, vì sao trở thành lợi căn? Vì đã khai ngộ, đại triệt đại ngộ họ sẽ thành 

Phật. Đúng vậy, ngày xưa thời gian mười năm khai ngộ, đại triệt đại ngộ rất nhiều, vì sao? 

Thông thường là nhất môn thâm nhập, họ dõng mãnh tinh tấn, dù một giây một phút cũng 

không lơi lỏng. Mỗi ngày tu học mười mấy tiếng trở lên, ngoài thời gian nghỉ ngơi ra họ tu 

tập không gián đoạn. Những người này nếu căn tánh tốt, khoảng năm ba năm sẽ được tam 

muội, sẽ được định; sáu bảy năm là khai ngộ, định đến trình độ nhất định họ liền khai ngộ. 

Tiểu ngộ, đại ngộ, triệt ngộ, vừa khai ngộ là thông triệt toàn bộ. 

Đại sư Huệ Năng là một tấm gương sáng, chưa từng đọc sách, không hề biết chữ, 

nhưng khi khai ngộ ngài thấu triệt tất cả. Kinh điển Thế Tôn giảng trong suốt 49 năm, ngài 

cần bao nhiêu thời gian để lãnh ngộ chúng? Bồ Tát Long Thọ thị hiện cho chúng ta thấy là 

thời gian ba tháng, đại sư Huệ Năng ba tháng được chăng? Được, vì một bộ kinh ngài không 

cần xem từ đầu đến cuối. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh có ghi chép rằng: Thiền sư Pháp Đạt 

học Kinh Pháp Hoa, Kinh Pháp Hoa rất dài. Tuy chỉ có bảy quyển, những kinh văn mỗi 

quyển rất dài, tất cả có 28 phẩm. Đại sư Huệ Năng chưa từng nghe, ngài bảo thiền sư Pháp 

Đạt đọc cho ngài nghe. Thiền sư Pháp Đạt đọc đến phẩm thứ hai, đại sư Huệ Năng nói được 

rồi, không cần đọc thêm nữa, ta đã hiểu. Ngài học kinh điển bằng cách này, chỉ học một phần 

ở trước, phần sau thông đạt hết, tốc độ này quá nhanh! Chắc chắn thông suốt một bộ Đại 

Tạng Kinh trong vòng ba tháng. Ngài giảng Kinh Pháp Hoa cho thiền sư Pháp Đạt, thiền sư 

nghe xong liền khai ngộ, đây là gì? Đây là con đường học tập nhanh nhất, làm gì có đường 

nào nhanh hơn! Nếu như học từng thứ một, nói thật tam tạng 12 bộ kinh của Phật giáo, học 

suốt đời cũng không thông, không phải học như vậy. Dùng phương pháp gì? Giới định tuệ, 

do giới sanh định, nhờ định phát tuệ. Bởi thế Thiền tông không phải không học giáo lý, Thiền 

tông là khởi tu sau khi ngộ, sau khi đại triệt đại ngộ mới học kinh điển, nhanh! Không thể nói 
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cao tăng thiền sư của tông môn không hiểu giáo lý, vậy là sai, hoàn toàn sai lầm. Họ thông 

đạt thật sự, rất siêu tuyệt. Nói cách khác, Thiền tông khi nào đại triệt đại ngộ? Nếu thiền sư 

Pháp Đạt đọc từ đầu đến cuối Kinh Pháp Hoa, mà ngài Huệ Năng vẫn không rõ ràng minh 

bạch, vậy là chưa khai ngộ. Có thật khai ngộ hay không từ điểm này sẽ biết. Tuyệt đối không 

để quý vị đọc hết, đọc đến đâu? Đọc đến trước phần chánh tông một chút, là thông đạt. Phẩm 

Phương Tiện là phần chánh tông, ngài đã hiểu. Vì thế tất cả pháp thế xuất thế gian, ngài vừa 

thấy là hiểu, vừa nghe liền minh bạch, tiếp xúc là thấu hiểu. Khi lục căn tiếp xúc không có gì 

không thông đạt rõ ràng. 

Tánh tướng, lý sự, nhân quả hoàn toàn thấu triệt, đó là thành Phật. Đại sư Thiên Thai 

gọi là phần chứng tức Phật, không gọi là viên mãn, vì sao vậy? Vì chưa đoạn sạch tập khí 

phiền não vô thỉ vô minh, Đẳng giác vẫn còn nhất phẩm, đoạn tận phẩm đó mới gọi là Diệu 

Giác, quả Phật viên mãn cứu cánh. Ta không thấy được quả Phật cứu cánh viên mãn, họ trú 

trong thường tịch quang. 

Bởi thế kinh điển này, “bao trùm lợi độn, ngang vượt tam giới”, trong một đời có thể 

đến tứ độ của thế giới tây phương Cực Lạc, cần phải xem trình độ của quý vị. Ở thế gian này 

quý vị buông bỏ được bao nhiêu, hoàn toàn chưa buông bỏ thì sanh vào cõi phàm thánh đồng 

cư. Nếu như đã buông bỏ được chấp trước, sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Buông bỏ khởi 

tâm động niệm, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Đương nhiên vô minh vô cùng khó khăn, 

khi ta đến cõi thật báo trang nghiêm, ở đó phổ độ tất cả chúng sanh hữu tình trong pháp giới. 

Cho đến khi tập khí hoàn toàn không còn, liền trở về thường tịch quang. Đây là nói đến sự 

thù thắng của thế giới Cực Lạc, có thể làm được trong một đời. 

“Chư Phật cùng khen ngợi”, tất cả Chư Phật Như Lai trong mười phương, không ai 

không khen ngợi thế giới Cực Lạc, không có vị Phật nào không khuyên chúng sanh tu học 

theo pháp môn này. Bởi vậy tất cả Như Lai đều nói về thế giới Cực Lạc, trong mười phương 

thế giới chiêu sinh. Quý vị mới biết mỗi ngày có bao nhiều người vãng sanh về thế giới Cực 

Lạc, không thể tính đếm được. Đến thế giới Cực Lạc không có ai không thành Phật, một đời 

thành tựu, mà còn thành tựu rất nhanh. 

“Kinh luận đều nói, hiểu nghĩa nhất thừa, vạn thiện đồng quy, không thể nghĩ bàn, 

pháp môn Tịnh độ”. Đây là tán thán đến tột cùng. Cho nên kinh này là kinh nhất thừa, hiểu 

nghĩa cứu cánh, nhất thừa là gì? Là thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm là thành Phật, nhưng sau 

cùng đều là niệm Phật. Kinh Hoa Nghiêm rõ ràng nhất là thập đại nguyện vương quy về Cực 

Lạc. Kinh Pháp Hoa rõ ràng nhất là Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Từ chỗ này chúng 

ta thật sự nhận thức rõ sự thù thắng của Tịnh độ, sự không thể nghĩ bàn của Kinh Vô Lượng 

Thọ, là vạn thiện đồng quy. 

Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ khen ngợi, ngài là vị tổ thứ sáu của Tịnh độ Tông: 

“Tương lai tất cả chúng sanh đều nhờ pháp này mà được độ thoát”. Ngài A nan thỉnh Đức 

Phật nói bộ kinh này, Thế Tôn khen ngợi ngài, câu hỏi này của ông có công đức rất lớn. Nếu 

bây giờ chúng ta hiểu được ý này, sẽ biết trong nhà Phật trồng phước, ở trong nhà Phật như 

thế nào mới trồng được phước báo lớn nhất? “Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trú thế”, 

công đức hai nguyện này của Bồ Tát Phổ Hiền là lớn nhất. Đức Phật không còn tại thế, các 

bậc cao tăng đại đức, bao gồm cư sĩ, mời họ đến giảng kinh dạy học, công đức này rất lớn! 

Công đức giảng bộ kinh này, tuyệt đối vượt qua công đức bố thí bảy báu trong đại thiên thế 

giới, không thể sánh! Đừng nói là bảy báu trên một địa cầu, mà đức Phật nói bố thí thất bảo 

trong đại thiên thế giới, cũng không bằng công đức mời pháp sư giảng bộ kinh này, vì sao 
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vậy? Vì có thể có người nghe bộ kinh này, y giáo tu hành và thành Phật. Bố thí thất bảo trong 

đại thiên thế giới, cũng không giúp người thành Phật, không cách nào giúp người khai ngộ, 

đạo lý chính là đây.  

Nếu không có người giảng kinh, thì in kinh bố thí công đức đứng hàng thứ hai. Phương 

pháp này có thể truyền bá Phật pháp, nhưng phải xem nhân duyên, xem có ai đắc đạo, có ai 

từ trong kinh điển khai ngộ. Nếu có, thì phước báo đó quả thật vô cùng lớn lao. Còn như 

không, ta phải tăng trưởng thiện tâm, phải hiểu điều này.  

Xây chùa, chùa cần phải phát huy tác dụng của nó. Xây chùa là xây dựng trường học, 

phải có thầy dạy. Có học sinh đến đây cầu học, như vậy công đức xây chùa sẽ rất lớn. Nếu 

chùa xây xong, không có dạy, cũng không có học, chỉ có thể trồng một hạt giống Phật vào 

trong A lại da của chúng sanh, ngoài điều này ra nó không khởi tác dụng, chỉ được như vậy 

thôi. 

Lúc thầy Lý còn ở thế gian thường nói: “Có chùa không có đạo, giáo pháp không thể 

hưng khởi”. Chỉ có giáo hưng thịnh, giáo là giáo hóa, đặc biệt là Phật giáo. Thật sự trong 

pháp thế xuất thế gian, là giáo dục quan trọng nhất, dạy học chủ yếu, là sự giáo hóa không gì 

sánh được. Vì Phật giáo có thể thu nhiếp thánh phàm, độ tất cả các căn lợi độn. Truyền thừa 

Phật giáo, công đức lợi ích vô cùng thù thắng, phát tâm truyền thừa. Phải phát tâm truyền 

thừa, tục Phật huệ mạng, làm sao có thể sánh được công đức này! 

Người xưa nói: Vì kế thừa tuyệt học của cổ thánh hiền, vì thiên hạ mở thái bình, Phật 

pháp vượt qua điều này quá nhiều. Ở đây Phật pháp nói: “ngang ra khỏi tam giới, con đường 

đi đến tứ độ, hiểu nghĩa nhất thừa, vạn thiện đồng quy”. Pháp thế gian không thể sánh được 

điều này. Thật sự phát đại nguyện tục Phật huệ mạng, đầu tiên phải thực hành, bản thân phải 

nổ lực tu hành chứng quả, mới có thể làm tốt vấn đề này. Nếu không thật sự tu hành không 

khởi được tác dụng, vì sao vậy? Vì quý vị nói là một chuyện, nhưng người ta thấy hành vi 

trong cuộc sống hằng ngày của quý vị lại là chuyện khác, tín tâm không thể sanh khởi. Đại 

thánh hiền thế xuất thế gian giáo hóa chúng sanh, nhất định là thân hành ngôn giáo. Thân 

hành ở trước, ngôn giáo ở sau.  

Chúng ta phải tu như thế nào? Gần đây tôi nghe CD của Hồ Tiểu Lâm, tôi cảm thấy 

ông ta nói hai câu rất hay: “cảm ân, sửa đổi”, ông đạt được bí quyết này, rất khó được, ông y 

giáo phụng hành. Cảm ân Phật, cảm ân cha mẹ, cảm ân thầy tổ, cảm ân quốc gia, cảm ân tất 

cả chúng sanh. Quan niệm của ông đối với tất cả chúng sanh, là đạt được từ trong Hoàn 

Nguyên Quán. Thật sự biết được biến pháp giới hư không giới với mình là nhất thể, tâm hiện 

thức biến. Một hạt bụi cũng là đối tượng chúng ta cảm ân, vì sao vậy? Vì nó với ta là nhất thể, 

cùng một tự tánh. 

Sửa đổi, ngày ngày sửa đổi, tiêu chuẩn của sự thay đổi, thay đổi chính là trì giới. Thật 

sự sửa đổi là đạt được từ lòng cảm ân, vì không tri ân sẽ không biết cảm ân, cũng không biết 

sửa đổi. Nên đầu tiên phải biết tri ân, sau đó mới biết cảm ân. Đều không tách rời tín giải 

hành chứng. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Thực hành triệt để Đệ Tử Quy, thực hành Cảm Ứng 

Thiên, thực hành Thập Thiện Nghiệp, đây là cơ bản, đây là hành vi cơ bản của giới luật. Mỗi 

ngày cần phải phản tỉnh, ngày ngày phải sửa đổi. Hồ Tiểu Lâm rất tuyệt vời, ai có thể chỉ 

được một khuyết điểm của ông, ông sẽ tặng một vạn tiền. Quý vị quan sát tường tận ông ta, 

quý vị có thể nói ra một vài khuyết điểm, ông sẽ phát thưởng nhiều hơn.  

Thánh hiền nhân thật sự đã kiến lập nền tảng ở đây, ai là người có ân đức lớn nhất đối 

với mình? Người chỉ trích ta, người nói lỗi lầm của ta. Vì bản thân không biết lỗi lầm của 
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mình, có người đến nói cho ta biết, đây là đại ân nhân, đây thật sự là Bồ Tát, là chân thiện tri 

thức. Hiện nay người như vậy rất ít, thấy quý vị phạm sai lầm cũng không dám nói, nói sẽ 

như thế nào? Quý vị không thể tiếp thu, lại biến thành oán thân trai chủ, hà tất phải làm điều 

này? Người có thể tiếp thu, có thể sửa đổi quá ít, bởi thế điều này quả thật không dễ! 

Chúng ta nhất định phải theo ba nền tảng của Nho Thích Đạo để sửa đổi chính mình. 

Nhất định mỗi ngày phải xem hai lần, văn tự không dài. Thập Thiện Nghiệp Đạo dùng bản 

tóm tắt của tôi là được, bản tóm tắt của tôi có khoảng hơn 600 chữ, hình như không quá 600 

chữ, không dài. Vì mười điều này của Thập Thiện Nghiệp đã phô bày trong Cảm Ứng Thiên 

và Đệ Tử Quy. Nó là một cương lĩnh, mục tiêu học tập nó đều ở trong Đệ Tử Quy và Cảm 

Ứng Thiên, dùng nó để đặt nền tảng cho chính mình, đây là nền tảng để thành thánh thành 

hiền. Không tu theo nền tảng này, thì thánh hiền chỉ là sự kỳ vọng mà không làm được, phải 

thực hành. Người khác thực hành hay không không liên quan đến ta, bản thân ta phải y giáo 

phụng hành, phải siêng năng nỗ lực tu hành. Sau đó nhất môn thâm nhập, mười năm không 

thay đổi, được vậy thì quá tốt. Nếu quý vị học Nho giáo, mười năm chính là thánh hiền. Nếu 

học Đạo giáo, mười năm sẽ là thần tiên. Còn như học Phật, mười năm quý vị là Phật Bồ Tát, 

quả thật là một đời thành tựu! 

Bởi thế thỉnh kinh, thỉnh người giảng kinh, như trong kinh này Đức Phật nói: được vô 

lượng phước đức! Nếu không có tâm cầu phước đức thì quả là đáng nể, nó sẽ biến thành công 

đức bậc nhất, công đức này làm tư lương để bản thân vãng sanh Tịnh độ, thù thắng vô cùng, 

không cầu phước báo thế gian. 

Thỉnh Phật trú thế, ngày nay chúng ta nói là bồi dưỡng nhân tài để hộ trì và hoằng 

pháp, nhân tài hoằng pháp và hộ pháp, đó là thỉnh Phật trú thế, công đức không thể nghĩ bàn. 

Chẳng những chúng ta không nói ra được, mà cũng không ngờ đến được. Trong nhóm người 

ta đào tạo có được hai ba người, như vậy không tuyệt vời sao? Có hai ba vị Bồ Tát ra đời, hai 

ba vị Phật ra đời, không tuyệt vời sao? Công đức này đích thực như trong kinh này nói, chỉ 

có Phật với Phật mới có thể biết được, Đẳng giác trở xuống đều không nói được. Đặc biệt là 

đào tạo nhân tài, nghĩa là công đức bồi dưỡng nhân tài, với công đức Phật xuất thế, có thể nói 

là bằng nhau. 

Phật không xuất thế, thế gian này không có Phật pháp, không có nhân tài thật sự để 

tiếp nối huệ mạng Phật, Phật pháp sẽ đoạn tuyệt. Như vậy quý vị mới nghĩ đến công đức bồi 

dưỡng nhân tài này lớn biết bao! Bồ dưỡng nhân tài, tiếp nối huệ mạng Phật, đặc biệt là đào 

tạo Tịnh tông. Trong Đại Tập Kinh Đức Phật nói, mười ngàn năm thời kỳ mạt pháp đã qua 

1000 năm. Theo ghi chép trong lịch sử của người xưa, trong điển tịch Phật giáo đều nói: Đức 

Thế Tôn ra đời, vào năm thứ 24 của Chu Chiêu Vương, năm Giáp dần. Phật diệt độ vào năm 

thứ 53 của Chu Mục Vương, trú thế 80 năm, người xưa tính tuổi mụ. Người nước ngoài tính 

tuổi tròn, tức Phật niết bàn năm 79 tuổi, theo ghi chép này thì đến nay là 3037 năm.  

Pháp vận của Phật 12000 năm, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 

10000 năm, tổng cộng là 12000 năm. Hiện nay mạt pháp cũng đã qua 1000 năm, ở sau còn 

9000 năm. Chúng ta là 37 năm đầu tiên trong 9000 năm, pháp môn nào được độ? Tịnh tông, 

bộ kinh nào? Kinh Vô Lượng Thọ.  

Cư sĩ Mai Quang Hy và cư sĩ Lý Bỉnh Nam đều khẳng định, tương lai cho đến lúc 

pháp diệt tận, Kinh Vô Lượng Thọ chính là bản hội tập này, không thể nghĩ bàn! Thế giới 

động loạn, bản hội tập này cần phải lưu thông với số lượng lớn, vì thảm họa trên địa cầu rất 

đáng sợ. Có người nói với tôi, chúng ta có cần khắc Đại Tạng Kinh lên trên đá, hoặc là khắc 
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thành kinh sách cất giữ trong các danh sơn? Tôi nói một cơn động đất thì núi cũng không còn, 

uổng phí tâm huyết của quý vị. 

Ngày xưa thì sao? Bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, chỉ có cách này. Hiện nay có 

cách, in ấn với số lượng lớn, lưu thông trên khắp thế giới, như vậy không bị hủy diệt. Đây bị 

hủy diệt thì nơi đó vẫn còn, lưu giữ khắp nơi trên toàn thế giới. Ít nhất nhân duyên hiện nay 

của chúng ta, trên thế giới vẫn còn mấy trăm Tịnh tông học hội, mỗi Tịnh tông học hội, Phật 

môn đạo tràng mà chúng ta quen biết, còn có thư viện của trường đại học, thư viện quốc gia, 

thư viện của các huyện thị đều có thể cất giữ, họ đều hoan hỷ. Như vậy sẽ không bị hủy diệt. 

Cất giữ kinh tạng bằng phương pháp này, bảo đảm hơn. 

Thôi! Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 169, hàng thứ ba kinh văn, chúng ta đọc một đoạn kinh văn. 

“A nan, Như Lai dĩ vô tận đại bi, căng ai tam giới, sở dĩ xuất hưng ư thế, quang xiển 

đạo giáo, dục chửng quần manh, huệ dĩ chân thật chi lợi”.  

Chúng ta xem đến đây, đây là một đoạn nhỏ. Đoạn này nói rõ vì sao đức Thế Tôn đến 

thế gian này, đến để sáng lập nền giáo dục Phật giáo, đây không phải là Tôn giáo. Tôn giáo 

không phải khẩu khí này, không phải ngữ khí này, điều này Thế Tôn ở trong hội này nói rất 

rõ ràng minh bạch. Phật Bồ Tát đến thế gian này “xuất hưng ư thế”, quan trọng nhất là tâm 

đại từ bi, thương xót chúng sanh khổ nạn trong tam giới. Tam giới nghĩa là nói luân hồi lục 

đạo của chúng ta: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vì sao Đức Phật làm như vậy? Những người 

học Phật chúng ta chắc đều có thể trả lời, trong kinh điển đại thừa, chúng ta trải qua thời gian 

huân tập lâu dài. Tuy chưa ngộ được lý, nhưng nghe nhiều về kinh điển đại thừa, ít nhiều 

cũng có thể lãnh hội một vài điều. Quan trọng nhất có thể nói, duy chỉ có giáo dục Phật giáo, 

đối với nhận thức về nhân sinh vũ trụ là chính xác nhất, viên mãn nhất. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Hoàn Nguyên Quán nói rất rõ ràng, vũ trụ từ đâu mà 

có? Vì sao có vũ trụ? Những gì Đức Phật nói với chúng ta, dùng thuật ngữ trong kinh gọi là 

thật tướng các pháp. Phật đối với biến pháp giới hư không giới_nói như cách nói hiện nay 

của chúng ta, nghĩa là tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ, tất cả người sự vật, dùng một chữ 

làm đại danh từ chung, chữ này gọi là “pháp”, dùng chữ này làm đại danh từ chung, “pháp” 

là bao hàm hết toàn bộ, không sót thứ gì. 
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Phật có nghĩa là gì? Phật là từ tiếng Phạn dịch sang. Cổ Ấn độ bất kỳ một pháp nào, đều 

có thể, đều có tướng, đều có dụng. Thể của chữ pháp này là tự tánh, vì tất cả pháp đều từ tự 

tánh biến hiện ra, tự tánh năng sanh năng hiện. Muôn sự muôn vật giữa vũ trụ là tướng của 

pháp này, thông thường chúng ta gọi là pháp tướng. Trong Phật giáo có một Tông phái gọi là 

Pháp tướng tông, quý vị sẽ biết đối tượng học tập của pháp tướng tông, là chuyên môn 

nghiên cứu hiện tượng. Hiện tượng có hai loại lớn, một là hiện tượng tinh thần, Phật pháp gọi 

là tâm pháp. Một loại lớn khác là hiện tượng vật chất, gọi là sắc pháp. Sắc là nói vật chất, 

biểu trưng chung của vật chất dùng một chữ sắc. Đại biểu chung của hiện tượng tâm lý là 

dùng tâm, tâm này không phải chân tâm, tâm này là A lại da. Vì A lại da năng biến, thập 

pháp giới y chánh trang nghiêm là A lại da sở biến. Chân tâm bất biến, nó năng hiện, năng 

sanh năng hiện, nó bất biến. Từ đâu để nhận ra? Quý vị xem Tịnh độ tông nói bốn cõi: Cõi 

phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư, cõi thật báo trang nghiêm, cõi thường tịch 

quang tịnh. Trong bốn cõi này thường tịch quang là tự tánh, vĩnh hằng bất biến, trong thiền 

tông gọi là minh tâm kiến tánh, thấy điều gì? Thấy thường tịch quang, đó là kiến tánh. Pháp 

tướng, đó là nói ba cõi ở dưới đều là pháp tướng, thường tịch quang là pháp tánh, đây là tánh 

tướng. Trong tự tánh, nó không phải vật chất, cũng không phải tinh thần, nó là bản thể của 

tinh thần và vật chất. Tánh tướng là một không phải hai, nếu không có tánh làm gì có tướng? 

Bao nhiêu năm nay chúng ta cùng nhau học tập, vì ngày ngày chúng ta đối diện trước 

màn hình. Tôi thường dùng ti vi hoặc là màn hình vi tính ví như tự tánh, thường tịch quang. 

Những sắc tướng hiện ra trên màn hình, ví như pháp tướng. Quý vị xem có thể có tướng, ví 

như pháp tướng. Pháp tướng sai biệt hoàn toàn, pháp tánh như như bất động. Trên ti vi chúng 

ta thấy rất nhiều kênh_ở nước ngoài, thông thường ti vi ở trong nhà có thể xem được hơn 100 

đài, tức là hơn 100 kênh, đều hiện ra trên một màn hình. Dùng ví dụ này so với cổ nhân đích 

thực tiện lợi hơn rất nhiều. Ngày xưa không có những loại máy móc này, rất khó ví dụ, bất 

đắc dĩ mới dùng vàng và trang sức làm ví dụ. Dùng vàng ví với tự tánh, trang sức ví như 

pháp tướng, thể tướng dụng. Phật pháp dạy học là ở dụng, dụng là hoàn toàn minh bạch, giác 

ngộ, không còn mê hoặc, hiểu rõ chân tướng muôn sự muôn vật, đây gọi là Phật. Cứu cánh 

thông đạt, viên mãn thấu triệt, người này đã thành Phật. Tuy thấu triệt nhưng vẫn chưa viên 

mãn, gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là ở địa vị của học sinh, Phật đã tốt nghiệp, tốt nghiệp 

viên mãn. Trong Phật pháp nói: tất cả chúng sanh vốn là Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật 

tánh. Đã có Phật tánh, đương nhiên có thể chứng được quả Phật. Tôn giáo tuyệt đối không có 

lý niệm này, nhất định không có. Tôn giáo cho rằng giữa vũ trụ có một vị thần chủ tể, vị chân 

thần duy nhất. Bất kỳ ai, bất luận tu hành như thế nào, cũng không thể bình đẳng với thần, 

thần là độc nhất vô nhị. Tất cả chúng sanh vĩnh viễn phải nghe theo vị thần này, khái niệm 

này không tìm thấy trong kinh điển Phật giáo, không có khái niệm này. Bởi vậy chúng ta cần 

phải nhận thức rõ ràng, Phật giáo là giáo dục, giáo dục của Đức Phật. 

 Sau đó quý vị phải biết ai là Đức Phật? Mỗi chúng sanh chúng ta đều là Phật, giác ngộ 

gọi là Phật, mê gọi là chúng sanh, nên trong Phật pháp nói sanh Phật không hai. Sanh là 

chúng sanh, Phật là Đức Phật, chúng sanh và Đức Phật là một không phải hai. Chúng sanh 

giác ngộ thì gọi là Phật, mê hoặc thì gọi là chúng sanh, nó là một vấn đề không phải hai. Đây 

là điều người học Phật chúng ta phải nhận thức rõ ràng, bằng không ta sẽ đi theo sự mê tín, 

đem nền giáo dục tốt đẹp này_cổ nhân nói: “minh minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện”. Giáo 

dục Phật giáo chính là giáo dục của minh minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện, quả thật nói 

một cách cứu cánh viên mãn. 
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Cổ nhân đưa ra khái niệm này nhưng không nói tường tận, nên các đời Nho gia giải  

thích rất nhiều cho chúng ta, nhưng rất khó khiến người ta tâm phục khẩu phục. Giáo dục 

Phật giáo truyền đến Trung quốc, cương lĩnh các bậc thánh hiền đưa ra, kinh điển nói một 

cách tường tận. Dùng kinh điển của Phật giáo để giải thích truyền thống văn hóa xưa, nâng 

truyền thống văn hóa lên bình đẳng với cảnh giới Phật. Cho nên ngày nay chúng ta nói truyền 

thống văn hóa không thể tách rời Phật pháp, nếu tách rời giáo huấn của Đức Phật, truyền 

thống văn hóa xưa sẽ thấp hơn một bậc. Đây là thật không phải giả. Đến Townenbe người 

Anh cũng khẳng định: Phật giáo làm phong phú truyền thống văn hóa xưa. 

Bởi vậy chúng ta nói Phật giáo không phải Tôn giáo, từ trong kinh điển chúng ta có thể 

thấy Phật giáo là giáo dục. Vì biến pháp giới hư không giới với chính mình là nhất thể, ý 

nghĩa này rất sâu rộng, đều ở trong kinh điển đại thừa. Đặc biệt là Kinh Đại Phương Quảng 

Phật Hoa Nghiêm, đúng là nhất thể! Vô tận đại bi từ đâu mà có? Từ tự tánh. Vô tận đại bi, 

đại từ đại bi là vốn có trong tự tánh, người xưa đều biết. 

Vào thời nhà Đường, lục tổ Huệ Năng của Thiền tông minh tâm kiến tánh, người minh 

tâm kiến tánh rất nhiều. Trước ngài Huệ Năng có, sau ngài Huệ Năng cũng có, vì sao chỉ 

nhắc đến ngài không nhắc đến người khác? Ngài rất đặc biệt, vì ngài không biết chữ, chưa 

từng đi học. Là một bậc tổ sư trong Phật giáo, nhưng chưa từng nghe kinh lần nào, đã từng 

niệm Phật chăng? Không có, đã đến thiền đường ngồi thiền lần nào chăng? Cũng không. 

Chẳng có gì, nhưng quý vị xem Ngũ tổ đã truyền y bát cho ngài, làm tổ thứ sáu của Thiền 

tông, người như vậy chúng ta không tìm ra người thứ hai, chỉ có một. Trước Lục tổ không có, 

sau lục tổ cũng không có, quá đặc biệt thù thắng, tuổi tác lại còn rất trẻ. Khi Ngũ tổ truyền 

pháp, ngài mới 24 tuổi, lúc đó Ngũ tổ đã lớn. Một thanh niên 24 tuổi, Ngũ tổ truyền pháp cho 

ngài, vì ngài thật sự khai ngộ, không phải giả. Ngũ tổ ở trong phòng phương trượng, vào nữa 

đêm canh ba giảng đại ý Kinh Kim Cang cho ngài nghe. Chắc chắn không có kinh bổn, vì 

ngài không biết chữ, không cần đến kinh. Nói đến câu “ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”, ngài 

liền hoát nhiên đại ngộ, thông đạt, ngộ liền thấu triệt tất cả. Chúng ta vừa mới nói thể tướng 

dụng, ngộ là tác dụng, ngộ là hiểu rõ tánh thể, hiểu rõ pháp tướng, nghĩa là thể tướng của các 

pháp đều thấu rõ. Năng lực này trong tự tánh vốn có, vì sao chúng ta không khai ngộ được? 

Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rất rõ ràng, ngài nói: Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ 

đức tướng của Như Lai, vì có vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Quý vị xem 

ngài nói rõ ràng biết bao, cũng có nghĩa là thật tướng các pháp mà chư Phật Như Lai tỏ ngộ, 

thể tướng dụng mà chúng ta vừa mới nói. Thể là tự tánh, tướng là pháp tướng, dụng là giác 

ngộ, toàn bộ đều có, trong tự tánh đều đầy đủ. Nên báo cáo của ngài Huệ Năng: “đâu ngờ tự 

tánh vốn tự đầy đủ”, không phải từ bên ngoài vào. Vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô 

lượng tướng hảo, đầy đủ tất cả, vì sao không còn nữa? Vì ta có vọng tưởng phân biệt chấp 

trước, đây gọi là phiền não. Vọng tưởng gọi là vô thỉ vô minh, cũng gọi là vô minh phiền 

não. Phân biệt gọi là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Đây là trong kinh 

điển đại tiểu thừa thường nói, chỉ cần buông bỏ ba loại phiền não này, sẽ được thành Phật. 

Quý vị sẽ hoàn toàn giống như Thế Tôn, Huệ Năng và các bậc cao tăng đại đức, đã khế nhập 

cảnh giới. Khó là ở chỗ nào? Khó ở chỗ chúng ta không chịu buông bỏ, không phải không 

thể buông bỏ.  

Đức Thế Tôn có thể, ngài buông bỏ khi nhập định dưới cội bồ đề, biểu diễn cho chúng 

ta thấy ngài đại triệt đại ngộ. Ngài Huệ Năng buông bỏ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành 

Phật. Các ngài có thể, vì sao chúng ta không thể? Nguyên nhân như Phật nói, chúng ta không 
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hiểu rõ chân tướng sự thật, tất cả hiện tượng này là giả. Kinh Kim Cang nói rất hay, người 

xưa thích Kinh Kim Cang vì Ngũ tổ truyền cho Lục tổ Huệ Năng là dùng Kinh Kim Cang. 

Đại sư Huệ Năng khai ngộ từ Kinh Kim Cang, nên bộ kinh này được hàng Phật tử tôn sùng 

làm bảo điển bậc nhất, là đạo lý như vậy. Kinh Kim Cang trong hơn 2000 năm, chỉ độ được 

một người là đại sư Huệ Năng, ngài đã thành tựu. Phải chăng là bảo điển bậc nhất? Tất cả 

kinh đều là bảo điển bậc nhất, cần phải khế cơ mới được. Ngài Huệ Năng là hàng căn cơ 

thượng thượng thừa, không phải bình thường. Những kinh điển như Bát Nhã, hạng người nào 

đương cơ? Thượng căn, ít nhất là thượng căn. Nhà Phật gọi là ba căn thượng trung hạ, ít nhất 

là thượng căn. 

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ thù thắng hơn nó, vì sao vậy? Bộ kinh này ba căn 

thượng trung hạ đều làm đương cơ. Có thể độ đại sư Huệ Năng, cũng có thể độ chúng sanh 

chưa đoạn tận nhất phẩm phiền não. Chúng ta có thể nói đây là bậc nhất của bậc nhất. Kinh 

Kim Cang là bậc nhất, kinh này lại cao hơn Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang không thể độ, 

nhưng bộ kinh này độ được tất cả. Chúng ta gặp Kinh Kim Cang không được, Kinh Kim 

Cang đối với chúng ta không khế cơ. Nhưng kinh này dạy chúng ta niệm Phật, phát tâm bồ 

đề, nhất tâm chuyên niệm là được, là có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc. Sanh đến thế giới 

Cực Lạc, cảnh giới không khác gì Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang nói đều là lời chân 

thật: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, chúng ta hiểu câu nói này chăng? Quý vị nói 

chúng ta hiểu được chăng? Chúng ta không hiểu, đừng tưởng rằng chúng ta đã hiểu, chúng ta 

không hiểu, vì sao không hiểu? Nếu hiểu, chẳng phải chúng ta cũng biến thành Huệ Năng rồi 

sao? Ngày nay chúng ta không biến thành ngài Huệ Năng, nói cách khác là chúng ta không 

hiểu. Đây là thật không phải giả. 

Chúng ta đối chiếu với Kinh Kim Cang, nhất định phải sanh tâm hổ thẹn, vì sao vậy? 

Chúng ta đến Tu đà hoàn cũng chưa đạt được, vì sao vậy? Tu đà hoàn đã phá tứ tướng: Vô 

ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thánh nhân! Tuy địa vị 

không cao, là tiểu tiểu thánh, sơ quả. Chúng ta gọi A la hán là tiểu thánh, vậy sơ quả không 

phải gọi là tiểu tiểu thánh sao? Chúng ta đến tiểu tiểu thánh cũng không đạt được, không thể 

không biết điều này, vì sao vậy? Cửa ải đầu tiên khó nhất, cửa ải đầu tiên là thân kiến. Chúng 

ta luôn chấp trước thân này, “thật, thân này quả thật là ta”, đây là cửa ải đầu tiên. Đức Phật 

dạy, thân không phải là ta, là giả không phải thật. Có chân ngã chăng? Có, “thường lạc ngã 

tịnh”, ngã ở đây là thật. 

Theo định nghĩa trong kinh Đức Phật nói, định nghĩa của “ngã”. Đức Phật nói tám chữ, 

chúng ta cũng cần nghiên cứu nhiều, thông thường chúng ta chỉ nói hai loại. Thứ nhất nghĩa 

là chủ tể, ta làm chủ được. Thứ hai nghĩa là tự tại, thân thể này có thể tự tại chăng? Nếu 

nghĩa là chủ tể, tôi muốn mỗi năm tôi đều 18 tuổi, được chăng? Làm được, thân này chính là 

ta. Nhưng không làm được, nó già theo từng năm, mỗi năm đều đang biến hóa, không làm 

chủ được. Có tự tại chăng? Ngày ngày đều sinh phiền não, ngày tháng rất khó sống, như vậy 

làm sao tự tại? Sao có thể nói ngày ngày an vui, giống như Bồ Tát Di Lặc vậy? Không làm 

được. Nhưng cần phải biết, thường lạc ngã tịnh trong tứ tịnh đức vốn có. Nói thật với quý vị, 

đây là do Đức Phật nói. Hiện nay vẫn còn, không hề mất đi, chỉ là có vật làm chướng ngại nó, 

khiến nó không khởi tác dụng. Nói thực tế vẫn là khởi tác dụng, tác dụng gì? Vì nó có 

chướng ngại, nên tác dụng bị lệch lạc. 

Đức Phật y nhị đế thuyết pháp, nói lời chân thật với quý vị, nghĩa là chân tướng sự thật, 

thật tướng các pháp. Con người chúng ta có sanh tử chăng? Không có. Bây giờ chúng ta nói 
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thân có sanh tử, thân cũng không có, điều này không dể hiểu. Tôi nói với quý vị thân có sanh 

tử, linh hồn không có sanh tử, quý vị sẽ gật đầu. Nếu tôi nói với quý vị linh hồn bất sanh bất 

diệt, thân này cũng bất sanh bất diệt, quý vị sẽ không hiểu. 

Nếu những năm lại đây, quý vị thật sự nghe hiểu Kinh Hoa Nghiêm, thật sự nghe hiểu 

Hoàn Nguyên Quán, tôi nói như vậy quý vị gật đầu, không phản đối. Vì sao vậy? Vì tất cả 

pháp vốn không sanh, đã là không sanh làm gì có diệt? Tất cả pháp bất sanh bất diệt, đây là 

chân tướng sự thật. Nói điều này, quý vị nhất định phải nghĩ những điều trong Hoàn Nguyên 

Quán nói: “hiển nhất thể, khởi nhị dụng, thị tam biến”, nếu hiểu rõ ba điều này, những gì tôi 

nói quý vị hoàn toàn hiểu được. Sau khi hiểu rồi, mới thật sự có thể buông bỏ vọng tưởng 

phân biệt chấp trước. Mặc dù không thể buông bỏ triệt để, cũng giảm nhẹ đi rất nhiều, không 

chấp trước giống như trước. Nói cách khác, không thể giải thoát hoàn toàn, cũng giải thoát 

được một nửa. 

Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta chân tướng là gì? Đức Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc là 

thay chúng ta hỏi. Hai vị người hỏi người đáp, biểu diễn cho chúng ta thấy, chúng ta thấy rồi, 

chúng ta nghe rồi liền hoát nhiên đại ngộ. Phật hỏi: Tâm hữu sở niệm, đây là nói phàm phu, 

chúng sanh trong lục đạo, chúng sanh trong tam giới, trong tâm khởi ý niệm. Phật hỏi trong ý 

niệm này có mấy niệm, có mấy tướng, có mấy thức? Đem thể tướng dụng của tự tánh đều nói 

ra hết. Bồ Tát Di Lặc trả lời rằng: Một khảy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm, niệm niệm 

thành hình, hình đều có thức. Bồ Tát Di Lặc đã nói rõ ràng. 

Mấy câu này nếu thật sự nghe hiểu, thật sự lãnh hội được, quý vị sẽ biết tất cả pháp 

không có sanh diệt, hiện tượng vật chất cũng không có sanh diệt. Hiện nay các nhà khoa học 

nói với chúng ta, giữa vũ trụ căn bản không có vật chất. Họ vẫn không nói vũ trụ, mà nói thế 

giới. Tôi thấy trong cuốn sách của họ viết, họ nói căn cứ nghiên cứu của họ đối với nguyên 

tử, lượng tử, đây là nghiên cứu vật lý, thì trên thế giới này không có thứ gọi là vật chất. Vật 

chất là gì? Bản thể của vật chất là gì? Bản chất của vật chất là ý niệm, là huyễn tướng do ý 

niệm tích lũy liên tục tạo nên. 

Bởi thế Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc, quý vị xem ngài không hỏi đến vật chất, ngài hỏi niệm: 

Tâm hữu sở niệm. Điều này giống như trong kinh điển đại thừa Đức Phật nói: “tất cả pháp từ 

tâm tưởng sanh”. Vật chất là tâm tưởng sanh, là giả không phải thật, sanh diệt trong từng sát 

na. Nếu chúng ta nói khảy móng tay, một khảy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm. Tôi tin 

rằng tuổi tôi đã lớn, động tác cũng chậm, người trẻ tuổi khảy nhanh hơn, tôi nghĩ một giây có 

thể khảy năm lần. 32 ức 100 ngàn niệm, tính theo cách hiện nay của chúng ta là 320 triệu 

niệm. 320 triệu niệm nhân năm là 1600 triệu. Một giây, một giây có 1600 triệu niệm, chính là 

ý niệm đó. Một giây có bao nhiêu ý niệm? 1600 triệu ý niệm. Mỗi ý niệm đều có hiện tượng 

vật chất, đều có hiện tượng tinh thần. Nên hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất đều là do 

tích lũy, ta mới cảm nhận được. Nếu từng đơn vị, từng đơn vị quý vị nghĩ có sanh diệt chăng? 

Sanh diệt bất khả đắc, không tìm thấy. Vì chúng ta khởi ý niệm, quý vị thấy chúng ta cảm 

giác được có ý niệm, trong ý niệm này đã có 1600 triệu ý niệm. Nó không phải một, không 

phải đơn thuần một cái, niệm trước diệt, niệm sau sanh, đây gọi là hiện tượng liên tục. 

Hiện nay chúng ta dùng thuật ngữ khoa học để mọi người dể hiểu hơn, trước đây tôi 

chưa xem báo cáo của các nhà khoa học, tôi nói là tướng tương tự tương tục. Đây là trước 

đây tôi thường nói, tướng tương tự tương tục, vì sao vậy? Nó không có hai tướng tương tục, 

không phải hoàn toàn tương đồng, chỉ tương tự chứ không tương đồng. Vì tướng tương tự 

tương tục_quý vị xem đến thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, mười mấy năm qua 
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đã làm thí nghiệm trên trăm vạn lần, không có hai hình nào giống nhau cả, ông nói với tôi 

như vậy. Tôi nói đương nhiên sẽ không có tương đồng, vì sao vậy? Niệm niệm không giống 

nhau. Đến khi nào tương đồng? Thành Phật sẽ tương đồng, Phật Phật đạo đồng, Đẳng Giác 

Bồ Tát cũng không được. Chưa đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh, đều không có sự tương 

đồng. Chỉ có đến Diệu giác vị, đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh, như vậy là hoàn toàn tương 

đồng, đó là tự tánh. Nghĩa là thường tịch quang, đó là hoàn toàn tương đồng.  

Chúng ta đối với những lý luận, khái niệm trong kinh điển nói, phải hiểu rõ ràng minh 

bạch mới có lợi ích. Lợi ích gì? Giúp chúng ta buông bỏ nhìn thấu, nhìn thấu mới thật sự 

buông bỏ được, chưa nhìn thấu không thể buông bỏ. Buông bỏ mới là lợi ích! 

“Vô tận từ bi, lân mẫn tam giới”, là tánh đức, trong tự tánh vốn có. Đây là chú giải của 

Hoàng Niệm Tổ, chúng ta xem chú giải: “Vô tận đại bi, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói: 

Chư Phật Như Lai dùng tâm đại bi làm thể”. Thể này là gì? Thể này không phải tự tánh, thể ở 

đây là giáo thể. Chư Phật Như Lai, trong mười pháp giới, trong lục đạo phải thành lập trường 

học, phải mở lớp học cho những chúng sanh này. Giáo thể là gì? Giáo thể nghĩa là đại bi. Vì 

sao họ mở lớp học này? Vì đồng thể đại bi, Phật với chúng ta là đồng thể, cùng một tự tánh 

thanh tịnh viên minh thể, đồng thể đại bi. Từ thì sao? Từ là hiển lộ ra từ trong bi, biến hiện 

ra. Vô duyên đại từ, duyên là điều kiện, nhưng ở đây không có điều kiện, vì sao vậy? Đồng 

thể còn có điều kiện gì? Bởi vậy cổ nhân có nói, thế nào là Phật pháp? Phật pháp là từ bi vi 

bổn, phương tiện vi môn, họ nói không sai. Từ bi làm gốc, gốc là thể. Phương tiện là cửa, đó 

là con đường, là phương pháp, phương tiện chính là phương pháp. Trong Phật pháp có nhiều 

Tông phái, có nhiều pháp môn, đó nghĩa là phương tiện. Đây là dạy ta trở về tự tánh, một con 

đường quay về bản thể. 

“Hựu”, cũng là lời trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, “dùng nước từ bi nhiêu ích 

chúng sanh”, nước từ bi là ví dụ, ví dụ nước từ bi tức là ví với tâm đại từ, tâm đại từ đại bi. 

Lợi là lợi ích chúng sanh, trước lợi ích thêm chữ “nhiêu”, nhiêu là phong phú nhất, nghĩa là 

cho chúng sanh lợi ích phong phú nhất. Có thể thành tựu hoa quả trí tuệ của Chư Phật Bồ 

Tát, thành tựu này nghĩa là gì? Hiển nhiên, rõ ràng. Vì trí tuệ hoa quả của Chư Phật Bồ Tát, 

cũng là trong tự tánh. 

Đại sư Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, không thiếu thứ gì, từ đâu hiển 

thị ra? Hiển thị ra từ trong cảm ứng, chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Đức Phật ứng như 

thế nào? Phật là dạy học. Người xưa nói: “kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên”. Chư Phật 

Như Lai cảm ứng đối với tất cả chúng sanh, không có gì khác, ngoài việc dạy học. Bởi thế 

Phật pháp là sư đạo, chúng ta xưng Đức Thế Tôn là Bổn Sư, người thầy căn bản. Mối quan 

hệ của chúng ta với ngài là tự xưng đệ tử, đệ tử là học sinh. Liên hệ giữa chúng ta và Thế Tôn 

là quan hệ thầy trò, như vậy là quá rõ! 

Trong Tôn giáo giữa người và thần tuyệt đối không có mối quan hệ thầy trò, không có. 

Quan hệ của họ là gì? Quan hệ cha con, quan hệ chủ tớ. Đó là chủ nhân, mình là người hầu, 

quan hệ chủ tớ, không có mối quan hệ thầy trò.  

Quý vị xem cho dù là nói Tôn giáo, tất cả Tôn giáo trên thế giới, chỉ có Phật giáo là 

quan hệ thầy trò. Chúng ta không hiểu rõ ràng, chúng ta học không thành Phật được, học như 

thế nào? Đều đi theo sự mê tín. Chưa hiểu rõ, chưa nhận thức rõ mối quan hệ này, vậy quý vị 

học là Phật gì? 

“Vô tận, tức trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói không cùng tận”. Không cùng tận 

là đối với tất cả pháp, bất luận là tâm pháp hay sắc pháp, đều không cùng tận. Trong Hoàn 
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Nguyên Quán, loại thứ hai trong ba loại chu biến là xuất sanh vô tận, nghĩa là trong phẩm 

hạnh nguyện nói: Không cùng tận. Mỗi nguyện trong thập đại nguyện, tổng kết sau cùng 

chính là không cùng tận, tức trong Hoàn Nguyên Quán nói xuất sanh vô tận, là tánh đức. 

“Như Lai lấy tâm đại bi không cùng tận lân mẫn tam giới”. Lân mẫn nghĩa là thương 

xót, cảm thông, vì sao vậy? Vì chúng sanh trong tam giới không ít. Giống như thân thể của 

một người, có rất nhiều tế bào, những tế bào này không may mắn, hiện nay đều mang theo 

độc bệnh. Là do trên thân mình có độc bệnh, chúng ta cần giúp nó hồi phục sức khỏe. Khôi 

phục lại bình thường chăng? Đây là điều chắc chắn. Quý vị phải biết, toàn thể vũ trụ là nhất 

thể, nên chúng sanh luân hồi trong lục đạo là một phần trong thân thể chúng ta. Bộ phận này 

đang mang tế bào độc bệnh, bệnh độc từ đâu mà có? Độc bệnh là từ trong tự tánh biến hiện 

ra, là tánh đức. Tánh đức mê liền biến thành độc bệnh, giác liền khôi phục bình thường. Độc 

bệnh vốn nó không có, nó từ đâu mà có? Nó đến khi mình mê, mê mà không giác tâm chúng 

ta mang theo độc bệnh, thân thể chúng ta cũng mang độc bệnh. 

Trong tự tánh vốn có kiến văn giác tri, vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng 

tướng hảo, ở đây nói không cùng tận. Trí tuệ không cùng tận, đức năng không cùng tận, 

tướng hảo không cùng tận, mọi thứ đều không cùng tận. Đây là tự tánh vốn đầy đủ, vốn có, 

không phải học được từ bên ngoài. Chư Phật Như Lai có, tất cả chúng sanh đều có. Chỉ là 

Chư Phật Như Lai giác mà không mê, thân tâm mạnh khỏe. Chúng sanh trong lục đạo mê mà 

không giác, nên độc bệnh có nặng nhẹ khác nhau. Độc bệnh của thiên nhân nhẹ hơn một 

chút, nên họ vui nhiều khổ ít. Trong cõi người khoảng một nửa, hiện nay ta thấy trong cõi 

người, chưa đến một nửa, bây giờ chúng ta mê quá sâu. Trong địa ngục hoàn toàn mê, mê 

100%. Trong đường ngạ quỷ mê khoảng tám chín mươi phần trăm. Tôi thấy nhân gian hiện 

nay, cũng có khoảng tám chín mươi phần trăm, người và quỷ gần giống nhau. 

Chúng ta hiểu rõ nguyên nhân này, ngày nay địa cầu này, thế giới này, xã hội động 

loạn, địa cầu quá nhiều thiên tai. Địa cầu là y báo, những người sống trên địa cầu, đặc biệt là 

người, mở rộng phạm vi ra là hữu tình chúng sanh, nghĩa là chỉ động vật. Họ khởi tâm động 

niệm, tất cả đều tạo nghiệp bất thiện, bất thiện nghĩa là độc bệnh. Chư vị nên nhớ, trong kinh 

Đức Phật nói với chúng ta, gọi là tam độc phiền não: Tham sân si. Đây là độc bệnh nghiêm 

trọng nhất, ai không có? Đều có tham sân si, nên thân tâm chúng ta đều không mạnh khỏe. 

Tham sân si từ đâu mà có? Tánh đức trong tự tánh có giới định tuệ, là tánh đức. Khi mê giới 

định tuệ biến thành tham sân si, đã biến chất. Bởi thế Đức Phật dạy chúng ta, cần tu giới định 

tuệ, tức diệt tham sân si, đây là Đức Phật nói. Trên thực tế là nói lời chân thật với chúng ta. 

Cần tu giới định tuệ, chuyển biến tham sân si. Tham sân si chuyển biến thành giới định tuệ, 

vấn đề liền được giải quyết. Trong tâm không còn phiền não, thân thể không có tật bệnh, tất 

cả đều bình thường, đạo lý là như vậy. Đức Phật trị bệnh của chúng sanh không cần dùng 

thuốc men, rất cao siêu. Dùng điều gì? Dùng ý niệm. Ý niệm vừa chuyển, tế bào mang độc 

bệnh trên thân thể ta hoàn toàn thay đổi. 

Trong kinh nói tam độc, tôi thường thêm hai loại thành ngũ độc: Tham sân si mạn nghi. 

Mạn là ngạo mạn; nghi là hoài nghi đối với giáo huấn của Phật Bồ Tát, đối với thánh hiền. 

Hoài nghi tự tánh của chính mình, không tin mình vốn là Phật. Đây cũng là độc bệnh, độc 

bệnh nghiêm trọng. Chúng ta phải sửa đổi tâm thái này, đó gọi là chân học Phật. Sửa đổi trên 

hình thức không quan trọng, sửa đổi trên phương diện tâm thái mới quan trọng hơn tất cả. 

Đây là điều ngày xưa đại sư Chương Gia dạy cho tôi: Phật pháp trọng thực chất không trọng 

hình thức. Thực chất là thay đổi từ tâm thái, tâm thái cải đổi thì tất cả đều đầy đủ. Nếu thay 
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đổi trên mặt sự tướng, rất khó, quá rườm rà. Bồ Tát có tám vạn tế hạnh, quý vị nói phiền 

phức biết bao. Tiểu thừa có 3000 oai nghi, cũng thật đáng sợ, 3000 điều ta phải sửa đổi theo 

từng điều. Nhớ còn khó khăn, thay đổi bằng cách nào? 

Bởi thế khi ta nắm bắt được thực chất của nó, sẽ rất dễ, ý niệm nội tâm vừa chuyển thì 

toàn bộ thay đổi. Nhưng trong này quan trọng nhất, khi thật sự sửa đổi phải là vô ngã, điều 

này quan trọng. Giải phóng cái ta, trở về tự tánh, tự tánh là đại ngã, tự tánh là chân ngã, thân 

thể này không phải ta. Người biết tu hành sẽ hạ thủ từ chổ này, sau khi giải phóng cái chân 

ngã, thì cái gì là ta? Tất cả chúng sanh đều là ta, không cần người khác thừa nhận, chính 

mình thừa nhận, bản thân đã trở về. 

Giống như trong kinh có một ví dụ, ví tự tánh như biển lớn. Trong Kinh Lăng Nghiêm, 

trong hội Lăng Nghiêm Đức Phật nói ví dụ này. Tự tánh là biển lớn, mỗi chúng sanh là gì? 

Là một bọt nước trong biển lớn. Chúng sanh mê muội, tưởng rằng bọt nước này là chính 

mình, đâu biết rằng cả biển lớn đều là chính mình. Khi giác ngộ thì sao? Giác ngộ thì bọt 

nước này không còn, bọt nước không còn mới lãnh hội được, thì ra biển lớn chính là ta, tất cả 

bọt nước trong biển lớn đều là ta. Nhưng trong bọt nước này họ rất chấp trước, họ không thừa 

nhận. Tôi thừa nhận anh, anh không thừa nhận tôi. Chư Phật Bồ Tát thừa nhận tất cả chúng 

sanh với mình là nhất thể, chúng sanh không thừa nhận mình với Chư Phật Bồ Tát là nhất 

thể, không thừa nhận. Không thừa nhận thì có phiền não, có phân biệt, có chấp trước. Khi 

thừa nhận, phiền não liền không còn. Vì sao vậy? Vì phiền não không còn, chấp trước không 

còn. Đến khởi tâm động niệm đều không còn, ta liền chứng được quả báo viên mãn. Tánh 

đức, trí tuệ đức tướng trong tự tánh hoàn toàn hiện tiền. Hiện tiền như thế nào? Hiện tiền vẫn 

là như vậy. Ta ở trong cõi người của lục đạo, thấy hiện nay vẫn là như vậy, nhưng không còn 

mê.  

Vậy thế gian này còn có thiên tai chăng? Có thiên tai, thiên tai đến như thế nào đi ra sao 

ta đều rõ hết. Trong thiên tai ta có khởi tâm động niệm chăng? Không, vì sao vậy? Vì nó là 

giả. “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, “tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh”, 

không hề sai. Ta có bị ảnh hưởng bởi thiên tai này chăng? Không. Mọi người xem ra thì Phật 

Bồ Tát đều lãnh chịu thiên tai này, trên thực tế họ không chịu. Vì sao họ không bị ảnh 

hưởng? Họ không có khởi tâm động niệm thì lãnh chịu như thế nào? Người khởi phân biệt 

chấp trước lãnh chịu, người không có phân biệt chấp trước thì không chịu.  

Chúng ta hiểu đạo lý này, biết rằng pháp thân đại sĩ không bị ảnh hưởng, trong bất kỳ 

cảnh giới nào đều không bị. A la hán vẫn bị, họ không bị ảnh hưởng trong lục đạo. Họ đã 

đoạn tận kiến tư phiền não, không còn chấp trước, nên họ không bị ảnh hưởng tình hình trong 

lục đạo, nhưng trong tứ thánh pháp giới họ bị ảnh hưởng. Nếu con người sanh đến tứ thánh 

pháp giới của Chư Phật, tứ thánh và lục đạo là nhiễm tịnh khác nhau. Lục đạo nhiễm ô, Tứ 

thánh là cõi tịnh. Nếu nâng cao hơn sanh đến cõi thật báo, như vậy thì trong mười pháp giới, 

không chịu quả báo của mười pháp giới. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong đây, không bị quả 

báo chi phối. 

Từ đó cho thấy, lãnh chịu quả báo hay không, mấu chốt ở đâu? Ở chỗ khởi tâm động 

niệm, đều là nhất niệm, nghĩa là ta có buông bỏ được ý niệm chăng. Chỉ cần có niệm đều là 

vọng niệm. Trong giáo lý đại thừa nói chánh niệm, chánh niệm là gì? Chánh niệm là vô niệm, 

không có vọng niệm, đây gọi là chánh niệm. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều gọi là 

vọng niệm. Đến đâu để tìm người không có vọng niệm? Đến cõi thật báo, vượt khởi mười 

pháp giới, vọng niệm không còn. Nhưng họ có tập khí vọng niệm, đoạn tập khí vọng niệm 
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cần có thời gian, thời gian bao lâu? Trong kinh điển đại thừa nói là ba đại a tăng kỳ kiếp. 

Làm sao để đoạn vọng niệm này? Không cách nào đoạn được, cứ mặc nó! Nó là tập khí. 

Cổ nhân dùng bình đựng rượu để làm ví dụ, là một ví dụ rất hay. Bình này đựng rượu, 

đổ hết rượu không còn một giọt, nhưng ngửi vẫn còn mùi. Mùi rượu đó không thể rửa sạch 

được, chỉ có mở nắp bình để đó, để nửa năm, một năm tự nhiên không còn, đạo lý là như vậy. 

Tập khí vô thỉ vô minh không cách nào đoạn được, chính là loại tập khí đó. Cần bao nhiêu 

thời gian? Ba đại a tăng kỳ kiếp thì nó không còn, tự nhiên không còn. Tập khí đó không còn, 

cõi thật báo cũng không còn, bởi vì “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, đức Phật không 

nói cõi thật báo của Chư Phật là ngoại lệ, không nói, nên cõi thật báo trang nghiêm cũng là 

hư vọng. Chúng ta mới biết, có tập khí vô thỉ vô minh mới có cõi thật báo, có vọng tưởng 

phân biệt mới có cõi phương tiện hữu dư. Có vọng tưởng phân biệt, và chấp trước liền có cõi 

phàm thánh đồng cư của lục đạo. Nguồn gốc của nó là như vậy, không phải thật. Không có 

nhân, quả sẽ không hiện, là giả. Nên Kinh Kim Cang gọi là mộng huyễn bào ảnh, nó không 

phải thật. 

Những kinh giáo này chúng ta thường nghe, thường huân tập, cần thời gian dài, thời 

gian ngắn không được. Nghe một lần, 100 lần, 1000 lần, 10000 lần không đủ, vì sao vậy? Vì 

ta vẫn không buông bỏ. Nghe đến khi nào hoát nhiên đại ngộ, không còn làm những điều ngu 

ngốc, việc ngu ngốc là gì? Phân biệt chấp trước là việc ngu ngốc. Tôi không còn phân biệt, 

cũng không chấp trước nữa, như vậy là chứng quả, là giải thoát. Phật giáo đã hưng thịnh ở 

thế gian bằng cách đó, là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, đến thế gian này để giáo hóa chúng 

sanh, “xiển dương đạo lý”. 

Chúng ta đọc đoạn chú giải này: “Đức Phật vì thương xót tất cả chúng sanh trong tam 

giới”. Tam giới là chỉ lục đạo, chúng sanh trong lục đạo vô cùng đáng thương, mê sâu quá, 

mê lâu ngày quá, nên xuất hiện ở thế gian. “Điều này chứng minh bổn hoài của Như Lai xuất 

hiện ở thế gian”. Bổn hoài này là gì? Bây giờ chúng ta thường nói đến, ngài có mục đích gì? 

Ngài có ý đồ gì? Bổn hoài chính là Chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian, mục đích và ý đồ 

của ngài là giúp lục đạo chúng sanh giác ngộ, giúp lục đạo chúng sanh quay đầu. Đây chính 

là mục đích của ngài, là ý đồ của ngài. 

Kinh Pháp Hoa nói: “Chư Phật Thế Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở 

thế gian”. Đại sự nhân duyên này là gì? Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. 

Khổ là gì? Khổ là luân hồi lục đạo, khổ là mười pháp giới. Giúp những chúng sanh này thoát 

ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Thập pháp giới và lục đạo là giả, không phải thật, ở trong 

này mê hoặc, tạo nghiệp, thọ khổ báo, làm những việc này, toàn là việc hồ đồ. 

Câu ở sau Hoàng Niệm Tổ nói rất hay: “Thế Tôn là vì đại sự nhân duyên, mà tuyên 

thuyết nguyện lực Di Đà, phổ độ chúng sanh”. Quy kết đến đây rất hay, quy kết về Kinh Vô 

Lượng Thọ. Ngài đến nhân gian này để làm gì? Là để giảng Kinh Vô Lượng Thọ, ngoài ra 

đều là phụ, chủ yếu là giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Vì sao vậy? Vì pháp môn này có thể phổ 

độ tất cả chúng sanh, còn các pháp môn khác phải có đối tượng đặc biệt, không phổ độ được, 

chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ phổ độ. Như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, đối tượng là hàng thượng 

thượng căn, không phải thượng thượng căn không khế cơ. Kinh Vô Lượng Thọ này thượng 

trung hạ căn đều được độ. Nên thế giới Cực Lạc mở ra bốn cõi, không phải một cõi. Quý vị 

thích hợp với căn cơ nào thì vãng sanh về cõi đó, nó đều có đủ. 
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“Xiển dương đạo lý, cứu độ quần sanh”. Đây là mục đích của Phật giáo ở thế gian. 

Người bây giờ thường thích hỏi, mục đích của anh là gì? Có ý đồ gì? Câu này ở trên chúng ta 

đã giải thích.  

“Quang là ánh sáng, là rộng, là lớn”, nghĩa là như vậy, ánh sáng rộng lớn, quang minh 

nghĩa là phổ độ. Xiển nghĩa là khai mở. “Giáo lý là chỉ chánh đạo thật giáo”, đây không phải 

tà đạo, không phải tà giáo, nó là chánh đạo. Nó giúp ta từng bước đi lên, trở về tự tánh. Khiến 

vô tận trí tuệ, đức năng, tướng hảo vốn đầy đủ trong tự tánh, đều có thể hiển thị ra mà không 

bị chướng ngại, không khác gì Chư Phật Như Lai. 

Chúng ta vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, trú trong cõi thật báo trang nghiêm của Phật 

A Di Đà, chúng ta cảm ân Phật A Di Đà. Con người không thể không có tâm cảm ân, vì sao 

vậy? Vì tâm cảm ân là tánh đức, không có tâm cảm ân, là mê thất đức tánh. Con người không 

thể không có tâm yêu thương tất cả chúng sanh, vì sao vậy? Vì tâm yêu thương chúng sanh là 

tánh đức. Thực tế mà nói, tánh đức vô tận, xuất sanh vô tận. Trong vô tận tánh đức có nòng 

cốt, nòng cốt này nghĩa là yêu thương, là cảm ân. 

Người xưa hiểu chân tướng sự thật này, nên từ xưa dạy học, chúng ta phải cảm ân, 

không được khinh thị. Chúng ta cho rằng tổ tông mình không bằng người bây giờ, sai lầm, 

đây gọi là đại bất hiếu, đại bất kính. Chúng ta cho rằng xã hội ngày xưa là xã hội phong kiến, 

là xã hội chuyên chế. Nó chuyên chế thật chăng? Nó phong kiến thật chăng? Hai chữ phong 

kiến này nghĩa là gì? Thế nào gọi là phong, thế nào gọi là kiến, thế nào gọi là phong kiến, 

quý vị hiểu rõ chăng? Hiểu rõ ràng, quý vị dùng tâm cung kính để xưng tán. Không hiểu rõ 

nên tùy tiện khinh thị, dùng ý niệm châm biếm nhìn cổ nhân, quý vị tạo tội nghiệp này rất 

nặng. 

Chúng ta đọc sách thánh hiền, biết từ xưa đến nay có nền chính trị thể chế như thế nào? 

Về mặt chế độ là phong kiến, là đế vương chuyên chế. Trên thực tế không phải, là chính trị 

thánh hiền, giáo dục thánh hiền, xã hội của thánh hiền, vì sao vậy? Vì giáo dục ngày xưa là 

nền giáo dục thánh hiền.  

Người xưa đọc sách, đọc sách chí tại thánh hiền. Quý vị xem tôn chỉ dạy học rõ ràng 

biết bao, vì sao phải đọc sách? Học thánh học hiền, hy vọng làm thánh nhân, hy vọng làm 

hiền nhân. Nên mấy ngàn năm nay, quốc gia này trường trị cửu an, truyền thống văn hóa rất 

mỹ mãn, là gì? Giáo dục của thánh hiền tạo nên. Chúng ta ngày nay tự cho là thông minh, coi 

thường cổ nhân. Xã hội bây giờ của chúng ta như thế nào? Hoàn cảnh sống của chúng ta hiện 

nay ra sao? So với ngày xưa thì thua xa, nguyên nhân là gì? Chúng ta đang tạo tội nghiệp. 

Như Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, khởi tâm động niệm không gì 

không phải là tội lỗi. Ngày nay chúng ta tự cho rằng mình rất giỏi, nên ngày ngày đang tạo 

nghiệp. Tạo tội nghiệp làm gì có chuyện không thọ quả báo? 

Nhiều người hỏi tôi, thầy ơi! Người phương tây nói thảm họa năm 2012 là thật hay là 

giả? Tôi nói là thật, tôi không phải nói từ khoa học, cũng không phải nói từ những dự ngôn 

này. Tôi căn cứ vào những người hiện đang sống trên địa cầu, họ đang nghĩ gì? Họ nói là 

những gì? Họ làm những gì? Tôi quan sát từ phương diện này. Nếu ngôn hành, tư tưởng của 

chúng ta đều trái với luân lý, đạo đức, nhân quả, điều này phiền phức rất lớn. 

Cổ nhân dạy chúng ta, Phật Bồ Tát dạy chúng ta, các nhà khoa học hiện đại nói với 

chúng ta đều cùng một ý. Ngôn ngữ bất đồng, nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau, cảnh tùy 

tâm chuyển. Hoàn cảnh chúng ta sống, hoàn toàn do tâm con người chi phối. Tâm con người 

thiện, không có gì không thiện. Tâm người bất thiện, không có gì là thiện. Tâm người hiện 
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nay là gì? Là tham sân si mạn, khởi tâm động niệm tổn người lợi mình, có đáng sợ chăng? 

Hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình không còn. Từ trong ý niệm đã không 

còn, khởi tâm động niệm toàn là tự tư tự lợi, toàn là danh văn lợi dưỡng, như vậy không đáng 

sợ sao? Chúng ta quan sát xã hội từ trên thực tế, xã hội này là thái bình thạnh thế hay là loạn 

thế? Là thế giới thanh bình hay là thế giới của thiên tai thảm họa? Xem từ đây sẽ rõ ràng 

minh bạch. 

Chúng ta rất cảm ân, trong đời này gặp được giáo huấn của thánh hiền, gặp được Phật 

pháp đại thừa. Dần dần thấu rõ được chân tướng sự thật, biết hoàn cảnh nhân duyên quả báo 

hiện thực. Chúng ta đi theo con đường Phật Bồ Tát, giác mà không mê. Chúng ta có năng 

lực, mỗi người đều có năng lực này, vượt khỏi thiên tai này. Chết trong thiên tai này là thân 

thể chết đi, thân có sanh có diệt. Linh tánh bất diệt, linh tánh không ngừng nâng cao lên. Rất 

nhiều người chết trong thiên tai, nơi đến mỗi người khác nhau, rất khác nhau! Chúng ta đi là 

con đường nào? Là Phật đạo, con đường thành Phật, quý vị xem tự tại, hạnh phúc biết bao! 

Chúng ta không những không đi vào ba đường ác, đường nhân thiên chúng ta cũng không 

vào. Thậm chí là Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, tứ thánh pháp giới, chúng ta cũng không để 

ý đến. Ngày nay chúng ta dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ, được oai thần bổn nguyện của Phật 

A Di Đà gia trì, chúng ta trực tiếp đi đến Phật đạo vô thượng. Nên giáo ở đây là dạy học, là 

giáo hóa, là giáo huấn chân thật. 

“Chánh đạo thật giáo”. Hoàng Niệm Tổ nói “là giáo hóa của Chư Phật, là chỉ nhất đại 

thời giáo và tám vạn bốn ngàn pháp môn của Thế Tôn. Nên biết xiển dương giáo lý, tức là 

rộng tuyên nói ý nghĩa kinh pháp của Như Lai”. Đi con đường này là hành Bồ Tát đạo, chúng 

ta đi được chăng? Được, mỗi người đều được. 

Trong thời đại hiện nay, vì bản thân chúng ta nghiệp chướng quá sâu nặng. Đừng nói 

người khác, nói người khác tội nghiệp của chúng ta càng thêm sâu. Chúng ta cần phải nhớ 

giáo huấn của các bậc cao tăng tổ sư, trong Lục Tổ Đàn Kinh nói: Người tu đạo chơn chánh, 

chẳng thấy lỗi thế gian, cần phải học điều này. Câu nói này hiện nay chúng ta có thể nghe 

hiểu, vì sao không thấy lỗi lầm của thế gian? Thế gian không có lỗi, đây là nói lời thật với 

chúng ta. Vì sao nói thế gian không có lỗi? Vì thế gian căn bản không tồn tại. Quý vị nhớ 

trong kinh nói: “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, họ có lỗi lầm gì? Lỗi lầm từ đâu mà 

có? Lỗi lầm là từ bản thân chúng ta nhìn thấy hiện tượng này, trong phản ứng của chúng ta có 

vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây chính là lỗi lầm. Bởi vậy cổ nhân nói: “hành hữu bất 

đắc, phản cầu chư kỷ”, điều này có đạo lý. Sai lầm không ở bên ngoài, mà tại chúng ta. Chỉ 

cần ta sửa đổi tâm lý, giống như Chư Phật Bồ Tát, ta sẽ thấy thế gian không có lỗi lầm, sẽ 

nhập vào cảnh giới Phật, sống cuộc sống của Bồ Tát, làm gì có sai lầm? 

Khôi phục đến sự bình thường của chúng ta. Bình thường là gì? Bình thường là tâm 

thanh tịnh. Đại sư Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh”. Tâm thanh tịnh là sự 

bình thường của chúng ta, tâm không thanh tịnh là không bình thường, là có bệnh. Quý vị 

xem trên đề kinh này chỉ ra ba cương lĩnh tu hành quan trọng nhất: Thanh tịnh, bình đẳng 

giác, đây là chân tâm của chúng ta. Tu hành là tu gì? Tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. 

Tâm bình đẳng không có sai biệt, tất cả vạn pháp bình đẳng với ta, ta ở trong tất cả pháp tâm 

địa thanh tịnh.  

Tiếp thu giáo huấn của Phật đã hiểu, giác mà không mê, chúng ta sẽ đạt được điều gì? 

Chúng ta đạt được đại thừa, được vô lượng thọ, được trang nghiêm. Đại thừa là trí tuệ, vô 

lượng thọ là đức năng, trang nghiêm là tướng hảo, đạt được tất cả, đều ở trên đề kinh. Bộ 
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kinh này nói gì? Chính là nói điều này. Nhân là thanh tịnh bình đẳng giác, quả là đại thừa vô 

lượng thọ trang nghiêm, đều đầy đủ trong tánh đức của mình, không cầu từ bên ngoài. 

Vì thế mỗi chúng ta, chỉ cần ta thật sự giác ngộ, thật sự phát tâm. Ta đến làm Bồ Tát, 

phát tâm làm Bồ Tát, hoằng dương chánh pháp, giáo hóa chúng sanh. Nhưng cần phải nghe 

lời, không nghe lời không thể thành tựu, nghe lời ai? Lời Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát dạy chúng 

ta: Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, như vậy sẽ thành công. Ai dạy? Ngày xưa là 

kinh điển, y theo kinh điển học tập là được. Người bây giờ, từ phương diện này hình như có 

phước báo hơn cổ nhân. Hiện nay có khoa học kỹ thuật, có ti vi, có mạng internet, có VCD, 

chúng ta có thể học từ đây. Ở nhà một mình, kiên trì học. Bây giờ chúng ta biết, có người rất 

dụng công, rất tinh tấn, một ngày học mười mấy tiếng. Mười năm họ thành công, thành Bồ 

Tát. Là thật, không phải giả. Quý vị ngày ngày nghe CD, điều này tiện lợi nhất. Một ngày 

nghe mười tiếng, nghe suốt mười năm, không ai không khai ngộ. Mỗi ngày nghe kinh mười 

tiếng, thời gian còn lại niệm Phật A Di Đà, buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. 

Tu hành bằng phương pháp này, sẽ đạt định, sẽ khai tuệ, mọi lúc mọi nơi ta đều có thể làm 

được. Bất luận ở trong hoàn cảnh nào đều là đạo tràng. Nói rằng nhất định phải thành lập 

Phật học viện, điều này rất khó. Trước đây chúng tôi có nguyện vọng này, hy vọng thành lập 

Phật học viện, có vài người chí đồng đạo hợp cùng nhau tu hành. Bao nhiêu năm nay tôi biết 

nhân duyên này chưa chín, không làm được. Nhưng khi mỗi người tự phát tâm học như vậy, 

người thành công không ít. Cho nên trong thời đại này, cần mỗi người tự phát tâm. Mục tiêu 

chính xác, phương hương đúng đắn, nhất môn thâm nhập. Trong này quan trọng nhất là phải 

nương vào giới định tuệ, thực hành. Giới là gì? Đệ Tử Quy là giới, Cảm Ứng Thiên là giới, 

Thập Thiện Nghiệp Đạo là giới, giới căn bản, ba nền tảng của Nho Thích Đạo. Thực hành 

được ba nền tảng này, ngày ngày học tập, ngày ngày sửa đổi, ngày ngày làm mới mình, như 

vậy đức hạnh sẽ không ngừng nâng cao. Kiên trì vào một bộ kinh, kinh này sẽ giúp ta được 

định, được tam muội, giúp ta khai ngộ. Đi theo con đường tam học giới định tuệ, thời gian 

mười năm. Mười năm sau, bất luận quý vị thị hiện là thân phận tại gia hay xuất gia đều 

không sao, quý vị đều có thể giáo hóa một phương. Thời gian mười năm không coi là quá 

dài, thật sự tinh cần, không có ai không thành tựu.  

Học kinh điển gì? Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, Chư Phật Như Lai giới thiệu cho 

chúng ta, chính là Tịnh tông. Kinh điển Tịnh tông không nhiều, chủ yếu là năm kinh một 

luận. Có năng lực thì học tất cả, học hết năm kinh một luận. Không có năng lực thì học một 

bộ, bất cứ bộ nào cũng được. Trong năm kinh, văn tự ít nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát Viên 

Thông Chương, có 244 chữ. Có thể vãng sanh chăng, có thể chứng quả chăng? Có thể, ngắn 

nhất. Thật sự khai ngộ từ trong bộ kinh này, khi khai ngộ thì tất cả kinh điển đều thấu triệt 

hết. Một kinh thông, tất cả kinh đều thông. Đây là thật không phải giả. Vì vậy không thể mới 

bắt đầu đã học rất nhiều kinh điển, vậy là sai lầm. Như vậy là quý vị biết tất cả, nhưng lại 

không quán triệt được điều gì. Tâm ta tán loạn, không thể tập trung, nên ta dùng thời gian rất 

dài, mười năm cũng có thể không đạt được tam muội, quả là đáng tiếc. Thật sự nhất môn 

thâm nhập, chuyên tinh. Phải lãnh hội được, nghĩa là y theo những gì cổ nhân nói- nhất môn 

thâm nhập, phải biết cách thâm nhập, trường thời huân tu. 

Mỗi ngày nghe một CD, một CD thời gian một tiếng, nghe mười lần. Mười tiếng chỉ 

nghe một CD, một CD một ngày nghe mười lần, ngày mai đổi qua CD khác. Nghe xong một 

bộ kinh, nghe lại từ đầu, mười năm không gián đoạn, mỗi ngày mười tiếng. Như vậy làm sao 

không khai ngộ được, vì tâm họ luôn định. Học quá nhiều không được, tâm họ bị tán loạn, 
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không thể tập trung. Học như vậy là thành tựu về mặt học thuật, không đạt được định, không 

thể khai ngộ. 

Hiện nay đa phần các trường học, đều đi con đường này, đi theo con đường học thuật, 

quảng học đa văn. Thành tựu là tri thức, không phải trí tuệ. Họ có tri thức, học thức rất phong 

phú, nhưng không có trí tuệ. Cho nên khi xảy ra vấn đề, họ không thể giải quyết được. Hiện 

tượng này những năm lại đây, tôi thấy rất nhiều chuyên gia học giả, đối với xã hội trước mắt, 

đối với thiên tai trên thế giới không biết phải làm cách nào. Đích thực tri thức họ rất phong 

phú, họ đọc rất nhiều sách. Từ những vấn đề này chúng ta lãnh hội được tính quan trọng của 

giới định tuệ. Triết học Thánh hiền phương đông đúng là tuyệt vời, mấy ngàn năm đều dạy 

chúng ta như vậy. Chúng ta sanh ra trong thời đại này, chịu ảnh hưởng phương tây, thành ra 

coi thường, xa lạ đối với cổ nhân, không tin tưởng họ, nên tự tìm cái khổ. Chư vị y giáo 

phụng hành, nghĩa là thật sự quay đầu, phải có niềm tin với cổ nhân.  

Trước đây có một lần thầy Phương nói với tôi về vấn đề Trung y và Tây y. Thầy nói, 

Trung y có 5000 năm kinh nghiệm, Tây y chỉ có hai ba trăm năm. Anh tin vào 5000 năm 

kinh nghiệm, hay là tin vào 300 năm kinh nghiệm? Thầy hỏi tôi như vậy. Lúc đó tôi nói với 

thầy, tôi tin vào kinh nghiệm 5000 năm. Sau đó thầy nói, vào thế chiến thứ hai Tây y phát 

minh ra thuốc kháng sinh, cứu mạng Tây y. Bây giờ chúng ta lại nghe tổ chức vệ sinh thế 

giới phát biểu, có một loại độc bệnh mới, thuốc kháng sinh vô hiệu đối với nó. Tôi tin rằng 

Trung y có hiệu quả, vấn đề là xem quý vị có tin hay không. Trong trung y có trí tuệ, khác 

với tây y, nó đi theo con đường này là giới định tuệ. Bất cứ một môn học thuật nào, đều 

không tách rời được giới định tuệ. Con đường này cổ nhân đã đi hơn 5000 năm. Ở Ấn Độ 

không chỉ chừng đó. Nếu chúng ta không tin, hy vọng khai mở một con đường mới, đó là 

việc rất mạo hiểm. Quý vị có thể thử, xem có thể thành công hay không? 

Cho nên “rộng tuyên nghĩa trong kinh pháp của Như Lai”, chúng ta rất hy vọng người 

trẻ tuổi phát tâm. Người lớn phát tâm cũng được, người lớn phát tâm sẽ kéo dài tuổi thọ. Thọ 

mạng quý vị vốn chỉ có 60 tuổi, 60 tuổi phát tâm thọ mạng sẽ kéo dài ra, vì sao vậy? Vì thật 

sự phát tâm làm việc của Phật Bồ Tát, để cứu hộ tất cả chúng sanh khổ nạn, thọ mạng tự 

nhiên kéo dài. 60 năm thì làm mười năm, 70 tuổi ra hoằng pháp lợi sanh. Sau đó xem quý vị 

phát tâm, quý vị đồng ý làm bao nhiêu năm. Đồng ý làm 30 năm, quý vị sẽ sống đến 100 

tuổi. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nguyện lực chi phối tất cả. Chúng ta phải phát thiện 

nguyện. 

 “Muốn cứu độ quần manh”, cứu có nghĩa là cứu độ, giúp đỡ. Manh là manh nha, quần 

manh tức là chỉ quần sanh, tất cả chúng sanh. “Chư Phật Như Lai lấy đại bi làm thể, muốn 

cứu tất cả chúng sanh, nên nói muốn cứu độ quần sanh. Hội Sớ nói: Tiệm hay đốn đều là 

thích nghi với mỗi người, tùy duyên đều được độ thoát, nên gọi là cứu tế quần manh”. Tiệm 

đốn là nói căn tánh của chúng sanh, đốn là lợi căn. Trong đại thừa, chữ này là chuyên môn 

nói đến Thiền tông, tiệm là đối với các tông phái khác. Tám tông phái của đại thừa, bảy tông 

phái khác đều là đi dần lên cao, chỉ có Thiền tông là đốn siêu. Nên đối tượng Thiền tông tiếp 

độ là bậc thượng thượng căn, còn đối tượng các tông phái khác độ là cả ba căn thượng trung 

hạ. Ba căn viên mãn thành tựu trong một đời chỉ có Tịnh độ, chúng ta không thể không biết 

điều này.  

Giáo hóa chúng sanh nhất định phải khế lý khế cơ, khế lý là không trái với tự tánh, 

cũng tức là nói không được trái với tánh đức, điều này rất quan trọng. Khế cơ là phải tùy 

thuận tập tánh trình độ chúng sanh, họ học sẽ dễ dàng hơn. 



447 Tập 140 

 

“Nên gọi là cứu độ quần sanh. Lại nói muốn chỉ đại bi sở nguyện của Thế Tôn”. 

Nguyện vọng của Thế Tôn, hiện nay gọi là tâm nguyện, hoặc là nói tâm nguyện của ngài. 

“Nhưng chữ này thông trên dưới, bao hàm hai nghĩa. Thứ nhất là muốn cứu độ quần sanh, 

Chư Như Lai lấy đại bi làm thể, nguyện những người chưa độ khiến được độ, người chưa an 

khiến được an”. Đây là nghĩa đầu tiên, người chưa được độ thì giúp họ. Độ là độ thoát biển 

khổ, biển khổ là hình dung luân hồi lục đạo, đây gọi là độ. An là an ổn, trong lục đạo chắc 

chắn không có an ổn, thân tâm đều không được an ổn. Đây là điều rất đau khổ. 

Chúng ta sống trong thế gian này, quý vị quan sát tường tận, phú quý bần tiện đều 

không được an ổn. Người giàu có họ có an ổn chăng? Không có, không định được. Sự nghiệp 

rất nhiều, ngày ngày bôn ba, bận rộn đủ điều. Bận rộn đến chết cũng không biết cổ nhân nói 

rằng: “khổ cực vì ai bận rộn vì ai”, quả đúng là như vậy.  

Tôi từng thấy người giàu có, sở hữu gia tài đến ức vạn. Họ nói với tôi: Buổi tối phải 

uống thuốc ngủ, không uống thuốc ngủ không thể chợp mắt được. Quý vị xem đáng thương 

biết bao, họ khổ biết bao! Cần nhiều của cải như vậy để làm gì? Chẳng qua trên thế gian này, 

được chút hư danh mà thôi, giàu nhất một vùng nào đó, được chút hư danh như vậy. Trên 

thực tế họ đạt được chăng? Không được gì cả, thân thể không tốt, tinh thần cũng không tốt, 

không dể đạt được tự tại an lạc. Buông bỏ mới có thể đạt được, sở hữu sẽ không đạt được. 

“Xiển dương giáo lý đều như vậy”, đây là nguyên văn, “nên thông với văn ở trên”. 

Thứ hai: “Muốn ban cho lợi ích chân thật”, đây là đoạn văn ở dưới. “Như Lai muốn 

chúng sanh nhập vào Di Đà nguyện hải‟. Ví thế giới Cực Lạc như nguyện hải của Phật Di 

Đà. Phật A Di Đà đích thực hy vọng tất cả chúng sanh, đều có thể đến thế giới Cực Lạc để 

học tập. Thế giới Cực Lạc rất đặc biệt, quý vị xem chúng ta học kinh điển bao nhiêu năm, 

xem biết bao kinh sách. Không thấy nói thế giới Cực Lạc có chính phủ, thế giới Cực Lạc có 

quốc vương, không thấy. Hay là thế giới Cực Lạc có thành phố, có thị trưởng, huyện trưởng? 

Không thấy. Cũng không thấy buôn bán, không thấy, thậm chí cũng không có bệnh viện, đều 

không có. Ở thế giới Cực Lạc chỉ có hai hạng người, một là thầy giáo, hai là học sinh, giống 

như trường học vậy. Trường học này cũng không có hạn lượng, cũng là xuất sanh vô tận, 

trường học này quả là lớn vô cùng tận.Quý vị xem thập phương chư Phật trong mười phương 

thế giới, đều chiêu sinh về thế giới Cực Lạc. Thập phương Như Lai, ai không giảng Kinh Vô 

Lượng Thọ? Đều khuyên chúng sanh về cõi đó, mỗi ngày người đến thế giới Cực Lạc học tập 

không biết có bao nhiêu người, quả là danh bất hư truyền_ngôi trường đại học Phật giáo giữa 

vũ trụ. Đến đó nhất định không ai ở lại lớp, lên lớp có nhanh có chậm, có người nhanh lên 

lớp, có người lâu hơn một chút, nhưng tuyệt đối không có ở lại lớp. Người người đều tốt 

nghiệp, tốt nghiệp tức làm Phật. 

Hay nhất là chúng sanh ở thế giới chúng ta, chưa đoạn được nhất phẩm phiền não, đến 

thế giới Cực Lạc cũng là một đời thành Phật, quả là không thể nghĩ bàn! Đời này chúng ta 

quá may mắn, gặp được pháp môn như thế, nếu không nắm chắc thì đời này chúng ta sẽ uổng 

phí, hối hận không kịp. Trong đời này, mọi thứ đều là giả, đừng cho là thật. Niệm Phật, tu 

Tịnh độ, đọc Kinh Vô Lượng Thọ đây là thật, hoàn toàn không phải giả, nhất định phải nỗ 

lực thực hành. Y giáo phụng hành, cầu sanh tịnh độ, nhất định phải nhập vào Di Đà nguyện 

hải. 

“Chân Giải như ở trên nói, quy kết nghĩa ở sau nói, sở dĩ Chư Phật xuất hiện ra đời, vì 

muốn nói nguyện lực của Phật Di Đà, cứu độ vạn loại chúng sanh, lấy nó làm bổn hoài”. 

Đoạn này nói rất hay, là một chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của cao tăng Nhật bản. Trong 
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đoạn kinh văn này, tổng kết sau cùng là sở dĩ Chư Phật xuất hiện ở thế gian, không nhất định 

là đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mười phương thế giới có Phật xuất thế, vị Phật đó nhất định là 

làm nguyện vọng này. Cùng một nguyện vọng này, đều chỉ nghĩ đến giúp tất cả chúng sanh 

khổ nạn thoát ly tam giới. Giúp Phật A Di Đà chiêu sinh những học sinh này, Chư Phật Như 

Lai giúp Phật Di Đà chiêu sinh. “Cứu độ vạn loại chúng sanh, đây là bổn hoài”, là bổn hoài 

của Phật A Di Đà, cũng là bổn hoài của tất cả Chư Phật Như lai 

Hôm nay chúng ta đọc được, không phát tâm này, là cô phụ ân huệ của Chư Phật Như 

Lai, cô phụ ý tốt của các ngài. Các ngài không có lỗi với chúng ta, nhưng chúng ta có lỗi với 

các ngài. Nên siêng năng nổ lực để thành Phật ngay trong đời này, đừng trầm luân trong lục 

đạo, lục đạo quá khổ. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 170, bắt đầu xem từ hàng thứ sáu từ dưới lên.  

“Ban cho lợi ích chân thật. Ban cho, tức là ban bố, cũng có nghĩa là ban ân. Lợi ích 

chân thật, theo ý của đại sư Thiện Đạo chỉ thệ nguyện của Phật Di Đà là lợi ích chân thật. Đại 

sư nói kệ rằng: Sở dĩ Như Lai xuất hiện ở đời, là để nói bổn nguyện hải của Phật Di Đà”. 

Chúng ta xem câu này. 

Trong bộ kinh này nói về ba loại chân thật, đây là điều vô cùng hy hữu. Thế Tôn 49 

năm giảng kinh thuyết pháp, ở trong một hội, rất ít khi nói ba loại chân thật. Duy nhất trong 

hội này, ngài nói về “chân thật rốt ráo”. Ở đây chúng ta thấy “lợi ích chân thật”, còn có một 

câu “trí tuệ chân thật”. Chân thật trí tuệ là nói về tự tánh, tánh đức viên mãn. Hiện nay từ trên 

lợi ích mà nói, lợi ích này là đối với chúng sanh. Cũng chính là nói, tất cả giáo huấn của 49 

năm, lợi ích chân thật nhất không qua lần tuyên giảng này. Từ chân thật rốt ráo mà nói, có thể 

nói tất cả kinh Đức Phật nói trong suốt 49 năm, đều không tách rời, toàn là trong tự tánh hiển 

lộ ra. Đây gọi là khế lý, kinh được gọi là khế kinh. Trên khế với lý đức Phật chứng được, đây 

là rốt ráo chân thật, nên nó không phải giả. Lợi ích chân thật thì sao? Đây là nói khế cơ. Đức 

Phật nói tất cả kinh, chưa chắc có thể khế với căn cơ của tất cả chúng sanh. Cho nên hàng 

đương cơ được lợi ích, không đương cơ họ không được lợi ích. Nhưng duy nhất bộ kinh này, 

phổ bị cả ba căn thượng trung hạ, lợi độn đều thu nhiếp, không ai không khế cơ, đây là lợi ích 
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chân thật. Đoạn nói về lợi ích chân thật, Hoàng Niệm Tổ chú giải rất nhiều, ý nghĩa trong này 

vô cùng phong phú.  

Đầu tiên nói đến huệ. Huệ là bố thí, nghĩa là ban cho: “Huệ là ban bố, là bố thí”, cũng 

có nghĩa là ban ân, trên đối với dưới. Ngày xưa đế vương ban bố cho thần dân, đây là ban ân. 

Lợi ích chân thật, Hoàng Niệm Tổ nương theo ý của đại sư Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo 

người thời nhà Đường, đầu thời nhà Đường, là tổ sư đời thứ hai của Tịnh độ. Truyền thuyết 

rằng ngài là Phật A Di Đà tái lai.Trước đây chúng tôi từng đến Nhật bản phỏng vấn nhiều lần, 

giao lưu nhiều lần cùng với các cao tăng Tịnh độ Nhật bản, chúng tôi nhắc đến vấn đề này. 

Ngày xưa có người nói: Đại sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà tái lai. Người Nhật bản quý vị đối 

với câu chuyện này có nhận xét gì? Các bậc cao tăng Nhật bản đều nói, thật vậy, người Nhật 

bản chúng tôi thừa nhận. Nên người Nhật bản đối với đại sư Thiện đạo đặc biệt tôn kính, 

khắp nơi đều có thể thấy tượng của đại sư Thiện Đạo, tượng của họ đa phần là tượng bằng đá. 

Có tượng bằng đá, có tượng bằng gỗ, cũng có tượng bằng đất, rất phổ biến, ở Trung quốc 

không nhìn thấy. Thậm chí rất nhiều đạo tràng Tịnh độ tông, đều dùng mệnh danh của đại sư 

Thiện Đạo gọi là Chùa Thiện Đạo. Quý vị thấy Chùa Thiện Đạo, tức là đạo tràng của Tịnh độ 

tông. Cho thấy, sự tôn sùng của họ đối với đại sư Thiện Đạo, khiến chúng ta có thể tưởng 

tượng được. Đương thời Nhật bản phái rất nhiều người xuất gia, đến Trung quốc học tập. Có 

thể trong số đó rất nhiều người là đệ tử của đại sư Thiện Đạo, đến Trung quốc thân cận đại sư 

Thiện Đạo, học tập theo ngài. Sau đó đem Tịnh độ tông truyền đến Nhật bản, truyền đến Hàn 

quốc. 

Đã là Phật A Di Đà tái lai, lời của ngài Thiện Đạo đồng nghĩa với Phật A Di Đà tự 

thân tuyên thuyết. Ý của đại sư Thiện Đạo là chỉ Di Đà thệ nguyện, nghĩa là 48 nguyện, 48 

nguyện là lợi ích chân thật. Nên đại sư có hai câu nói, đây là bài kệ, truyền bá rất rộng. 

Người tu Tịnh độ không ai không biết hai câu này, ngài nói: “Sở dĩ Như Lai xuất hiện ở thế 

gian, duy chỉ nói Di Đà bổn nguyện hải”. Không riêng gì chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà 

mười phương thế giới quá khứ, hiện tại, vị lai chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Khi Phật 

ứng hóa, giống như trong Phẩm Phổ Môn nói: cần lấy thân Phật để được độ thoát, ngài liền 

hiện thân Phật để thuyết pháp, đây gọi là Như Lai xuất thế. Như Lai xuất hiện ở thế gian này, 

để làm gì? Duy nhất là giới thiệu với đại chúng về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, chính 

là vì vấn đề này. Nói cách khác, đây là đại sự duy nhất khiến tất cả Chư Phật Bồ Tát xuất 

hiện tại thế gian, đại sự nhân duyên. Chính là giới thiệu Tịnh độ cho chúng ta, giới thiệu thế 

giới Cực Lạc cho chúng ta. Các kinh giáo khác đều là nói thêm. Thế gian này vẫn còn rất 

nhiều căn cơ, nên nói những điều hợp với căn cơ khác nhau để giúp quý vị, chính là ý này. 

Tám vạn bốn ngàn pháp môn, một đời của Đức Thế Tôn có nói hết chăng? Không có, chọn ra 

mấy pháp môn trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, không phải có ý chọn, là căn cơ của chúng 

sanh cảm ứng khác nhau. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Có căn cơ của loại này, Phật 

liền nói kinh giáo của loại này. Suốt 49 năm, những kinh luận Phật nói không nhiều, trong 

tình hình này chúng ta biết. Nhưng lợi ích chân thật của Phật đối với tất cả chúng sanh, là 

giúp tất cả chúng sanh vĩnh viễn thoát ly luân hồi trong đời này, vĩnh viễn ra khỏi mười pháp 

giới, siêu xuất mười pháp giới, một đời thành Phật. Đây là nguyện vọng bậc nhất mà Chư 

Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian. Nếu như nghiệp chướng nặng nề, không có nhân duyên 

này, nghĩa là nói rồi quý vị cũng không tin, không lý giải được, không thể nương theo pháp 

môn này tu học, Đức Phật liền dùng phương pháp khác giúp quý vị, giúp quý vị nâng cao 

cảnh giới. Phương pháp này có thể tin, có thể hiểu, có thể hành trì, là giúp ta một đời thành 
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Phật. Không thành Phật được cũng giúp quý vị nâng cao cảnh giới, Đức Phật từ bi biết bao. 

Bởi thế pháp môn này là lợi ích cứu cánh viên mãn, quả là khó được. Chúng ta phải ghi nhớ 

hai câu nói này của đại sư Thiện Đạo. 

“Chân Giải khen ngợi rằng”, đây là trước tác của người Nhật bản. “Thử kim gia”, quý 

vị xem người Nhật bản đối với đại sư Thiện Đạo không gọi tên mà gọi là kim gia. Kim là 

hiện tại, đây là thời nhà Đường. Quý vị xem người ta dùng từ gia, đây không phải trong Tôn 

giáo, trong Tôn giáo không có cách xưng hô này. Từ gia này về sau chúng ta thường dùng 

như Phật gia, Nho gia, Đạo gia. Xưng gia là sao? Là đại hoc vấn, đại đức đại năng. Chúng ta 

thường khen ngợi người có thành tựu, ngôn luận của một nhà. Trong này hàm nghĩa rất thâm 

sâu. 

“Độc bộ diệu thích”, là đại sư Thiện Đạo giải thích, giải thích quá tuyệt diệu, trước đây 

chưa ai nói, đây là độc bộ. “Người ta chưa từng nói đến”, hai câu này, sở dĩ Như Lai xuất 

hiện ở thế gian, duy nói đến bổn nguyện hải của Phật Di Đà. “Thuận thử tổ thích”, thuận theo 

giải thích của các bậc cao tăng tổ sư. “Lấy bổn nguyện Di Đà làm lợi ích chân thật, tức có thể 

dùng tám vạn bốn ngàn pháp môn để xiển dương giáo lý, làm rõ nghĩa này”. Xiển dương giáo 

lý là dạy học. Từ chỗ này chúng ta lãnh hội một cách rõ rằng Phật giáo không phải Tôn giáo, 

Phật giáo là giáo dục. Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian để làm gì? Dạy học, xiển dương giáo 

lý nghĩa là dạy học. Bổn nguyện là thúc đẩy động lực dạy học, vì sao Phật Bồ Tát phải dạy 

học? Vì ngài có đại nguyện, đại nguyện này là gì? Đại nguyện là phổ độ chúng sanh, giúp tất 

cả khổ nạn chúng sanh. Lục đạo là chúng sanh khổ nạn, thập pháp giới cũng như vậy, chịu 

khổ ít một chút nhưng vẫn là khổ, vì sao vậy? Vì chưa kiến tánh, kiến tánh mới được tự tại 

thật sự, khôi phục thường lạc ngã tịnh. Tứ thánh pháp giới tuy gần với thường lạc ngã tịnh, 

nhưng không hưởng thụ được thường lạc ngã tịnh thật sự. Lục đạo chúng sanh hoàn toàn trái 

với điều này. 

Thường là vĩnh hằng bất sanh bất diệt, lục đạo chúng sanh có sanh tử. Trong Phật pháp 

nói có hai loại sanh tử, hai loại sanh tử đều đầy đủ. Thứ nhất là phân đoạn sanh tử, thứ hai là 

biến dị sanh tử. Đoạn tận phân đoạn sanh tử trong tứ thánh pháp giới, biến dị sanh tử vẫn còn. 

Phải vào trong cõi thật báo, biến dị sanh tử mới không còn. Thập pháp giới và tứ thánh pháp 

giới có biến dị sanh tử. Dứt trừ hai loại sanh tử, đây là thường, thường tức là Bát niết bàn, bất 

sanh bất diệt. 

Lạc là vĩnh viễn lìa tất cả khổ, đây gọi là chân lạc. Trong phàm phu lục đạo có lạc 

chăng? Không có. Chúng ta thấy có người rất vui, Phật nói lạc là hoại khổ. Khi ta vui không 

cảm nhận được, khi niềm vui qua đi mới cảm nhận được, là hoại khổ. Cổ nhân nói, quý vị 

xem làm quan lớn, khi còn chức vị cảm thấy rất vinh quang, bao nhiêu người ngưỡng mộ. 

Nhưng khi không làm nữa, không thấy ai đến thăm mình, ta liền cảm thấy rất khổ. Khi địa vị, 

thế lực không còn, như vậy là hết, gọi là hoại khổ. Không phải chân lạc, chân lạc là vĩnh 

hằng, không ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. 

Ngã là tự tại, chủ tể, ở trước có nói. Hai ý nghĩa này, trên thân thể chúng ta đều không 

có.  

Tịnh là thanh tịnh, cũng không có. Tâm không thanh tịnh, thân cũng không thanh tịnh, 

thân tâm ô nhiễm nghiêm trọng. Nên thế gian này có tên thường lạc ngã tịnh, không có thực 

thường lạc ngã tịnh. Trong cõi thật báo trang nghiêm có, đúng là thường lạc ngã tịnh. Cho 

nên Đức Phật phải giúp chúng ta trở về thường lạc ngã tịnh, đây gọi là lìa khổ được vui. Mãi 

mãi thoát ly mười pháp giới, trở về đến cõi thật báo. Cõi thật báo vẫn chưa viên mãn, nhưng 
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Đức Phật giúp chúng ta, chỉ có thể giúp đến cõi thật báo. Lên cao hơn nữa, ngài cũng đành 

chịu. Bản thân chúng ta có cách nào chăng? Bản thân cũng không có cách nào. Trong cõi thật 

báo là đợi thời gian, sau ba đại a tăng kỳ kiếp, tập khí vô thỉ vô minh tự nhiên không còn, quý 

vị sẽ được cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn, trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Diệu giác 

vị, trở về thường tịch quang Tịnh độ, đây mới gọi là cứu cánh viên mãn. Phật Bồ Tát xuất 

hiện ở thế gian, là để làm công việc này. Trong Kinh Pháp Hoa nói là một đại sự nhân duyên, 

dùng phương pháp gì để làm việc này? Dùng phương pháp dạy học. Bởi thế Phật pháp là sư 

đạo, sư đạo nhất định kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo. Nếu con người bất hiếu với cha mẹ, 

sẽ không tôn kính thầy tổ, bởi vậy sư đạo là kiến lập trên nền tảng của hiếu đạo. Do đó chúng 

ta biết, sau khi Thế Tôn diệt độ, đệ tử của ngài đi khắp bốn thương tám hướng truyền thừa 

giáo huấn của ngài.  

Từ trên lịch sử chúng ta thấy, có nơi một hai trăm năm là diệt, biến mất. Có nơi được 

năm sáu trăm năm, có nơi sáu bảy trăm năm. Duy nhất ở Trung quốc Phật pháp thật sự mọc 

rễ, đâm chồi, khai hoa, kết trái, còn thù thắng hơn cả bản địa Ấn độ. Đây là nguyên nhân gì? 

Mảnh đất này tốt, trước khi Phật giáo chưa truyền đến Trung quốc, nền văn hóa ở đây ít nhất 

cũng có hơn mười ngàn năm. Tôi tin tuy lịch sử 5000 năm không có văn tự ghi chép, 5000 

năm trước không có văn tự. Ấn độ Bà la môn giáo, có thể đẩy về trước hơn mười ngàn năm. 

Còn mảnh đất Trung quốc này, trí tuệ đức năng của cổ nhân, chúng ta tin rằng ít nhất  cũng 

có hơn mười ngàn năm. Không có văn tự, nhưng vẫn truyền đời này qua đời khác. Ngũ luân, 

ngũ thường, tứ duy, bát đức, chúng ta tin rằng đây là của tổ truyền, không phải hai ba ngàn 

năm trước, những người nào đó sáng tạo phát minh ra, không phải vậy. Khổng tử nói rất hay, 

ông nói suốt đời ông: “Thuật nhi bất tác, tín nhi háo cổ”, đây là thái độ tu học một đời của 

ông. 

“Thuật nhi bất tác” nghĩa là sao? Ông không có sáng tạo, không có phát minh, những 

gì ông nói đều là thuật lại của người đi trước, của thánh hiền thời cổ đại truyền lại, lời nói 

này là thật. Nhiều câu trong Luận Ngữ, tôi cảm thấy không phải của ông. Ông đem giáo huấn 

của thánh hiền cổ đại, dùng văn tự viết lại lưu truyền cho hậu thế. Nên gọi ông là bậc tập đại 

thành- Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư. Đại thành là gì? Là tập đại thành, đó cũng là thánh 

nhân. Cổ đại tương truyền chúng ta tin có chánh pháp, có tà pháp. Khổng tử chỉ truyền chánh 

pháp, không truyền tà pháp. Những gì tà pháp không viết ra, không truyền cho hậu thế, 

truyền lại đều là pháp thuần chánh. 

“Tín nhi háo cổ”, ông tin và hoan hỷ đối với giáo huấn của cổ nhân. Cổ thánh tiên hiền, 

sau khi học Phật tôi mới cảm nhận một cách sâu sắc, tôi cảm thấy đó là Phật Bồ Tát ứng hóa 

tại thế gian. Mảnh đất này từ xưa đến nay tôn trọng thánh hiền, nên Chư Phật Bồ Tát cũng 

hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Người đáng dùng thân thánh hiền để giáo hóa, liền 

hiện thân thánh hiền mà vì họ nói pháp, không phải là ý này sao? Đức Phật có thể hằng thuận 

chúng sanh, “Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng”. 

Hiện nay rất ít người đọc sách thánh hiền, đọc sách của cổ nhân, ngày càng ít. Đối với 

diện mạo của cổ nhân xa lạ không nhận ra, đây là hiện tượng vô cùng bi ai. Người xưa đọc 

sách cổ, không ai không tôn trọng thánh hiền. Nền giáo dục từ xưa đến nay, là giáo dục của 

thánh hiền. Nhân dân được giáo hóa là thánh hiền quân tử, đọc sách chí tại thánh hiền. Văn 

hóa xưa là văn hóa của thánh hiền, chế độ ngày xưa là chế độ của thánh hiền, nền trị an ngày 

xưa là trường trị cửu an, là chính trị của thánh hiền. Đây là sự thật, chúng ta cần phải nhận 

thức rõ điều này, không được nghe lời nhảm nhí của người phương tây. Người phương tây 
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tâm hành bất thiện, hạ thấp truyền thống văn hóa của chúng ta, khiến chúng ta mất lòng tin 

đối với truyền thống văn hóa. Chúng ta không thể không biết điều này. 

Nếu trên phương diện Phật pháp, có khế nhập một ít, thì tín tâm của mình sẽ được khôi 

phục, chánh tri chánh kiến cũng khởi tác dụng. 

Tổng kết bổn nguyện của Phật Di Đà chính là đại từ đại bi, từ bi làm gốc. Bổn nguyện 

Di Đà làm lợi ích chân thật, đây nghĩa là từ bi làm gốc. Bên dưới nói tám vạn bốn ngàn pháp 

môn làm xiển dương giáo lý, đó là dùng phương tiện làm cửa. Chân thật lợi ích là gì? Chính 

là tám vạn bốn ngàn pháp môn, xiển dương giáo lý, giáo hóa chúng sanh. Đối tượng chúng 

sanh là mười pháp giới, đối tượng chủ yếu là hữu tình chúng sanh trong mười pháp giới. Đối 

tượng chủ yếu, tự nhiên cũng bao hàm vô tình chúng sanh, “tình dữ vô tình, đồng viên chủng 

trí”. Từ đây chúng ta có thể thấy được chân diện mục của Phật giáo, Phật giáo là giáo dục, 

chúng ta nên gọi nó là giáo dục Phật giáo. 

Ngày xưa Phật giáo tự xưng là Tôn giáo, vì sao tự xưng là Tôn giáo? Thời đại Tùy 

Đường, Phật giáo có mười tông phái. Thành Thật và Câu Xá, hai tông phái này là tiểu thừa, 

tám tông phái khác đều là đại thừa. Giữa thời nhà Đường trở về sau tiểu thừa suy yếu, đến 

cuối thời nhà Đường, hai tông phái này không còn tồn tại. Bởi thế Trung quốc là Phật giáo 

đại thừa, tám tông lớn. Tám tông lớn này, Thiền tông gọi là tông, bảy tông khác đều gọi là 

giáo, vì sao vậy? Vì phương thức dạy học khác nhau. Thiền tông nhập môn không dùng văn 

tự, cũng chính là nói người học tập tông phái này là lớp thiên tài, không phải lớp bình thường. 

Nên họ không dùng kinh, không dùng văn tự, hoàn toàn dùng cách tham cứu, về sau gọi là 

tham thiền. Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, họ dùng phương pháp này. Phương 

pháp này cao siêu, thời gian ngắn, thành tựu nhanh. Nhưng chỉ tiếp dẫn, nghĩa là hợp với căn 

cơ của nó, chỉ tiếp dẫn hàng thượng thượng căn. Không phải hàng thượng thượng căn_thông 

thường nói ba căn thượng trung hạ đều không có phần, họ học tông phái này không được lợi 

ích. 

Bảy tông phái khác là giáo môn, các tông phái này tiếp độ chúng sanh là cả ba căn 

thượng trung hạ. Nghĩa là trường học bình thường có tiểu học, có trung học, có đại học. Đi 

theo thứ lớp, từ lớp một, lớp hai đi dần lên. Bảy tông pháp khác đều dùng phương thức này, 

nên gọi là giáo môn. 

Thiền tông đặc thù, Thiền tông cần xem kinh chăng? Cần xem. Nhưng khi nhập môn 

họ không xem, không cần, khi nào mới cần? Sau khi khai ngộ, khi đã khai ngộ mới học kinh 

giáo, chưa khai ngộ không cho phép xem kinh, nên gọi là ngộ rồi khởi tu. Sau khi khai ngộ 

xem những kinh luận này không cần nghe giảng, họ vừa xem là hiểu, là thông đạt.  

Trong kinh điển chúng ta thấy trường hợp này, là Bồ Tát Long Thọ. Đây là 600 năm 

sau khi Thế Tôn diệt độ, xuất hiện ở Ấn độ, Phật giáo chưa truyền đến Trung quốc. Phật giáo 

truyền đến Trung quốc là 1000 năm sau khi Thế Tôn diệt độ. 400 năm trước, Bồ Tát Long 

Thọ xuất hiện tại Ấn độ, ngài là bậc thượng thượng căn. Sau khi khai ngộ, học tập kinh điển 

của Đức Thế Tôn nói trong 49 năm, ngài mất bao nhiêu thời gian? Ba tháng, ngài thông triệt 

tất cả kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm. Quả là đáng nể, ngài đúng 

là người thông minh tuyệt đỉnh! 

Trước đây chúng ta nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, vì sao vậy? Quý vị xem dù thông 

minh đến đâu, nếu xem kinh từ đầu đến cuối, nhiều kinh điển như thế, ít nhất phải hai ba 

mươi năm mới có thể xem hết được. Ba tháng làm sao có thể? Tôi đọc Pháp Bảo Đàn Kinh 

của lục tổ Huệ Năng, mới dứt trừ được nghi vấn này. Tôi thấy trong Pháp Bảo Đàn nói về 
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Lục tổ, ngài không biết chữ, khi khai ngộ ngài 24 tuổi. Cổ nhân thường nói: “Đồng hàng đố 

kỵ lẫn nhau”. Ngũ tổ truyền y bát cho ngài, người khác không phục, không phục nên gây 

phiền phức cho ngài, muốn đoạt lại y bát. Ông là cái gì, một chữ cũng không biết, chưa từng 

đến giảng đường lần nào, cũng chưa từng đến Thiền đường, vậy thì dựa vào điều gì mà lấy y 

bát? Bởi thế khi truyền y bát xong, Ngũ tổ dạy ngài nhanh chóng ra đi, trốn kỹ. Quý vị xem, 

người trong chùa đều duổi theo, đều muốn đoạt lại y bát. Trên đường lánh nạn, ngài gặp một 

vị tỳ kheo ni chuyên thọ trì Kinh Niết Bàn. Kinh Niết Bàn rất dài, phân lượng rất lớn. Vị tỳ 

kheo ni này nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, người xưa đều như vậy cả, mỗi ngày 

đọc tụng. Ngài ở bên cạnh nghe, đợi cô ta đọc xong ngài liền tìm vị tỳ kheo ni này, nói cho 

cô ta nghe ý nghĩa trong kinh mà cô vừa mới đọc. Vị tỳ kheo ni này nghe xong giật mình, 

ngẩn người, ngài nói quá hay, liền hai tay đưa kinh đến thỉnh giáo ngài. Ngài nói tôi không 

biết chữ. Ngài không biết chữ sao lại nói hay đến thế? Ngài nói, vấn đề này không liên quan 

đến việc biết chữ hay không biết chữ. 

Đại sư Huệ Năng trong đời ngài độ 43 người, nghĩa là trong số đệ tử 43 người này đạt 

được cảnh giới như ngài, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Tỳ kheo Vô Tận Tạng là một 

trong số đó. 

Trong kinh ta lại thấy thêm một trường hợp nữa, càng rõ ràng hơn. Thiền sư Pháp Đạt 

thọ trì Kinh Pháp Hoa, ông đến Tào Khê đảnh lễ Lục tổ. Thân cận thiện tri thức, khi gặp mặt 

phải đảnh lễ, đảnh lễ nhưng đầu không sát đất. Lễ tiết của Phật giáo là ba lạy, ba lạy đầu đều 

không sát đất. Khi lạy xong đại sư Huệ Năng hỏi: Lúc ông lạy đầu không sát đất, nhất định 

ông có chỗ đáng để kiêu ngạo, ông có gì đáng để kêu ngạo chăng? Ông nói, con đã đọc được 

3000 bộ Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa rất dài, một ngày nhiều nhất đọc được một bộ, 3000 

bộ phải mười năm, mười năm chuyên đọc một bộ Kinh Pháp Hoa. Lục tổ hỏi ông: trong Kinh 

Pháp Hoa nói gì? Ông không nói được, quay lại thỉnh giáo Lục tổ. Lục tổ nói, tôi chưa nghe 

qua bộ kinh này. Đương nhiên ngài không nói để ngài xem, ngài không biết chữ, nên không 

xem kinh. Ông đọc thuộc, vậy hãy đọc tôi nghe. Kinh Pháp Hoa có tất cả 28 phẩm, đọc đến 

Phẩm Phương Tiện thứ hai. Lục tổ nói với ông: Thôi, không cần đọc nữa, tôi đã hiểu rồi.  

Như vậy chúng ta mới thật sự hiểu được, Bồ Tát Long Thọ chỉ ba tháng, ngài quán 

thông tất cả kinh điển Đức Phật thuyết trong 49 năm. Đây không phải giống đại sư Huệ Năng 

sao? Có cần nghe hết một bộ kinh chăng? Không cần, xem vài trang là được, liền thông suốt 

tất cả, như vậy có thể học trong ba tháng. Như một bộ Đại Tạng Kinh hiện nay, ngài chỉ xem 

vài trang là thông triệt toàn bộ. Đây là thật, không phải giả. Tất cả pháp mà Chư Phật Như 

Lai nói, là từ trong tự tánh hiển lộ ra. Nếu đã minh tâm kiến tánh, làm gì có chuyện không 

thông đạt thấu suốt. 

Sự thừa truyền trong lịch sử, chỉ cần chúng ta hiểu một ít, nghi hoặc tự nhiên không 

còn, chúng ta có thể tin tưởng. Tông môn và Giáo môn khác nhau, hàng thượng thượng căn 

và thượng trung hạ đích thực không tương đồng. Nhưng hàng thượng thượng căn quá ít, 

trong ngàn vạn người khó có được một người. Hàng căn tánh trung hạ đặc biệt nhiều, nên 

Giáo môn rất phát triển. Có bảy tông phái thuộc Giáo môn. 

Thiên Thai Pháp Hoa tông, Hiền Thủ tông ở Ngũ Đài Sơn, Pháp Tướng Duy Thức 

tông của Từ Ân Tự. Còn có tam luận, Luật Tông ở Chung Nam Sơn, Tịnh độ Tông ở Lô Sơn. 

Thời nhà Đường, Mật Tông từ Ấn độ truyền sang. Nhưng tông phái này đều thuộc các trường 

học bình thường, từ cạn mà vào sâu. Không có thiện căn thì giúp quý vị trồng thiện căn, đã 

có thiện căn thì giúp quý vị tăng trưởng. Trong bảy tông phái này, duy chỉ có Tịnh độ tông là 
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ba căn phổ bị, lợi độn toàn thu. Mà còn như thế nào? Một đời thành tựu viên mãn. Quả là 

không thể nghĩ bàn, đây chính là hôm nay nói về lợi ích chân thật. 

 Phật giáo ngày xưa trong Tông môn Giáo môn, đó là nền giáo dục chủ yếu chân thật. 

Nói với ai? Nói với mười pháp giới, giáo dục chủ yếu trong mười pháp giới. Là Phật pháp, 

giáo dục Phật giáo, dạy học chủ yếu, giáo hóa tôn sùng. Giáo dục thế gian không có cách nào 

khiến quý vị phá mê khai ngộ, liễu sanh tử xuất tam giới, giáo dục thế gian không làm được. 

Duy chỉ có Phật pháp, Phật giáo mới thật sự có điều kiện này, có tư cách này, mới xứng đáng 

gọi là Tôn giáo. Hai chữ Tôn giáo này thần thánh biết bao, vĩ đại biết bao. Chúng ta dùng 

một câu nói để nói rõ tánh chất của nó. Nó là giáo dục cứu cánh viên mãn chí thiện khắp biến 

pháp giới hư không giới. Trong kinh văn nói “ban cho lợi ích chân thật”, đặc biệt chỉ Tịnh độ 

tông của Giáo môn. Chúng ta thấy hai câu nói của đại sư Thiện Đạo, có thể chứng minh cho 

chúng ta. 

Bên dưới, “Chân Giải dẫn Lục Yếu nói: Lợi ích chân thật, chỉ danh hiệu này, tức là 

Phật trí”. Câu này thực sự là không thể nghĩ bàn. Trong Chân Giải của cao tăng Nhật bản 

cũng nói như vậy: “Ngày nay chân thật là danh hiệu Phật trí, ngài Thiện Đạo nói, Pháp Tạng 

khi còn ở nhân địa thành tựu sự chân thật, nên gọi là bổn nguyện chân thật, mở ra năm 

nguyện chân thật, hợp với một câu danh hiệu, nên biết chân thật này thông triệt giáo hành tín 

chứng”. Giáo hành tín chứng là tổ sư Tịnh độ tông Nhật bản đề ra. 

Giáo là kinh điển, hành là tu hành. Làm sao thực hành lý luận, giáo huấn trong kinh 

điển vào trong cuộc sống hằng ngày, đó là hành. Vì sao không đặt tín ở đầu tiên, mà đặt tín ở 

đây? Nó cũng rất có lý, vì đến đây ta mới thật sự tin. Hiện nay chúng ta tin Phật không phải 

là tin thật. Các bậc đại đức tổ sư nói cũng rất tâng bốc chúng ta, rất khen ngợi chúng ta, nói 

niềm tin của chúng ta là gì? Gọi là chánh tín, chánh tín nghĩa là ta không phải mê tín, là 

chánh tín. Không phải chánh tín, ở đây mới là chánh tín. Chánh tín là gì? Thông qua giáo, 

thông qua hành, đây mới là tin thật. Sau tin thật là chứng, chứng gì? Là đã vãng sanh, họ 

hành trì! Đại sư Thanh Lương nói tín giải hành chứng, nhưng Tổ sư Nhật bản lại nói giáo 

hành tín chứng. Đều có lý, đều nói một cách vô cùng sâu sắc. Người Nhật bản có một số giải 

thích sâu sắc hơn chúng ta, hay hơn chúng ta, chúng ta phải tường tận khi học tập.  

Đoạn này nói: “Mở ra năm nguyện chân thật”, năm nguyện này ở sau có nói đến, hợp 

lại chính là một câu danh hiệu, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn! 

Bên dưới nói: “Nên biết lợi tức là lợi ích lớn của danh hiệu, sự cứu cánh của lợi ích lớn 

này, tức diệu quả vô thượng niết bàn”. Lợi ích của danh hiệu này là gì? Danh hiệu này khiến 

ta thành Phật, danh hiệu này có thể giúp ta chứng được diệu quả vô thượng niết bàn, còn có 

gì lớn hơn lợi ích này nữa, không còn. Vì sao vậy? Bây giờ chúng ta niệm danh hiệu, không 

tương ưng với tánh đức. Lúc nào đó niệm thật sự tương ưng, thì ra danh hiệu chính là diệu 

quả vô thượng bồ đề, không phải gì khác, là cứu cánh diệu quả mà Chư Phật chứng được. Ý 

nghĩa này quá thâm sâu. 

Thật may mắn, chúng ta cũng cảm kích Hoàng Niệm Tổ, bên dưới ông giải thích tường 

tận cho chúng ta, để chúng ta lãnh hội. 

Chân Giải lại nói: “Lợi ích chân thật là đối với quyền giả phương tiện”. Đối diện với 

lợi ích chân thật là gì? Tức phản diện là gì? Phản diện là quyền giả phương tiện. Quyền là 

giáo lý quyền nghi không phải chân thật. Ví dụ Đức Phật dạy chúng ta chứng quả A la hán, 

chứng quả Bích Chi Phật, cao hơn nữa là chứng quả vị Bồ Tát, đây gọi là quyền nghi giáo. 
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Là giả, pháp phương tiện, không phải chân thật. Chân thật là gì? Chân thật là thành tựu quả 

Phật cứu cánh viên mãn, Diệu giác vị là quả Phật cứu cánh viên mãn, đây gọi là lý chân thật. 

“Nên lấy pháp thế gian so với tiểu thừa”. Thế gian chúng ta, pháp thế gian này là 

phương pháp dạy học. Chúng ta có thể nói là giáo dục thế gian, giáo dục của cõi người cõi 

trời. Nếu so sanh với tiểu thừa thì sao? “Tiểu thừa chân, pháp thế gian là giả”. Vì sao vậy? 

Dạy học của pháp thế gian, cao nhất có thể sanh đến Trời sắc giới và Trời vô sắc giới, không 

ra khỏi luân hồi lục đạo. Tiểu thừa có thể vượt khỏi luân hồi lục đạo, tiểu thừa là thật, pháp 

thế gian là giả. Pháp thế gian sanh đến trời phi tưởng phi phi tưởng, trời vẫn còn thọ mạng, 

khi thọ mạng đến không thể tiếp tục lên cao. Không thể nâng cao thì sao? Họ đọa lạc xuống 

dưới. Đây là luân hồi bị đọa lạc xuống, trèo cao thì té nặng, đây là một đạo lý nhất định. Pháp 

thế gian không sánh được với tiểu thừa. 

Tiểu thừa so với đại thừa thì sao? Đại thừa thêm vào quyền đại thừa. “Lấy tiểu thừa so 

với quyền đại thừa, quyền đại thừa chân mà tiểu thừa giả”. Quyền đại thừa là gì? Thiên Thai 

tông nói tứ giáo- Tạng Thông Biệt Viên, Thông Giáo và Biệt Giáo đều là quyền đại thừa. So 

với tiểu thừa thì quyền đại thừa là thật, tiểu thừa là giả. Tiểu thừa chỉ dừng lại ở Thanh văn, 

Duyên giác trong tứ thánh pháp giới, không cách nào nâng cao đến quả vị Bồ Tát và Phật. 

“Lấy quyền đại thừa so với thật đại thừa”, đại thừa chân thật. Thông thường chúng ta 

gọi Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là pháp nhất thừa. Nếu đại thừa sánh với nhất thừa, thì nhất 

thừa là chân, quyền đại thừa là giả. Pháp nhất thừa trong Phật pháp chỉ có ba bộ kinh, Hoa 

Nghiêm và Pháp Hoa đã truyền đến Trung quốc, còn một bộ chưa truyền đến là Kinh Phạm 

Võng. Trong phân giáo của các bậc cao tăng xưa nay đều thừa nhận, kinh nhất thừa chỉ có ba 

bộ. Thật đại thừa là chân, quyền đại thừa là giả. 

“Lấy quyền đại thừa của Hoa Nghiêm, Pháp Hoa...so với nguyện thứ 19 của Di Đà. 19 

là chỉ trong văn của Ngụy Dịch nói”. Bản dịch thời nhà Ngụy trong năm loại nguyên bản 

dịch, trong kinh văn có bốn câu này: “Phát tâm bồ đề, tu các công đức, chí tâm phát nguyện, 

muốn sanh nước ta”. Nếu Hoa Nghiêm và Pháp Hoa so với nguyện này thì nguyện thứ 19 là 

thật mà Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là giả. “Vì sao vậy? Vì Hoa Nghiêm và Pháp Hoa lấy vãng 

sanh làm lợi ích của kinh”. Lợi ích của kinh này đối với tất cả chúng sanh là gì? Là vãng sanh. 

Sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm là thập đại nguyện vương quy về Cực Lạc. Kinh Hoa 

Nghiêm đến sau cùng là Phổ Hiền Bồ Tát niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc, như vậy lợi 

ích của Hoa Nghiêm ta đã đạt được. Nếu không thể vãng sanh thế giới Cực Lạc, thông 

thường mà nói họ không phải là hàng thượng thượng căn. Người thuộc hàng căn tánh thượng 

trung hạ, cao nhất chỉ có giải ngộ, giải ngộ không được, chưa chứng, không ra khỏi mười 

pháp giới. Nguyện thứ 19 ra khỏi mười pháp giới, nên nguyện thứ 19 là thật, mà Pháp Hoa và 

Hoa Nghiêm là giả, vì Hoa Nghiêm và Pháp Hoa không ra khỏi nguyện thứ 19. 

“Lấy nguyện thứ 19 so với nguyện 20”, đây cũng là dùng bản Ngụy Dịch của Khương 

Tăng Khải: “Nghe danh hiệu ta, muốn sanh về nước ta, trồng các đức bổn. Chí tâm hồi hướng, 

muốn sanh nước ta”. Như vậy nguyện thứ 20 là thật, mà nguyện thứ 19 là giả. “Lấy nguyện 

thứ 20 so với nguyện thứ 18”, so sanh với nguyện thứ 18, “nguyện thứ 18 là mười niệm tất 

sanh, nguyện 20 là giả mà nguyện 18 là thật. Nay là chân thật trong chân thật, viên đốn trong 

viên đốn”. Quý vị xem từng tầng từng tầng phân tích cho chúng ta hiểu. Chứng minh lợi ích 

chân thật là vãng sanh thế giới Cực Lạc. 

Bây giờ chúng ta xem tiếp bản hội tập của Hạ Liên Cư, đây là mấy nguyện trong kinh 

văn, ông đã hội tập như thế nào. Chúng ta xem nguyện thứ 19 trước: Nghe danh phát tâm. 
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Nguyện thứ 19 nói: “Khi ta làm Phật, mười phương chúng sanh, nghe danh hiệu ta, phát tâm 

bồ đề, tu các công đức, phụng hành sáu ba la mật, kiên cố bất thoái, lại lấy thiện căn hồi 

hướng, nguyện sanh nước ta”, điều này rất quan trọng. 

Nguyện là bổn thân Phật A Di Đà phát nguyện, ngài nói lúc ta làm Phật, ngài đã thành 

Phật, đây không phải giả. Chúng sanh trong mười phương thế giới, không phải chỉ riêng địa 

cầu này, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật trong mười phương. Trong này biết bao nhiêu 

chúng sanh, bao nhiêu Phật Bồ Tát đang giáo hóa. Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, đối diện 

với chúng sanh, trong tâm chỉ nghĩ đến truyền thọ pháp môn Tịnh độ, chính là bộ Kinh Vô 

Lượng Thọ này, là 48 nguyện. Nên nghe danh hiệu ta, nghe dược danh hiệu của Phật A Di 

Đà, nghe được danh hiệu thì sao? Ta phải phát tâm, phát tâm bồ đề. Thế nào gọi là tâm bồ đề? 

Trong Yếu Giải ngài Ngẫu Ích nói rất hay, đại sư Ấn Quang khen ngợi, lịch đại Tổ sư chưa 

từng nói như vậy, nhưng ngài Ngẫu Ích đã nói ra: Thật sự phát tâm cầu sanh thế giới Cực Lạc, 

tâm này là tâm vô thượng bồ đề. Giải thích này quá hay. Trước đây các đời tổ sư nói tâm bồ 

đề là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, nói như vậy chúng ta cũng rất 

khó hiểu. Trong Khởi Tín Luận Bồ Tát Mã Minh nói là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Quý 

vị xem đại sư Ngẫu Ích nói rất hay, chính là dùng cái chân tâm đó, nhất định phải cầu sanh 

thế giới Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà. Tâm này gọi là tâm vô thượng bồ đề, nói như vậy 

có thông suốt chăng? Thông suốt, quý vị thật sự đã thấy được Phật A Di Đà, vãng sanh thế 

giới Cực Lạc, như vậy là tâm bồ đề này đã hoàn toàn viên mãn. Đây chính là các bậc tổ 

sư_tôi tin lời của chư vị tổ đức. 

Trước đây đại sư Chương Gia nói với tôi: “Phật pháp coi trong thực chất, không coi 

trọng hình thức”. Trong kinh điển nói đến hình thức. Một niệm chân tâm cầu sanh thế giới 

Cực Lạc, đây là thực chất, thực chất quan trọng hơn hình thức. Nhất tâm nhất ý cầu sanh 

Tịnh độ, phải phát tâm này, sau đó như thế nào? Tu các công đức, các công đức là gì? Là 

danh hiệu, câu danh hiệu này đầy đủ vô tận công đức của tất cả Như Lai trong mười phương 

ba đời. Quý vị tu công đức gì đều là vụn vặt, nhưng niệm câu Phật hiệu này là hoàn chỉnh, tất 

cả công đức đều bao hàm trong đó, quý vị xem không tuyệt vời sao? Ở trước của chú giải này 

nói rất nhiều, sau cùng cũng là hợp vào một câu danh hiệu. Hiểu được đạo lý này, đặc biệt là 

trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, xã hội động loạn, địa cầu thiên tai thảm họa quá nhiều. 

Chúng ta nên ứng đối như thế nào? Dùng một câu A Di Đà Phật, thiết thực, buông bỏ vạn 

duyên, phụng hành sáu ba la mật, kiên cố bất thoái, điều này rất quan trọng.  

Lục ba la mật là cương lĩnh tu hành của Bồ Tát, đầu tiên bố thí là gì? Buông bỏ vạn 

duyên tức là bố thí, nhất tâm niệm Phật nghĩa là trì giới. Đây là gì? Đạo cộng giới. Trong tâm 

chỉ có Phật A Di Đà, tất cả mọi lỗi lầm, nghiệp chướng đều không còn. Ngày nay chúng ta 

nói Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp, quý vị nói một câu A Di Đà Phật này, 

phải chăng là bao hàm tất cả? Đạo cộng giới. 

Nhẫn nhục ba la mật, tất cả đều có thể nhẫn nhịn, không tính toán so đo, không còn 

phân biệt. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ xông đức, nhẫn nhục xuất hiện. Đặc biệt trong 

Kinh Hoa Nghiêm, trong Hoàn Nguyên Quán của quốc sư Hiền Thủ, chúng ta hiểu được biến 

pháp giới hư không giới với ta là nhất thể, cùng một tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Từ nhất 

thể khởi nhị dụng, tiếp theo là thị tam biến. Khi hiểu thật sự, không có gì không buông được, 

không có gì không thể tiếp thu. Tất cả đều có thể tiếp nhận nghĩa là nhẫn nhục ba la mật. 

Bên dưới là tinh tấn. Nhất tâm niệm Phật là chân thật tinh tấn, nhất tâm niệm Phật 

chính là thiền định, là trí tuệ bát nhã. Hoàn toàn nói từ trên phương diện thực chất, câu Phật 
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hiệu này kiên cố bất thoái. “Lại lấy thiện căn hồi hướng”, tất cả thiện căn ta tu được, không 

có gì khác ngoài mục đích hồi hướng tất cả để cầu sanh Tịnh độ, hồi hướng tất cả pháp giới 

chúng sanh cùng sanh về Cực Lạc. Nguyên văn này đến đoạn sau chúng ta sẽ nói tường tận 

hơn.  

Nguyện thứ 19 là nghe danh phát nguyện, nguyện 20 còn thù thắng hơn nguyện 19. 

Nguyện 20 so với nguyện 19, nguyện 20 là thật, nguyện 19 là giả. Nguyện 19 so với Pháp 

Hoa và Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Hoa Nghiêm là giả, nguyện 19 là thật. Quý vị xem, đây 

đều là cổ nhân so sánh. “Nguyện thứ 20 lâm chung tiếp dẫn, nhất tâm nhớ đến ta, ngày đêm 

không gián đoạn, lúc lâm mạng chung, ta cùng chư Bồ Tát hiện ra trước mắt, trong khoảnh 

sát na, liền sanh nước ta, làm A Duy Việt Trí Bồ Tát”, quý vị thấy có gì tuyệt vời bằng? Đây 

là lợi ích chân thật. Sanh đến thế giới Cực Lạc là thân phận gì? A Duy Việt Trí, A Duy Việt 

Trí là tầng thấp nhất. Trong Kinh Hoa Nghiêm là sơ trụ, hay nói cách khác, họ thoát ly mười 

pháp giới. Đến thế giới Cực Lạc trú ở đâu? Cõi thật báo trang nghiêm. Nói chúng ta sanh đến 

thế giới Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư, đó là gì? Phần của chúng ta, bổn phận của chúng 

ta là cõi phàm thánh đồng cư. Nhưng nguyện thứ 20 của Phật A Di Đà gia trì, đưa chúng ta từ 

cõi phàm thánh đồng cư nâng lên đến cõi thật báo trang nghiêm. Trong cõi phàm thánh đồng 

cư không có A Duy Việt Trí Bồ Tát, trong cõi phương tiện hữu dư cũng không có, cõi thật 

báo mới có, quá tuyệt phải không?  

Lợi ích này không chân thật, thì còn có lợi ích nào là chân thật! Kinh này quả là không 

thể nghĩ bàn! Chúng ta đưa ngón tay cái ra, đây là kinh điển bậc nhất trong Phật pháp, Hoa 

Nghiêm và Pháp Hoa không sánh được. Kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa từ nguyện thứ 19 đã 

so sánh rồi, đây là điều chúng ta không thể không biết. Nếu không rõ ràng, không thấu triệt, 

không minh bạch thì tín tâm không chân thật, nguyện tâm không tha thiết. Vì sao vậy? Vì 

còn nghĩ đến điều này, nghĩ đến điều kia. Quả nhiên thông đạt thấu triệt, thiện căn phước đức 

trong quá khứ hiện tiền, mới thật sự buông bỏ vạn duyên. Buông bỏ ngay bây giờ, thành Phật 

ngay bây giờ. Cổ đức thường nói, chúng ta nghe cũng rất quen, cũng có thể nói: Pháp môn 

này gọi là Phật pháp thành tựu ngay trong đời này. 

Trước đây khi tôi mới học Phật ở Đài Trung, có một cuốn sách nhỏ Phật Pháp Thành 

Tựu Trong Một Đời. Không hiểu lắm, vì không ai nói tường tận với tôi cả. Tôi học với thầy 

Lý mười năm, thầy cũng không nói tường tận với tôi, nếu thầy nói rõ ràng thì tôi đã hiểu. Tôi 

sẽ không như ngày hôm nay, mà đã thành tựu từ lâu. Hôm nay thấy trong bản chú giải của 

Hoàng Niệm Tổ, nói rất tường tận, mới hoát nhiên đại ngộ. 

Có người hỏi tôi, cần giảng tiếp Kinh Hoa Nghiêm chăng? Cần, tôi giảng viên mãn bộ 

kinh này, tiếp đến giảng Kinh Hoa Nghiêm. Vì sao vậy? Đó là nói tỉ mỉ về Kinh Vô Lượng 

Thọ, đây là trung bổn Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Nghiêm là đại bổn Kinh Vô Lượng Thọ. Nói 

tường tận đem đến lợi ích rất lớn cho hàng hậu học tu theo pháp môn Tịnh độ, đó là báo cáo 

tâm đắc của Thế Tôn sau khi đại triệt đại ngộ. Thế Tôn khai ngộ, cảnh giới sau khi khai ngộ 

là gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói ra hết. Ngài Huệ Năng khai ngộ cũng đã nói ra toàn bộ, 

ngài chỉ nói 20 chữ. 20 chữ đó chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, triển khai 20 

chữ này nghĩa là Kinh Hoa Nghiêm, tóm lược Kinh Hoa Nghiêm tức là 20 chữ này. Khai hợp 

khác nhau, bất luận là lý hay là sự đều không tăng không giảm, quá tuyệt diệu. 

Nhưng nguyện 20 này so với nguyện thứ 18 thì sao? nguyện thứ 18 là thật, nguyện thứ 

20 cũng là giả. Vấn đề này nói từ đâu? Từ mặt lợi ích mà nói, đây là “ban cho lợi ích chân 

thật”. Nguyện thứ 18 là thập niệm tất sanh nguyện. “Lúc ta làm Phật, mười phương chúng 
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sanh, nghe danh hiệu ta, chí tâm tín nhạo”. Câu này rất quan trọng, chúng ta biết mười 

phương chúng sanh, trong tất cả cõi nước Chư Phật khắp biến pháp giới hư không giới như 

lục đạo chúng sanh, thập pháp giới chúng sanh. Nghe Chư Phật Bồ Tát diễn thuyết pháp môn 

Tịnh độ, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, đây là nghe danh hiệu ta.  

Chí tâm tín nhạo, chí tâm là chân thành đến tột đỉnh, tín tâm như thế. Nhạo là yêu thích, 

ta có thể buông bỏ tám vạn bốn ngàn pháp môn, nhất tâm cầu Tịnh độ. Đến thế giới Cực Lạc, 

tám vạn bốn ngàn pháp môn tự nhiên đầy đủ, thông đạt tất cả. “Tất cả thiện căn, tâm tâm hồi 

hướng, nguyện sanh nước ta, cho đến mười niệm”. Mười niệm này là “tịnh niệm tương tục” 

mà Bồ Tát Đại Thế Chí nói. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bốn chữ cũng được, sáu chữ cũng 

được. “Chí tâm tin hiểu ưa thích, nguyện sanh nước ta, cho đến mười niệm”. Câu này tiếp nối 

câu kia, đây gọi là tịnh niệm tương tục. Trong mỗi câu đều là tin thật, pháp hỷ vô lượng, 

hoằng nguyện vô tận, đều đầy đủ trong câu Phật hiệu này. Không hoài nghi, không tạp niệm 

gọi là tịnh niệm. Mười câu, câu này tiếp câu kia là tương tục, phù hợp tiêu chuẩn của Bồ Tát 

Đại Thế chí đưa ra. 

“Nếu không được vãng sanh, thì ta không thủ chánh giác”. Ở sau có hai câu “duy có 

ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp”. Hai câu này rất quan trọng. Thế nào mới làm được vĩnh ly 

ngũ nghịch, hủy báng? Chí tâm tin hiểu vui thích là được. Mặc dù có tội ngũ nghịch và tội 

hủy báng chánh pháp, tất cả đều được tiêu trừ, vì không tiêu trừ thì không thể chí tâm, không 

làm được chí tâm tín nhạo. Chí tâm tín nhạo có thể diệt trừ tất cả nghiệp chướng, đúng là vi 

diệu. Cho nên nguyện thứ 20 so với nguyện 18, nguyện thứ 20 cũng là giả, là quyền giáo, đây 

là chân thật. Nói đến sau cùng là hợp với một câu danh hiệu, rất tuyệt! 

Chúng ta xem hai câu kết sau cùng của đoạn này: “Nguyện 20 giả, nguyện thứ 18 thật”. 

Ở trang 171, hàng thứ sáu từ dưới đếm lên: “Nay chân thật trong chân thật, viên đốn trong 

viên đốn, ban cho lợi ích chân thật”. 

Chúng ta xem tiếp bên dưới, sợ chúng ta còn nghi hoặc: “Phù viên đốn chí cực”, chữ 

phù này là trợ từ, không có nghĩa, “viên đốn đến cực điểm, cũng không qua Hoa Nghiêm và 

Pháp Hoa”. Điều này các bậc cao tăng trong ngoài xưa nay đều thừa nhận. “Nay hạ xuống 

làm quyền giả”, câu này rất quan trọng. Hạ thấp Pháp Hoa và Hoa Nghiêm, nó là quyền, là 

giả. “Mà độc nhất khen ngợi kinh này là nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh, là bổn 

nguyện Phật Di Đà”. 

Trước đây tôi từng giảng kinh này rất nhiều lần, từng nói đến, nhưng không nói tường 

tận như lần này. Tôi cũng từ quy nạp, diễn dịch của cổ nhân để nói rõ, sau chữ hồng danh này 

là nền tảng. Triển khai sáu chữ hồng danh này tức là nguyện thứ 18, triển khai nguyện thứ 18 

chính là 48 nguyện, triển khai 48 nguyện là bộ Kinh Vô Lượng Thọ, triển khai Kinh Vô 

Lượng Thọ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, triển khai Kinh Hoa Nghiêm là tất cả 

kinh điển Đức Phật thuyết trong suốt 49 năm, ngày nay chúng ta gọi là Đại Tạng Kinh. Vấn 

đề này trong các buổi giảng tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nếu nhu tóm lược lại, cả bộ Đại 

Tạng Kinh thu nhỏ lại chính là Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm thu gọn là Kinh Vô Lượng Thọ, 

Kinh Vô Lượng Thọ tiếp tục tóm lược là 48 nguyện. Tóm lược tiếp 48 nguyện là nguyện thứ 

18, nguyện thứ 18 thu gọn nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật. Trước đây tôi đã nói đến điều này, 

nhưng ở đoạn này nói tường tận hơn tôi nhiều, rõ ràng hơn tôi nhiều. 

“Sáu chữ hồng danh là viên trong viên, đốn trong đốn, chân trong chân. Vì sao vậy?” 

Vì sao vậy nghĩa là hỏi tại sao lại như thế? Hoàng Niệm Tổ trích dẫn một đoạn trong Chân 

Giải để giải đáp. “Chân Giải trả lời rằng: Ngày nay nói đến lợi ích”, không phải nói từ trên 
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thực tế, không nói từ trên chân thật rốt ráo, không nói từ nơi trí tuệ chân thật, mà nói từ lợi 

ích chân thật. Lợi ích chân thật, nói từ đây. “Đó là giả đây là thật, vì sao vậy? Vì ở đó nói 

nhanh chóng thành Phật đạo, nhưng không thấy người nhanh chóng thành Phật”. Dùng Kinh 

Hoa Nghiêm làm ví dụ. Sau Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử, một 

đời thành Phật đạo. Trường hợp này quả đúng là một đời thành Phật, Thiện Tài Đồng Tử đã 

thành tựu. Nhưng không nhìn thấy người tu Kinh Hoa Nghiêm có thành tựu như Thiện Tài 

Đồng Tử, không thấy. 

“Nên tự mình thành tựu thời gian khác biệt, pháp thể không khác biệt, căn cơ chúng 

sanh cang cường”, chúng ta đọc tiếp đoạn này. “Ngày nay tin tưởng không nghi ngờ”, tức 

như trong nguyện thứ 18 nói: chí tâm tin hiểu vui thích. Câu này vô cùng quan trọng, hoàn 

toàn không có nghi hoặc. “Thập tức thập sanh, vãng sanh bất thoái đến Bồ Tát”. Mười người 

tin thì mười người vãng sanh. Vãng sanh sẽ không còn thoái chuyển, viên chứng tam bất 

thoái. “Sơ sanh xứ tức bồ đề”, sanh đến thế giới Cực Lạc làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, “sơ 

sanh xứ tức bồ đề”. 

“Tại thế diệt hậu đản thử nhất pháp”, Phật pháp của Đức Phật, sau khi diệt ở thế gian 

này, chỉ có pháp này tồn tại. Cũng tức là nói tất cả kinh điển đều diệt, nhưng Kinh Vô Lượng 

Thọ vẫn còn. “Tất cả phàm thánh hành không sai biệt, nhưng lợi ích chân thật đều không hơn 

kinh này”. Nói lợi ích chân thật không hơn được kinh này, không hơn được nguyện thứ 18. 

Hoặc là bây giờ chúng ta nói ba nguyện: 18, 19, 20 đều quan trọng như nhau. Vì hiện nay có 

một số người, họ nghe nhận xét này của cổ nhân, họ không đọc hết 48 nguyện, mà chỉ 

chuyện niệm nguyện thứ 18. Nhật bản gọi là bổn nguyện niệm Phật. Được chăng? Họ đã ngộ 

nhận. Ta không thể đạt đến một tức tất cả, sẽ sinh ra sai lầm. Nguyện thứ 18 đã thật sự làm 

được chăng? Quý vị phải chăng đã chí tâm tín nhạo? Đã làm được tâm tâm hồi hướng chưa? 

Chưa làm được. Trong tâm quá nhiều vọng niệm, sao có thể thành Phật được? Đây là ngộ 

nhận đối với kinh điển, chúng ta không thể không hiểu. Mỗi câu mỗi chữ trong này đều thực 

hành thì không sao, thật sự vãng sanh. 

Đoạn này Hoàng Niệm Tổ có giải thích, ở sau ông nói: “Kỳ ý vi”, đây chính là giải 

thích của ông, giải thích của Hoàng Niệm Tổ. “Nếu nói pháp thể”, pháp thể là chân thật rốt 

ráo. “Các kinh đều thật”, tất cả kinh điển Đức Phật nói đều là thật, không phải giả, thật nghĩa 

là chân thật. “Nhưng ngày nay nói về lợi ích”, ngày nay chúng ta thảo luận là gì? Là lợi ích! 

“Lợi ích tức các kinh khác là giả, duy có pháp này là thật”. Vì sao vậy? Những kinh này tất 

nhiên là thật, nhưng chúng ta không đạt được lợi ích, vì không hợp căn cơ. Nói đến lợi ích thì 

sao? “Các kinh khác là giả, duy có pháp này là thật, vì sao vậy?” Tại sao? “Vì Pháp Hoa vân 

vân tuy có nói đến nhanh chóng thành Phật đạo, nhưng không thấy người y pháp tu hành 

thành Phật ngay trong đời này”. 

Trong Kinh Pháp Hoa cũng đưa ra một ví dụ: Long Nữ tám tuổi thành Phật, nhưng 

không thấy người tu theo Kinh Pháp Hoa mà được thành Phật như Long Nữ. Không thấy.Chỉ 

thấy trong Kinh nói đến Long Nữ. Cũng giống như Kinh Hoa Nghiêm, chỉ thấy Thiện Tài 

Đồng Tử một đời thành tựu, không thấy ai tu Kinh Hoa Nghiêm thành tựu được như Thiện 

Tài Đồng Tử. Nếu tu giống như ngài chắc chắn thành tựu, nhưng chúng ta không được! Tịnh 

độ Tông rất nhiều người niệm Phật thành tựu, chúng ta đều thấy, quá khứ, hiện tại, bao gồm 

vị lai. Quá khứ thành tựu rất nhiều, hiện tại thành tựu cũng rất nhiều, chúng ta nghĩ tương lai 

thành tự nhất định không ít. 
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“Nên chỉ trở thành biệt thời, chỉ hậu thời, nhân của thành Phật”. Quý vị học Pháp Hoa, 

học Hoa Nghiêm là trồng hạt nhân làm Phật, đời này chưa chắc có thể thành tựu. Nhưng 

niệm câu A Di Đà Phật, đời này chắc chắn thành tựu, lợi ích này quá lớn. Lợi ích này Hoa 

nghiêm và Pháp Hoa không thể sánh được. “Nói về pháp thể, vốn không cần đợi đến biệt 

thời”. Mỗi bộ kinh Đức Phật đều có nói, như trong Kinh Bát Nhã nói: “pháp môn bình đẳng, 

không có cao thấp”. Đây là sao? Đây là nói từ pháp thể. Mỗi bộ kinh, nếu như ta tinh tấn tu 

hành đều có thể thành Phật, nhưng căn tánh không giống nhau. Có một số kinh nếu không 

hợp với căn tánh chúng ta, khi tu hành sẽ rất khó khăn, rất khó đạt được lợi ích hiện thực, chỉ 

có thể nói là trồng chút ít thiện căn trong A lại da thức mà thôi. Đây là thật, không phải giả, 

không thể được lợi ích viên mãn ngay trong đời này. Duy nhất bộ kinh này, không những 

được lợi ích, mà còn được lợi ích cứu cánh viên mãn, thật hiếm có. Chúng ta không thể 

không hiểu điều này. 

“Nhưng người tu hành căn tánh thấp kém”, đây là nói tiếp phần trước. Pháp thể là thật, 

tại sao không được lợi ích? Cần phải giải thích nguyên nhân này. Người tu hành căn tánh 

thấp kém, nghĩa là tập khí phiền não quá sâu nặng, “nên không thể nhanh chóng thành Phật”. 

Trong kinh đích thực có phương pháp thành tựu trong một đời, nhưng chúng ta không thể 

một đời thành tựu. Không phải lý luận phương pháp trong kinh có vấn đề, mà do căn cơ của 

chúng ta có vấn đề. Điều này không thể không hiểu. 

“Chỉ có nhất thừa nguyện hải của Tịnh tông”, lại trở về Tịnh độ Tông, trở về pháp môn 

mà hiện tại chúng ta đang nói. “Sáu chữ hồng danh, mười người niệm mười người vãng sanh, 

vạn người tu vạn người đi, nên vượt qua các kinh khác”. Câu này là đại sư Thiện Đạo nói, 

vạn người tu vạn người đi là đại sư Thiện Đạo nói. Có thật chăng? Là thật. Vậy sao bây giờ 

chúng ta tu học pháp môn này_trước đây thầy Lý thường nói, dùng Liên Xã Đài Trung làm ví 

dụ. Trong một vạn liên hữu, vãng sanh thật sự chỉ có hai ba người. Đại sư Thiện Đạo nói vạn 

người tu vạn người đi, hiện nay tu Tịnh độ vì sao trong một vạn người chỉ có một hai người 

vãng sanh? Phải chăng là kinh có vấn đề, giáo có vấn đề, phương pháp có vấn đề? Đều không 

phải, đều không có vấn đề, vấn đề ở chỗ chúng ta không y giáo phụng hành. Ngày ngày đọc 

48 nguyện nhưng không làm được. 

Quý vị xem, chúng ta đưa ra ba lời nguyện này, là ba nguyện quan trọng nhất trong 48 

nguyện. Từ tánh quan trọng của nó, đây là một, hai, ba, nguyện thứ 18 là quan trọng bậc nhất, 

nguyện thứ 20 là quan trọng thứ hai, nguyện thứ 19 là quan trọng thứ ba. Chúng ta thực hành 

được ba nguyện này chăng? Chúng ta ngày nay đã chí tâm tín nhạo chăng? Chưa. Ngày nay 

chúng ta đem tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng rồi chăng? Không có thiện căn. 

Thiện căn là gì? Vấn đề này cần phải hiểu, thiện căn là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Trong 

kinh nói rất rõ ràng, đây là pháp nhân thiên. Thanh văn bồ đề, Duyên giác bồ đề, cho đến vô 

thượng bồ đề, đều nương vào nền tảng này mà sanh khởi, đây gọi là thiện căn. Đầy đủ thập 

thiện trong kinh điển mới xưng là: “thiện năm tử thiện nữ nhơn”. Chúng ta thực hành được 

thập thiện chăng? Quan trọng hơn tất cả, đây là căn bản của giới luật. Nếu chí tâm tin hiểu ưa 

thích, trong câu Phật hiệu này sẽ viên mãn thập thiện nghiệp đạo.  

Trong câu Phật hiệu này của chúng ta có bao hàm viên mãn thập thiện nghiệp đạo 

chăng? Chúng ta còn tâm hại người chăng? Còn tâm não hại người chăng? Còn tâm oán hận 

chăng? Còn oán hận não nộ phiền chăng? Nếu còn những thứ này, dùng nó để hồi hướng đâu 

được. Phải dùng thiện căn để hồi hướng, còn đây là phiền não. Phiền não không thể hồi 

hướng cầu sanh Cực Lạc, phiền não hồi hướng là trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Phải hiểu rõ 
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ràng điều này, trong kinh nói phải dùng thiện căn hồi hướng. Vậy chúng ta biết Thập Thiện 

Nghiệp Đạo là thiện căn, câu A Di Đà Phật của chúng ta đầy đủ Thập Thiện Nghiệp Đạo, hồi 

hướng như vậy mới có sức mạnh. Tương ưng với kinh giáo, nhất định được vãng sanh. Quý 

vị xem, sức mạnh niệm Phật này lớn biết bao! 

“Cho đến mười niệm”, nên cổ đức có Thập Niệm Pháp, chư vị  tổ sư truyền Thập 

Niệm Pháp_Tổ sư Ấn Quang dạy chúng ta: Một hơi gọi là một niệm, không kể là bao nhiêu 

câu Phật hiệu. Chúng ta niệm bốn chữ: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà 

Phật...hết một hơi gọi là một niệm. Đây là người tu Tịnh độ, nếu công việc của mình bận rộn, 

dùng phương pháp này trong hai thời sáng và tối. Buổi sáng ngủ dậy súc miệng xong, trong 

nhà có thờ Phật thì ở trước Phật đường, cung kính lạy Phật ba lạy, tu Thập Niệm Pháp này, 

khi niệm xong hồi hướng cầu sanh Tịnh độ. Buổi tối trước khi ngủ cũng cũng áp dụng 

phương pháp này trong thời kinh tối, tiết kiệm thời gian nhất, thời gian rất ngắn. Mỗi ngày 

sáng tối không gián đoạn, đây cũng gọi là tịnh niệm tương tục, suốt đời nuôi dưỡng thói quen 

này. Bình thường niệm gọi là tán niệm, hai thời sáng tối gọi là định khóa. 

Trước đây tôi ở Singapore, có một lần các đồng học cùng đi Malaysia phỏng vấn với 

tôi, Malaysia là đất nước của Hồi giáo. Tiếp xúc với những người Hồi giáo, thấy họ mỗi ngày 

lễ bái năm lần, tôi rất cảm động. Chúng ta biết, hồi giáo trên toàn thế giới là Tôn giáo đoàn 

kết nhất. Vì sao lại đoàn kết được như vậy? Một ngày lễ bái năm lần. Tôi trở về Singapore, 

liền nghĩ đến Thập Niệm Pháp trong kinh nói. Chúng ta có thể làm theo phương pháp của 

Đạo hồi, dùng thời gian ngắn nhất một ngày có thể tu mười lần. Cho nên tôi cũng nghĩ đến 

Thập Niệm Pháp, thập niệm này của tôi chính là mười tiếng danh hiệu, một câu là một tiếng. 

A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mười niệm này chỉ cần hai phút là xong. Sáng 

sớm thức dậy một lần, sau ba bữa ăn ba lần. Sáng tối hai lần, ba lần sau bữa ăn nữa là năm 

lần. Khi quý vị đi làm và tan sở, buổi sáng lúc đi làm và tan sở, buổi chiều lúc đi làm và tan 

sở, là chín lần. Từng giờ từng phút không quên, rất lợi ích. Đạo hồi một ngày cầu nguyện 

năm lần, chúng ta trong sinh hoạt một ngày niệm Phật chín lần. Một lần mười câu Phật hiệu, 

nuôi dưỡng thành thói quen này, rất tốt! Sau khi tôi đề xướng rất nhiều người hưởng ứng, ảnh 

hưởng rất tốt. Rất nhiều người nói với tôi, họ dùng phương pháp này đều rất lợi ích. 

Đơn giản, khi ăn cơm chắp tay niệm: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mười 

câu A Di Đà Phật. Ăn cơm xong cũng chắp tay niệm mười câu A Di Đà Phật, đây gọi là kết 

trai. Không cần sáng tối trước lúc ăn cơm, không dùng thức đó, chúng ta dùng cách niệm 

Phật A Di Đà. Chí tâm tin hiểu ưa thích, công đức thù thắng không thể nghĩ bàn, quả đúng là 

mười người niệm mười người vãng sanh, vạn người tu vạn người đi, hoàn toàn là thật. 

Hiện nay niệm Phật đường, vốn thì niệm Phật đường không giảng kinh, chỉ niệm câu 

Phật hiệu này. Vì sao vậy? Vì mọi người đều chí tâm tín nhạo, đều hiểu. Hiện nay không hiểu, 

không những hàng tại gia không hiểu, mà hàng xuất gia cũng không hiểu, vì sao vậy? Vì 

không học kinh giáo, nên họ không hiểu. Không hiểu thì làm sao? Sở dĩ không hiểu nên tôi 

đề ra, mỗi ngày ít nhất ở niệm Phật đường nghe kinh bốn tiếng, nghe kinh gì? Nghe Kinh Vô 

Lượng Thọ, nghe Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. 

Bây giờ vẫn lo chưa đủ nên bổ sung thêm hai loại, đây là đối với người sơ học, người 

tu học đã lâu không cần. Tu lâu ngày chỉ cần nghe Kinh Vô Lượng Thọ là được, người sơ 

học nhất định phải đặt vững ba nền móng: Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp 

Đạo. Cần phải nghe vài lần, trong tâm mới có căn bản, đương nhiên tốt nhất là thực hành nó, 

làm được mới thật sự là thiện nam tử thiện nữ nhơn. Phát tâm như vậy mới tương ưng. 
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“Thả”, chúng ta xem tiếp hai câu sau- “Thứ nhất, vãng sanh tất chứng bồ đề. Thứ hai, 

pháp diệt, Phật pháp diệt, chỉ có kinh này độ thoát chúng sanh”, chỉ có bộ kinh này còn lưu 

lại 100 năm. “Thứ ba, phàm thánh niệm Phật đều bình đẳng như nhau”. Sanh đến thế giới 

Cực Lạc là bình đẳng, đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. 

Sớ Sao, đây là một câu của đại sư Liên Trì: “Tề chư thánh ư phiến ngôn”, phiến ngôn 

là sáu chữ hồng danh, tề là ngang nhau, với ai? Địa vị bình đẳng với 41 vị pháp thân đại sĩ, 

một câu A Di Đà Phật. “Nên nói lợi ích chân thật không có gì hơn được pháp này”. Trong 

kinh nói đến lợi ích chân thật, không hơn được 48 nguyện và câu Phật hiệu này, không hơn 

được. 

Những kinh văn này, chúng ta phải năng nổ nghiên cứu, lãnh hội tường tận. Như vậy 

đối với người niệm Phật chúng ta có lợi ích thù thắng vô lượng vô biên. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 172, bắt đầu từ câu sau cùng hàng thứ ba:  

“Duy có nhất thừa nguyện hải của Tịnh tông, sáu chữ hồng danh, mười người niệm 

mười người vãng sanh, vạn người tu vạn người đi, nên hơn các kinh khác. Hơn nữa thứ nhất, 

vãng sanh tất chứng bồ đề. Thứ hai, khi pháp diệt duy nhất còn kinh này độ thoát chúng sanh. 

Thứ ba, phàm thánh niệm Phật đều bình đẳng như nhau. Sớ Sao nói, sáu chữ hồng danh các 

thánh bình đẳng, nên nói lợi ích chân thật không gì hơn được pháp này”. Hôm qua chúng ta 

học đến đây thì thời gian đã hết, ý đoạn này rất thâm sâu, và vô cùng quan trọng. 

Ở trước nói kinh này đầy đủ ba loại chân thật. Thứ nhất là chân thật rốt ráo, đây là nói 

thể của kinh, đều là tự tánh hiển lộ ra, không phải từ ý thức phát sanh ra. Phàm phu lục đạo 

chúng ta, bao gồm hữu tình chúng sanh trong mười pháp giới, trong này có Phật, có Bồ Tát. 

Tất cả mọi tư tưởng, đều không tách rời tâm ý thức. Nói cách khác, là từ trong tâm ý thức 

hiển lộ ra, tâm ý thức là vọng tâm, là A lại da. Vọng tâm cũng có thể, thể của vọng tâm là A 

lại da. A lại da là tạng thức, Mạt na là chấp trước, là ý căn. Thức thứ sáu là phân biệt, là ý 

thức. Thật sự khởi tác dụng chính là vọng tâm. A lại da là y tự tánh biến hiện ra, nên Pháp 

tướng tông nói nó nữa chân nữa vọng. Thể của nó là tự tánh, tác dụng và hiện tượng của nó là 

hư vọng. Đây là hiện tượng do nhất niệm bất giác sanh ra, mê không phải thật, mê là hư 

vọng. 
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Cho nên thể của tất cả kinh, Phật và pháp thân Bồ Tát, là từ tự tánh hiển lộ ra. Vì thế 

mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, cùng một tánh thể, chân thật rốt ráo.  

Trong kinh này quan trọng nhất là nói với chúng ta về lợi ích chân thật. Lợi ích là nói 

hiện tại, hiện tại chúng sanh mê thất tự tánh, sai biệt hòan toàn, mỗi người khác nhau, mê 

không giống nhau. Nói cách khác, trình độ mỗi người đều khác nhau. Học cùng một lớp, có 

bốn năm mươi học sinh, khi thi cử vẫn có hạng thứ nhất đến hạng 50, không có hai người 

cùng một hạng. Ở đây nói rõ điều gì? Chứng minh căn tánh không giống nhau. Nên Phật mới 

đại từ đại bi, mở cánh cửa phương tiện cho chúng ta, đây chính là lợi ích chân thật. Vì lợi ích 

chân thật của mỗi người, lợi ích chân thật của mỗi người đều khác nhau, mở ra pháp môn 

này. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn là từ cương lĩnh mà nói. 

Nghĩa là có tám vạn bốn ngàn loại, trong mỗi loại là vô lượng vô biên. Nên trong tứ hoằng 

thệ nguyện nói: “pháp môn vô lượng thệ nguyện học”, vô lượng này là thật không phải giả. 

Học để làm gì? Không phải vì chính mình, mà vì tiếp dẫn chúng sanh, mới học vô lượng 

pháp môn. Nếu vì chính mình thì sao? Vì bản thân thì đây chính là viên thành Phật đạo, một 

pháp môn là đủ. Pháp môn nào? Từ trên lý mà nói, pháp môn nào cũng được. Nhưng từ trên 

căn tánh mà nói, thì có khó và dễ khác nhau. Nếu không khế hợp căn cơ quý vị, khi tu học rất 

khó, không dễ thành tựu. Nếu khế hợp căn cơ, khi tu học tiện lợi dễ dàng hơn. Đời này có thể 

đạt được lợi ích rất thù thắng. 

Chỉ nói riêng về khế cơ, Phật A Di Đà rất đặc biệt, điều này không phải tất cả chư Phật 

đều nghĩ đến, Phật cũng không nghĩ. Khi Phật A Di Đà nghĩ đến, không phải nghĩ đến khi 

thành Phật, thành Phật không nghĩ đến. Nghĩ đến lúc còn ở trong nhân địa, khi còn làm Bồ 

Tát. Thấy pháp giới hư không giới, trong vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, có lục đạo 

chúng sanh. Điều này chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, ở phẩm Hoa Tạng Thế Giới và 

Phẩm Thế Giới Thành Tựu, nhiều, rất nhiều. Có không? Có, đích thực có thế giới thanh tịnh 

của Chư Phật, trong thế giới đó không có lục đạo, không có thập pháp giới, thuần là Tịnh độ, 

không có uế độ, cũng có. Thực tế mà nói cũng không ít, nhưng có tịnh có uế, có thiện có ác, 

số lượng này ít nhất cũng trên một nửa. Những chúng sanh mê hoặc điên đảo này rất đáng 

thương, họ không hẳn là không nghĩ đến vượt thoát luân hồi, nhưng không ra được!  

Tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện lớn như thế, nghĩ ra một pháp môn phổ độ chúng 

sanh. Cương lĩnh nguyên tắc chung không thay đổi, muốn độ chúng sanh trước phải độ bản 

thân. Muốn giúp người khác, bản thân không có đức hạnh, như vậy thì giúp thế nào? Cần 

phải có đức hạnh, có trí tuệ mới có thể giúp được. Nên tỳ kheo Pháp Tạng ở nơi nhân địa 

phát ra 48 lời nguyện, 48 nguyện này chư Phật khác không có. Phát 48 lời nguyện này là vì 

ai? Chuyên vì lục đạo chúng sanh. Tứ thánh pháp giới tuy khổ, nhưng nhẹ hơn nhiều. Họ tu 

học bất kỳ pháp môn nào, chứng vô thượng bồ đề chỉ đợi thời gian mà thôi. Chỉ đợi, không 

gấp gáp gì. Nhưng chúng sanh trong lục đạo không có hy vọng, càng mê càng sâu, càng vào 

càng khổ, nên đặc biệt phát nguyện vì những chúng sanh đau khổ này. Năm kiếp tu hành, đây 

là từ trên thời gian mà nói, năm kiếp tu hành. Tu gì? Mỗi nguyện đều viên mãn, nguyện này 

đã thực hiện, quả thật có thể phổ độ chúng sanh. Chúng sanh tội nghiệp sâu nặng đến đâu 

cũng được độ, trừ khi quý vị không có nhân duyên, không gặp được pháp môn này. Chỉ cần 

gặp được pháp môn này, đầy đủ ba điều kiện: Thiện căn, phước đức, nhân duyên. Nhân 

duyên nghĩa là gặp được pháp môn này. Thiện căn là tin thật, nguyện thiết, quý vị tin và phát 

nguyện cầu sanh Tịnh độ. Có thể hành trì, chịu niệm câu Phật hiệu này. 
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Bài học ngày hôm qua, chú trọng vào công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn, đem 

một đời dạy học của Thế Tôn quy kết vào một câu danh hiệu. Sở dĩ Chư Phật xuất hiện ở thế 

gian, là để nói nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà. Câu này ngài Liên Trì nói rất hay. “Chư 

thánh niệm sáu chữ hồng danh đều bình đẳng”, chư thánh là 41 vị pháp thân đại sĩ. Quý vị 

xem một câu A Di Đà Phật, với 41 vị pháp thân đại sĩ, địa vị bình đẳng. Tề là chỉnh tề, thấy 

họ bình đẳng như nhau, quá tuyệt! Những lời này đích thực khó tin, nên pháp môn này gọi là 

pháp khó tin. Nếu như tin thật, vậy thì xin chúc mừng, đời này quý vị sẽ thành Phật. 

Hoàng Niệm Lão không dễ dàng, đem những tư tưởng của cổ thánh tiên hiền, đối với 

nhất đại thời giáo của Thế Tôn, quy nạp, diễn dịch, chỉ thị ra bộ kinh này trong tất cả kinh 

điển, từ lợi ích chân thật mà nói, nó là kinh điển bậc nhất, vượt qua Hoa Nghiêm và Pháp 

Hoa, trở thành chân thật trong chân thật, rất tuyệt vời! Chúng ta quả thật may mắn, đương 

nhiên đây không phải là ngẫu nhiên. Phật giáo nói nhân quả, đạo lý nhân quả vô cùng sâu 

sắc. Bởi vậy hôm nay có thể nghe được pháp môn này, nghe được câu Phật hiệu này, thấy 

được bộ kinh điển này, là do nhiều đời kiếp trong quá khứ, từng học pháp môn này. Nếu 

không, pháp khó tin như vậy làm sao ta vừa nghe mà có thể tin được? Sao lại dễ dàng như 

thế? Cho nên trong đời quá khứ, không có thiện căn, phước đức, nhân duyên, đời này không 

thể tiếp thu. Quý vị không tin, cũng không phát nguyện. Tin tưởng, phát nguyện quý vị cũng 

sẽ không buông bỏ tất cả pháp. Nếu buông bỏ một cách sạch sẽ, sau cùng như thế nào? Sau 

cùng chính là một câu danh hiệu, họ sẽ thành công, đúng là không thể nghĩ bàn. 

Ở đây đặc biệt nói ra công đức không thể nghĩ bàn của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. 

Mười người chí tâm tin hiểu ưa thích, mười người thì cả mười đều vãng sanh, một vạn người 

thì một vạn người vãng sanh. Đây là lời của đại sư Thiện Đạo, vạn người tu vạn người đi, 

không sót một ai. Phật hiệu này niệm bao lâu? Chúng ta xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, xem 

Vãng Sanh Truyện, xem những liên hữu học Phật hiện nay của chúng ta. Có người y giáo 

phụng hành, buông bỏ vạn duyên, từ sáng đến tối A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 

hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bốn chữ hay sáu chữ đều như nhau, 

đều không sao, nhất tâm xưng niệm. Họ quên hết mọi chuyện, vứt bỏ tất cả. Chúng ta quan 

sát từ trong hành môn xưa nay, không quá ba năm, thời gian không dài, họ đã thành công. 

Còn nhanh nhất, nhanh nhất là ba ngày, chậm nhất không quá ba năm. Còn có pháp môn nào 

thù thắng hơn pháp môn này chăng? Quý vị xem đem pháp một này đặt vào trong lợi ích 

chân thật xếp hàng thứ nhất, có đạo lý, đúng là bậc nhất. Chưa nghe nói tu Hoa Nghiêm tam 

muội ba năm thành Phật, chưa từng nghe nói. Kinh Pháp Hoa cũng chưa nghe nói tu ba năm 

thành tựu, đừng nói là ba ngày. Đạo lý này, vấn đề này thù thắng trong thù thắng, vô cùng thù 

thắng. Ta buông bỏ tất cả, không học gì nữa. Cổ nhân nói rất hay: Nếu thấy được Di Đà, lo gì 

không khai ngộ. 

Trước đây tôi từng giảng nhiều lần kinh này, tôi cũng thường nói: Chúng ta buông bỏ 

tất cả pháp môn kinh giáo, hiện nay như thế nào? Bây giờ nắm bắt điều này, ta đến thế giới 

Cực Lạc trước, pháp môn cần học chăng? Cần học. Khi nào học? Đến thế giới Cực Lạc gặp 

được Phật Di Đà rồi học, vì sao vậy? Vì đến thế giới Cực Lạc vô lượng thọ, chúng ta có là 

thời gian. Ở thế gian này thời gian quá ngắn ngủi, ở thế gian này chỉ cần đặt nền tảng đức 

hạnh thật vững chắc, căn bản này phải tốt. Cũng như chúng ta thường nói, ba nền tảng Nho 

Thích Đạo, chỉ cần vững vàng ba căn bản này là được, sau đó câu A Di Đà Phật này sẽ đắc 

lực. Không có ba nền móng này, câu A Di Đà Phật này chỉ nói bằng miệng mà thôi, không 

đắc lực. Cho nên niệm Phật không biết bao nhiêu năm, vì sao tập khí phiền não vẫn rất 
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nhiều? Không đắc lực! Câu Phật hiệu này vẫn không hàng phục được tập khí phiền não. 

Nhưng nếu có ba nền tảng Nho Thích Đạo, thêm vào câu A Di Đà Phật này, sẽ có năng lực 

hàng phục tập khí phiền não. Sau khi niệm Phật được ba năm, đạt được tâm thanh tịnh, thực 

tế mà nói là được vãng sanh. Được vãng sanh chăng? Trong đề kinh này đưa ra ba điều kiện: 

Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Được một trong ba điều kiện này là có thể vãng sanh. Tâm thanh 

tịnh tức cõi Phật tịnh. Thế giới Cực Lạc từ đâu mà có? Tâm thanh tịnh hiện ra, từ tâm thanh 

tịnh của Phật A Di Đà hiện ra, cũng chính là tâm thanh tịnh của chính mình hiện ra. Thanh 

tịnh là công phu tầng thứ nhất, được tâm thanh tịnh chắc chắn được sanh Tịnh độ, cõi phàm 

thánh đồng cư. Được tâm bình đẳng sanh Tịnh độ, cõi phương tiện hữu dư. Khai ngộ, giác 

nghĩa là khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh sanh vào cõi thật báo trang nghiêm ở 

thế giới Cực Lạc. Quý vị xem, trên đề kinh này quá hay. 

Chúng ta không dễ đạt được bình đẳng giác, nhưng tâm thanh tịnh đạt được không 

khó. Chỉ cần thật sự buông bỏ, tâm thanh tịnh liền hiện tiền, vứt bỏ hết những điều tạp nham. 

Phật giáo có tám vạn bốn ngàn pháp môn, học đại sư Liên Trì: tam tạng 12 bộ kinh để cho 

người khác ngộ, bản thân không theo, chỉ chuyên niệm Phật A Di Đà. Tam tạng 12 bộ kinh 

nhường cho người khác ngộ, tám vạn bốn ngàn hạnh mặc cho người khác hành, quý vị ai 

đồng ý hành thì người đó hành, tôi không tìm phiền phức nữa. Căn tánh tôi rất chậm, không 

bằng quý vị, tôi chỉ nhận định chắc pháp môn này, suốt đời tuyệt đối không thay đổi. Trên 

thực tế, thật sự mà nói khó là khó ở chỗ không buông được! 

Kinh điển này nói một cách tường, lợi ích lớn nhất là gì? Thật sự hiểu rõ ràng minh 

bạch, quý vị sẽ buông bỏ được, giúp chúng ta nhìn thấu. Thật sự nhìn thấu sẽ buông bỏ, 

không làm nữa, nhất định vãng sanh Tịnh độ. Từ lợi ích để nói lợi ích chân thật, “nên vượt 

qua các kinh khác”. Tất cả kinh điển Đức Phật nói trong suốt 49 năm, kinh này là đệ nhất, 

không có kinh nào vượt qua bộ kinh này. 

Bên dưới còn nói với chúng ta về ba vấn đề, hiển thị ra sự thù thắng của nó. Thứ nhất: 

“vãng sanh tất chứng bồ đề”, sanh đến thế giới Cực Lạc, chưa chứng! Thầy giáo từ bi, thầy 

giáo là Phật A Di Đà, thầy giáo đem công đức tu học của mình gia trì cho chúng ta, ta sẽ trở 

thành gì? Thành A Duy Việt Trí Bồ Tát. Đây là bổn nguyện của thầy giáo, đến đó nhất định 

được ngài gia trì, A Duy Việt Trí không phải bản thân chứng được. Người nào vãng sanh 

chứng được A Duy Việt Trí? Người đầy đủ tất cả thanh tịnh bình đẳng giác, vãng sanh chính 

là A Duy Việt Trí, đó không phải Phật gia trì. 

Ba điều kiện vãng sanh này chúng ta chỉ có một, chúng ta chỉ có được tâm thanh tịnh, 

còn bình đẳng và khai ngộ vẫn chưa được, sự vãng sanh này cần phải gia trì. Đến thế giới 

Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh, trí tuệ, thần thông, đạo lực, y chánh 

trang nghiêm đều không có gì khác pháp thân đại sĩ. Đây là Phật Di Đà gia trì. 

Thông thường chúng ta biết, Phật lực gia trì là công phu tu hành của chúng ta, là điều 

tất nhiên. Chúng ta có một phần công đức Phật liền gia trì một phần, chúng ta có hai phần 

Phật gia trì hai phần, thích hợp với sự tu hành của chúng ta. Nói cách khác, chúng ta đạt được 

tâm thanh tịnh, sự gia trì này sẽ rất lớn, gia trì đến A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí đương 

nhiên cũng có đẳng cấp, vấn đề này về lý chúng ta có thể biết được. Chúng ta vãng sanh đến 

thế giới Cực Lạc, đây là cõi phàm thánh đồng cư, gia trì họ đến đâu? Trong Kinh Hoa 

Nghiêm nói Thập trụ vị. 

Nếu chúng ta có thể đạt được tâm bình đẳng, không những thanh tịnh, mà còn bình 

đẳng. Bình đẳng là không có cao thấp, đối đãi bình đẳng với tất cả chúng sanh. Đây là gì? 
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Đây là Bồ Tát. Tôi tin sự gia trì của Phật, nhất định là gia trì đến thập địa Bồ Tát. Thập trụ, 

thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Nếu là thanh tịnh bình đẳng giác đều đạt được, như vậy 

thì không cần gia trì, quý vị đến thế giới Cực Lạc liền thành tựu, nhưng vẫn có gia trì. 

Ví dụ ở trong cõi thật báo, quý vị là thập trụ Bồ Tát, có thể gia trì đến thập địa Bồ Tát. 

Thập hạnh, thập hồi hướng cũng gia trì đến thập địa. Đúng là như vậy, thì mới nói thông suốt 

được. Sơ trụ trở lên nghĩa là A Duy Việt Trí, nên trong A Duy Việt Trí Bồ Tát bao gồm 41 

địa vị. Từ sơ trụ đến Đẳng Giác đều gọi là A Duy Việt Trí, cũng nghĩa là vượt ra khỏi cõi 

phương tiện. Cõi phương tiện là tứ thánh pháp giới, cõi đồng cư là lục đạo, là lục phàm. Quý 

vị xem vấn đề này thù thắng biết bao, quả là không thể nghĩ bàn. Nên vãng sanh tất chứng bồ 

đề mà còn nhanh chóng. Ở đây nhanh chóng hơn so với cõi nước Chư Phật. 

Trong Quán Kinh từng nói, Quán Kinh nói vị trí thấp nhất, nghĩa là cõi phàm thánh 

đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh. Ở đó tu hành, tu hành bao lâu mới thật sự chứng được A Duy 

Việt Trí, không phải gia trì, là bản thân mình chứng được. Cũng chính là nói, giống như thế 

gian này của chúng ta, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đến tầng 

lớp, tầng lớp này nghĩa là A Duy Việt Trí, trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Sơ trụ Bồ Tát, cần 

bao nhiêu thời gian? Cần 12 kiếp. Quý vị nên nhớ, người ở thế giới tây phương Cực Lạc vô 

lượng thọ. Vô lượng thọ, thì 12 kiếp đối với họ mà nói, giống như 12 ngày của chúng ta, tình 

hình chính là như vậy, họ sẽ chứng được. Đây là tất chứng bồ đề, bồ đề là Diệu giác vị. 

Thứ hai: “Khi pháp diệt duy còn lại kinh này độ thoát chúng sanh”. Pháp vận của Thế 

Tôn là 12000 năm, chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, đã qua rồi. Khi Phật giáo 

truyền đến Trung quốc, là bắt đầu vào thời kỳ mạt pháp, hiện nay cũng đã qua 1000 năm. Nói 

theo cách của người xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến nay là 3807 năm. Nên 

12000 năm, đã qua 3037 năm, nếu chúng ta tính số tròn là còn 9000 năm. Sau 9000 năm Phật 

pháp diệt tận, quý vị nên biết, kinh điển của đức Thế Tôn không còn tồn tại trên địa cầu, 

không còn tìm thấy nữa. Nhưng vẫn còn một bộ kinh diệt sau cùng, bộ kinh này ở trên địa 

cầu còn có thể kéo dài 100 năm. Bộ kinh này chính là Kinh Vô Lượng Thọ, có bộ kinh này 

độ chúng sanh, gặp được bộ kinh này đều có thể được độ. 

Thứ ba: “Phàm thánh niệm Phật đều bình đẳng như nhau”. Thánh nhân niệm Phật là 

những người nào? Là tứ thánh pháp giới, là thánh nhân. A la hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, 

Phật, Phật trong mười pháp giới, niệm Phật vãng sanh Tịnh độ. Người trong lục đạo phàm 

phu niệm Phật, thậm chí là đường ngạ quỷ, đường súc sanh, đường địa ngục. Chỉ cần niệm 

Phật cầu sanh Tịnh độ đều có thể vãng sanh, sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc, địa vị 

đều bình đẳng. Thế giới tây phương là pháp giới bình đẳng. Cho nên ngày nay chúng ta cần 

phải luyện, tức phải luyện công phu, luyện công phu gì? Luyện trong mắt mình thấy tất cả 

chúng sanh đều bình đẳng, tương ưng với thế giới Cực Lạc. Tôi cao hơn người khác, người 

khác không bằng tôi, như vậy không được. Tập khí phiền não này chướng ngại ta vãng sanh, 

là thật không phải giả. 

Trước đây thầy Lý thường nói với tôi, người niệm Phật nhiều, nhưng người vãng sanh 

ít. Liên Xã Đài Trung ở Đài Loan do thầy thành lập, thầy luôn là người hướng dẫn của Liên 

xã. Liên hữu của Liên xã, khi tôi ra đi có khoảng 50 vạn người, quy mô lớn nhất trong đoàn 

thể nhân gian ở Đài Trung, đều nghe giáo huấn của thầy Lý. Thầy nói với chúng tôi: Liên 

hữu  trong Liên xã Đài Trung, người niệm Phật nhiều như vậy, trong một vạn người chỉ có 

một hai người vãng sanh mà thôi. Vì sao không phải vạn người tu vạn người đi? Không phải 

kinh điển có vấn đề, không phải phương pháp niệm Phật có vấn đề, mà vấn đề ở bản thân 
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chúng ta, khoảng cách quá xa so với tiêu chuẩn vãng sanh. Tiêu chuẩn để vãng sanh, chính là 

trên đề kinh này nói: “Thanh tịnh bình đẳng giác”. 

Tôi phân chữ này vào trong ba cõi, không tính cõi thường tịch quang. Tâm thanh tịnh 

sanh cõi đồng cư, tâm bình đẳng sanh cõi phương tiện, giác ngộ, đại triệt đại ngộ sanh cõi 

thật báo trang nghiêm. Điều này rất quan trọng. Niệm Phật phải dùng tâm thanh tịnh niệm, 

phải áp dụng tâm thanh tịnh này trong cuộc sống hằng ngày, đối người, đối sự, đối vật thuần 

là thanh tịnh, vĩnh viễn là thanh tịnh. 

Trong Hoa Nghiêm Hoàn Nguyên Quán, giúp ích cho chúng ta rất lớn, vì nhiễm ô của 

chúng ta với tập khí ngạo mạn vô cùng nghiêm trọng. Làm sao có thể trở về đến thanh tịnh? 

Thanh tịnh bình đẳng là tánh đức, tự tánh vốn là thanh tịnh bình đẳng. Khi khai ngộ, câu đầu 

tiên đại sư Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh”, đây là tánh đức. Cũng chính là 

nói, chúng ta mê thất tự tánh quá lâu, quá sâu. Trong Hoàn Nguyên Quán rất khó được, nói 

với chúng ta về nguồn gốc của vũ trụ: “Hiển nhất thể, khởi nhị dụng, thị tam biến”. Hay! 

Khiến chúng ta thật sự hiểu được, chân tướng của vũ trụ nhân sinh. 

Chúng ta tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tập khí ô nhiễm này là sai! Xem bản thân 

mình rất cao, xem người khác rất thấp, cũng sai, sự thật không phải như vậy. Sự thật là bình 

đẳng, không những mình và người bình đẳng, mà ta với côn trùng kiến dán cũng bình đẳng. 

Nhìn xuống thấp hơn, ta và hạt bụi bình đẳng, bình đẳng với tất cả pháp, tất cả pháp không 

rời tự tánh. Trong kinh điển đại thừa thường nói: “ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp 

không có tâm”, tâm bình đẳng, sao pháp lại không bình đẳng? Làm gì có chuyện không bình 

đẳng! Không bình đẳng là do nhân duyên gì? Là không chịu buông bỏ. Buông bỏ tập khí 

phiền não, tâm bình đẳng lập tức hiện tiền. Câu này ở trong Sớ Sao của đại sư Liên Trì, phải 

luôn luôn ghi nhớ. Quý vị ghi nhớ, mới thật sự biết được, câu Nam Mô A Di Đà Phật này 

không thể nghĩ bàn.  

Phần kết luận ở sau: “Nên nói, lợi ích chân thật không có gì hơn được pháp này”. Tất 

cả pháp thế xuất thế gian, nói lợi ích chân thật chỉ có pháp này, trì danh niệm Phật. 

Chúng ta xem tiếp bên dưới: “Kinh này lại có thể ban cho lợi ích chân thật, do trong 

kinh khai hóa đều là rốt ráo chân thật. Cõi Cực Lạc vi diệu chính là Di Đà trú trong trí tuệ 

chân thật hiển lộ ra”. Đây là nói ra cả ba loại chân thật, ba loại chân thật này có mối quan hệ 

liên đới, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bộ kinh này có thể đem đến lợi ích chân thật cho 

chúng ta, huệ nghĩa là ban cho, cho chúng ta lợi ích chân thật. Là do trong kinh khai hóa, 

duyên do là lý do, là đạo lý gì? Trong kinh khai thị, giáo hóa trong kinh đều là lợi ích chân 

thật, đều là nói xưng tánh. 

Thế giới Cực Lạc là Phật A Di Đà trú trong tuệ chân thật hiển lộ ra, từ trong tánh đức 

của tự tánh hiển lộ ra. Thị hiện ra Tịnh độ này, thị hiện đạo tràng này. Đạo tràng này chúng ta 

cũng thường giới thiệu với mọi người, đạo tràng ở thế giới Cực Lạc là một ngôi trường, là 

ngôi trường dạy phàm phu một đời thành Phật. Ở đây cũng khiến chúng ta lãnh hội một cách 

sâu sắc, giải quyết mọi vấn đề phải cần trí tuệ, tri thức không được. Ngày nay trên địa cầu 

này, triết học và khoa học đều thuộc về tri thức. Tri thức dù cao đến đâu, cũng không giải 

quyết được động loạn trên thế giới, không giải quyết được thiên tai thảm họa trên địa cầu. 

Điều gì có thể giải quyết? Trí tuệ có thể giải quyết. Tri thức giải quyết vấn đề đều có hậu di 

chứng, trí tuệ giải quyết vấn đề không có hậu di chứng.  

Bởi thế giáo dục Phật giáo là giáo huấn chân thật, nhà Phật gọi là Tôn giáo. Chúng ta 

xem ý nghĩa người ta giải thích về chữ Tôn, Tôn là giáo dục chủ yếu, dạy học quan trọng, 
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giáo hóa tôn sùng, thế xuất thế gian không thể sánh được. Là lợi ích chân thật, trí tuệ chân 

thật. Chúng ta phải nhận thức rõ điều này, nhận thức rõ mới biết coi trọng nền giáo dục này. 

Ta gặp được, như lượm được của báu, phải nắm chắc, tuyệt đối không buông lơi, nhất định 

phải thành tựu! 

Vãng Sanh Luận nói: “Ba loại thành tựu nguyện tâm trang nghiêm”. Ba loại này là cõi 

Phật, Phật, Bồ Tát. Cõi Phật là y báo, Phật Bồ Tát là chánh báo, y chánh trang nghiêm. Điều 

này khắp biến pháp giới hư không giới, trong cõi nước của tất cả Chư Phật đều không tìm 

thấy. Trong Kinh Hoa Nghiêm không phải nói có rất nhiều cõi nước Chư Phật sao? Đúng 

vậy, chúng ta đều thấy, đều từng học qua. Trong cõi nước của tất cả chư Phật có nhiễm tịnh, 

có thiện ác, nhiễm tịnh, thiện ác là không có bình đẳng. Ở thế giới Cực Lạc không có nhiễm 

tịnh, cũng không có thiện ác, đến thế giới Cực Lạc là bình đẳng, điều này không thể nghĩ bàn. 

Thế giới Cực Lạc quả đúng như kinh điển đại thừa nói: sanh Phật bình đẳng, chúng sanh và 

Phật bình đẳng. Chúng sanh và Phật không hai, chúng sanh và Phật nhất như, vì sao vậy? 

Chúng ta có thể tưởng tượng được. Trong Phật pháp nói đệ nhất nghĩa đế, họ đều đạt đến 

cảnh giới này. Đệ nhất nghĩa đế là gì? Là bản thể năng sanh năng hiện, tự tánh thanh tịnh 

viên minh thể, nhất thể, sao không bình đẳng được. Y chánh trang nghiêm đều là thể này biến 

hiện ra. 

Vì sao thế giới tha phương không bình đẳng? Vì tha phương thế giới mê, không hiểu 

chân tướng sự thật. Nếu biết được chân tướng sự thật, sao không bình đẳng được!  

Ngày nay chúng ta đã biết, phải trong sinh hoạt hằng ngày, lục căn tiếp xúc với cảnh 

giới lục trần, tìm lại tâm thanh tịnh, tìm lại tâm bình đẳng. Tìm như thế nào? Phương pháp 

quá hay! Nhìn thấy mọi người, mọi sự, mọi vật liền chắp tay: “nam Mô A Di Đà Phật”, thanh 

tịnh bình đẳng đều ở trong đây. Tuy giác chưa hiện tiền, nhưng giác cũng ở trong đó. Quý vị 

thấy câu danh hiệu này, phương pháp tu hành này có tuyệt diệu chăng? Thanh tịnh bình đẳng 

giác ở ngay trong câu danh hiệu này. Khởi tâm động niệm toàn là A Di Đà Phật, ngoài A Di 

Đà Phật ra không có niệm thứ hai. Trong sinh hoạt hằng ngày, bất luận gặp vấn đề gì, hay khi 

xuất hiện tình huống gì, ta chỉ cần niệm Phật sẽ được Phật lực gia trì. Tất cả tình huống tự 

nhiên có trí tuệ không thể nghĩ bàn, tức là Phật lực ta gì cho ta. Đức Phật dùng cái gì để gia 

trì? Trí tuệ chân thật, quý vị có thể giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, đơn giản. 

Câu này là “lược nói nhập nhất pháp cú”. Nói đơn giản, nhập nhất pháp cú. “Nhất pháp 

cú gọi là thanh tịnh cú”. Nhất pháp cú này chúng ta hiểu, nhất pháp cú này nghĩa là Nam Mô 

A Di Đà Phật, câu A Di Đà Phật này là thanh tịnh cú. Vì sao vậy? Niệm câu Phật hiệu này 

tâm thanh tịnh liền hiện tiền, nếu niệm chân thật tâm thanh tịnh rất dễ hiện tiền. Chỉ có một 

câu A Di Đà Phật, ngoài ra đều buông bỏ hết, tâm thanh tịnh liền hiện ra. 

Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, muốn buông bỏ phải có công phu thật sự, vì sao 

vậy? Tập khí phiền não của con người quá nặng, vô lượng kiếp huân tu mà thành, buông bỏ 

đâu đơn giản như thế! Đây là điều khó khi tu các pháp môn khác. Phương pháp của Phật A 

Di Đà rất tiện lợi, trong tâm ta không thể không có ý niệm, luôn có ý niệm. Ngài dạy chúng 

ta đem tất cả ý niệm đều trở về nơi A Di Đà Phật, dùng câu A Di Đà Phật này thay thế vào. 

Câu Phật hiệu này là thanh tịnh cú, bất luận là nói từ lý hay sự đều thông suốt. Lý là chân thật 

rốt ráo, sự là vạn pháp quy nhất. Ta không nghĩ điều gì khác, ngoài A Di Đà Phật. Vấn đề là 

gì? Phải y giáo phụng hành! Quý vị làm gì khác, nên nhớ! Đó là nguyên nhân trôi lăn trong 

luân hồi lục đạo, không ra khỏi lục đạo. Ta dùng câu danh hiệu này, thay đổi tất cả ý niệm, 
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vậy ta đi là con đường thành Phật, ta đi là con đường vô thượng bồ đề. Mà còn chúc mừng 

quý vị, không quá ba năm quý vị sẽ thành tựu, rất tuyệt vời! 

Bên dưới nói, “chân thật rốt ráo là vô vi pháp thân. Y chánh trang nghiêm của thế giới 

Cực Lạc là trí tuệ chân thật hiển lộ ra, tất cả đều chân thật, nên có thể ban cho lợi ích chân 

thật”. Tất cả đều chân thật nghĩa là sao? Tất cả đều là tự tánh, hoàn toàn tương ưng với tự 

tánh thanh tịnh viên minh thể, đây gọi là tất cả đều chân thật. Tương ưng viên mãn, tương 

ưng một cách rốt ráo, là ai? Là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà đã làm được, nên danh hiệu của 

ngài cũng tương ưng. Danh hiệu nghĩa là chân thật rốt ráo, chân thật rốt ráo tức là danh hiệu 

của ngài. Danh hiệu chính là vô vi pháp thân, pháp thân nghĩa là Phật A Di Đà. 

Trong bài học trước chúng ta có nói đến: Tất cả kinh giáo mà Chư Phật Như Lai trong 

ba đời mười phương nói, không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 49 năm. 

Đương nhiên cũng bao gồm tất cả kinh điển Đức Phật nói suốt 49 năm, đều có thể quy về 

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, vì sao vậy? Vì bộ kinh này là đức Thế Tôn minh 

tâm kiến tánh, nói ra cảnh giới minh tâm kiến tánh, nói tường tận cho chúng ta nghe, là cảnh 

giới khai ngộ của ngài. Cảnh giới này trong kinh giáo đại thừa nói: “Thật tướng các pháp”, 

chân tướng vũ trụ nhân sinh, nói ra tất cả. 

Sau cùng là viên mãn của Hoa Nghiêm, đây là nói như thế nào mới có thể giống Đức 

Thế Tôn, giống Chư Phật Như Lai, cũng có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Trong Kinh 

Hoa Nghiêm chúng ta đọc được, sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương quy về 

Cực Lạc. Cho nên Hoa Nghiêm đạt được Tịnh độ mới được coi là viên mãn. Nếu không có 

Tịnh độ, chỉ nói cảnh giới đó thôi, không ai có thể chứng được. Như vậy chỉ có thể nói hàng 

thượng thượng căn có phần, còn thượng trung hạ đều không có phần. Phổ Hiền Bồ Tát quy 

về Cực Lạc, không những Bồ Tát Phổ Hiền mà Bồ Tát Văn Thù cũng không ngoại lệ. Bồ Tát 

Văn Thù trong Kinh Hoa Nghiêm, sau cùng cũng phát nguyện vãng sanh Tịnh độ, thân cận 

Phật A Di Đà, làm tấm gương tốt cho chúng ta. Chúng ta biết, tất cả kinh điển mà tất cả Chư 

Lai trong mười phương ba đời nói, tổng kết sau cùng chính là Kinh Vô Lượng Thọ, tổng quy 

kết về bộ kinh này. 

Trong bộ kinh này, cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập thành 48 phẩm, trong 48 phẩm này phẩm 

nào quan trọng nhất? Chư vị cao tăng tổ sư đều nói, phẩm thứ sáu quan trọng nhất. Phẩm thứ 

sáu là gì? Là 48 nguyện, trong 48 nguyện, nguyện nào quan trọng nhất? Hôm qua chúng ta đã 

học đến, đây đều là các bậc cổ đức xưa nay nói. Nguyện thứ 19 hơn hẳn Pháp Hoa và Hoa 

Nghiêm, nguyện 20 lại hơn nguyện thứ 19, nguyện 18 lại vượt qua nguyện 20. Nguyện thứ 

18 là gì? Là mười niệm tất được vãng sanh, nghĩa là công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. 

Sau cùng quy về đâu? Quy về sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. 

Nếu như có người hỏi quý vị Phật giáo là gì? Quý vị có thể chắp tay nói với họ: Nam 

Mô A Di Đà Phật. Họ sẽ không hiểu, ai hiểu được? Chư Phật Như Lai đều gật đầu, quý vị trả 

lời không sai, ý nghĩa của danh hiệu này thật không thể nghĩ bàn! Quá tuyệt, sâu rộng vô 

biên. Nguyện thứ 18 chính là một câu danh hiệu, nghĩa là nhất pháp cú trong Vãng Sanh 

Luận nói, là thanh tịnh cú. Chân thật trí tuệ vô vi pháp thân, đây là giải thích như thế nào gọi 

là thanh tịnh cú. Câu danh hiệu này chính là trí tuệ chân thật vô vi pháp thân, không có gì 

sánh bằng! Bộ kinh Vô Lượng Thọ này, toàn kinh 48 phẩm, từng chữ từng câu đều là trí tuệ 

chân thật. 

“Vô vi pháp thân tức thật tướng”, nghĩa là trong Kinh Bát Nhã nói thật tướng các pháp, 

thật tướng các pháp tức là vô vi pháp thân. Tự tánh sở sanh sở hiện, A lại da sở biến. Trong 
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này thiên biến vạn hóa, đó là tác dụng của thức. Trong kinh điển đại thừa Đức Phật thường 

nói: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, tùy theo ý niệm mà thay đổi, thiên biến vạn hóa, không 

có cảnh dừng. Những đạo lý này, khi chúng tôi mới học Phật cũng rất nghi hoặc, sao lại 

không có cảnh dừng? Tôi suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến kính vạn hoa lúc nhỏ 

chơi, người ta tặng cho tôi kính vạn hoa này. Cấu tạo rất đơn giản, trong này có ba miếng 

thủy tinh, mấy miếng giấy vụn khác màu. Quý vị chuyển động nó, xuay chuyển nó, quý vị 

nhìn vào trong, không thấy có hai hình ảnh nào giống nhau, thiên biến vạn hóa. Đến đồ chơi 

này cũng hiện thị ra được đạo lý này, Đức Phật nói đại vũ trụ giống như trò chơi này vậy. 

Không phải do con người thiết kế như thế, không phải, không liên quan đến Thượng đế, 

không liên quan đến kẻ sáng lập, cũng không liên quan đến Phật Bồ Tát. Tự tánh vốn như 

vậy, nó vốn đã là như thế. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, giống như kính vạn hoa này 

không ngừng xuay chuyển, đạo lý chính là như vậy. Là giả, không có gì thật cả, tuyệt đối 

đừng để nó làm mê hoặc, bị nó mê hoặc là mắc lừa. Chúng ta ở trong luân hồi lục đạo, ở 

trong mười pháp giới, chính là bị mê, mê mà không giác, nên không ra khỏi được. 

“Yếu Giải nói”, của đại sư Ngẫu Ích, trong Yếu Giải ngài nói: “Năng thuyết sở 

thuyết”, năng thuyết là Đức Thế Tôn, sở thuyết là bộ kinh này. “Năng độ sở độ”, năng độ là 

lý luận và phương pháp nói trong kinh, sở độ là chúng sanh lục đạo. “Năng tín sở tín”, vấn đề 

là chúng ta có tin hay không? Những gì nói trong bộ kinh này, lý luận và phương pháp, bao 

gồm cảnh giới. Chúng ta nương theo phương pháp và lý luận này học tập, tương lai được kết 

quả như thế nào, thâm tín không nghi. “Năng nguyện sở nguyện”, chúng ta phải phát nguyện, 

có thể phát nguyện là bản thân, là tâm mình, nhất định phải tương ưng với nguyện của Phật A 

Di Đà. 

Bởi thế Tịnh Tông Học hội, lúc thành lập ở Mỹ, tôi viết một bài duyên khởi, đề xuất 

cương lĩnh tu học, trong cương lĩnh có năm khoa mục. Khoa mục đầu tiên, là Tịnh Nghiệp 

Tam Phước trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của 

Tịnh độ Tông, chúng ta nương vào đó để tu hành, điểm nương tựa đầu tiên, rất quan trọng! 

Chỉ có ba điều.  

Điều thứ nhất: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện 

nghiệp”. Tôi dùng ba câu này thực hành vào trong ba nền tảng của Nho Thích Đạo. Hiếu thân 

tôn sư nên thực hành như thế nào? Thực hiện Đệ Tử Quy là được, bắt đầu hạ thủ từ đây. Từ 

tâm bất sát, ở đây nói đến giáo dục nhân quả, áp dụng trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. 

Câu sau cùng là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, tu thập thiện nghiệp. Ba nền tảng của Nho 

Thích Đạo, cũng không phải tùy tiện nói, có căn cứ. Điều này là pháp nhân thiên, nếu thực 

hành được điều này, tuyệt đối không đọa vào ba đường ác. 

Điều thứ hai là pháp tiểu thừa, đây mới đi vào cửa Phật. Điều đầu tiên chưa vào được 

cửa Phật, là pháp thế gian. Điều thứ hai đã vào cửa Phật, có ba câu: “Thọ trì tam quy, cụ túc 

chúng giới, bất phạm oai nghi”, chúng ta bắt đầu thực hành từ đâu? Bắt đầu từ Sa Di Luật 

nghi. 

 Điều sau cùng là đại thừa: “Phát tâm bồ đề, thâm tín nhân quả”, nhân quả ở đây nghĩa 

là niệm Phật thành Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, tin sâu không nghi ngờ, không 

phải chỉ nhân quả khác. “Đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả”, câu sau cùng này dạy 

chúng ta phải biết giúp người. Bản thân tu và phải giúp đỡ người khác, tự hành hóa tha. Tam 

Phước tổng cộng có 11 câu, mười câu đầu là tự lợi, thành tựu chính mình. Câu sau cùng là lợi 

tha, phải giúp người khác, đây là pháp đại thừa. 
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Ở sau Đức Phật nói rất hay, ba điều này là “ba đời chư Phật”. Hay nói cách khác, tất cả 

người tu hành thành Phật. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai đều phải nương vào ba điều này. 

Ba điều này là cương lĩnh chung, nguyên tắc chung, “tịnh nghiệp chánh nhân”, tu nhân chính 

của giác chánh tịnh. Chúng ta lấy ba điều này làm căn bản. 

Thứ hai là Lục hòa, nếu không thể sống hòa thuận với người, không thể vãng sanh, 

chính là Lục hòa kính. Khoa mục thứ ba là tam học, tam học giới định tuệ. Khoa mục thứ tư 

là lục độ. Khoa mục thứ năm là Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương. Năm khoa mục như 

vậy, người tu Tịnh tông cần phải học tập. Khoa mục không được quá phức tạp, không được 

quá nhiều. Phức tạp quá nhớ không hết, công phu sẽ không đắc lực, càng ít càng tốt. Trong 

cuộc sống hằng ngày như xử sự đối nhân tiếp vật, tâm hành không trái với năm khoa mục 

này, đây là người tu hành tịnh nghiệp chơn chánh. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, 

không ai không vãng sanh. Đây là năng nguyện sở nguyện. 

“Năng trì sở trì”, năng trì là tâm chúng ta. Trong nguyện thứ 18 nói: Chí tâm tín nhạo, 

tâm tâm hồi hướng. Vì thế pháp môn niệm Phật, các bậc cổ đức nói rất hay, pháp môn này 

gọi là pháp môn không hồi hướng. Không cần phải đặc biệt hồi hướng, vì sao vậy? Vì mỗi 

niệm đều là hồi hướng, gọi là tâm tâm hồi hướng. Mỗi câu đều tương ưng với Phật A Di Đà, 

gọi là một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Tôi niệm 

Phật A Di Đà, tôi chính là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà chính là tôi. Tôi và Phật A Di Đà là 

một không phải hai. Quý vị xem thiền sư Trung Phong, trong Hệ Niệm Pháp Sự nói rất hay: 

Tâm tôi tức Phật A Di Đà, Phật A Di Đà tức là tâm tôi. Ở đây tức Tịnh độ, Tịnh độ tức ở đây. 

Mấy câu này thiền sư Trung Phong nói trong Hệ Niệm Pháp Sự, ngài là người đại triệt đại 

ngộ, minh tâm kiến tánh, nói như vậy có thể giả được sao? Tu các pháp môn khác cần phải 

hồi hướng, pháp môn này không cần. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương 

ưng niệm niệm Phật. Chúng ta quyên lãng câu Phật hiệu này, tức là tách rời Phật A Di Đà. 

Bởi vậy Bồ Tát Đại Thế Chí dạy, phải “tịnh niệm tương tục”, tương tục nghĩa là niệm niệm 

không gián đoạn. Niệm này của chúng ta, Phật A Di Đà nhận được. Chúng ta giống như máy 

fax vậy, tin tức điện báo ở đây phát ra, ở bên đó liền nhận được. Đây là thật, không phải giả, 

không cần liên lạc với người khác, chỉ cần liên lạc với Phật A Di Đà, như vậy chắc chắn 

được vãng sanh. 

“Năng sanh sở sanh, năng tán sở tán, vô phi thật tướng chánh ấn chi sở ấn dã”. Pháp 

môn này quá tuyệt! Thật tướng ấn chứng cho ta thì ta chính là thật tướng, thật tướng là gì? Là 

trí tuệ chân thật. Quý vị làm điều này, dùng trí tuệ chân thật, đây hoàn toàn là thật. “Cho thấy 

vào trong pháp môn này”, là pháp môn Tịnh độ, “nhất nhất đều vào trong thật tướng”, vào 

trong thật tướng nghĩa là minh tâm kiến tánh. “Nên ban cho là lợi ích chân thật”, lợi ích chân 

thật là kiến tánh thành Phật. “Không qua pháp này”, đến thế giới Cực Lạc không phải là kiến 

tánh, là thấy Phật rồi sao? Hiện nay chưa đến thế giới Cực Lạc, chúng ta có kiến tánh thành 

Phật chăng? Có, một niệm tương ưng là kiến tánh thành Phật, niệm niệm tương ưng là niệm 

niệm kiến tánh thành Phật. Đoạn này nói rất hay. 

Chúng ta xem tiếp câu kinh văn sau cùng: “Nan trực nan kiến, như Ưu đàm hoa hy hữu 

xuất hiện”. Chúng ta ở trong lục đạo, trong thập pháp giới, gặp được pháp môn này là điều 

không dễ, vấn đề này chúng ta cần suy nghĩ nhiều. Quý vị xem ngày nay, chúng ta nhìn địa 

cầu trước mắt, cư dân trên địa cầu có khoảng 65 ức người, 65 ức người, có bao nhiêu người 

biết đến Phật pháp? Thế giới này còn có rất nhiều người, suốt đời chưa từng gặp, chưa từng 

nghe đến, có bao nhiêu? Ít nhất là 1/3 trong đời này không thấy không nghe. Cũng có thể có 
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1/3 có nghe đến Phật giáo, nhưng chưa từng tiếp xúc, không lui tới, chỉ nghe nói. Thật sự 

nghe được, tiếp xúc được, được 1/3 chăng? Không có, 1/3 là 20 ức người. Bây giờ chúng ta 

đã hiểu, trên toàn thế giới Phật giáo đồ tín ngưỡng Phật giáo, đại khái chỉ có trên dưới 6 ức 

người, không nhiều! Trong sáu ức người này, coi như là 6 ức, trong sáu ức người có mấy 

người thật sự gặp được Phật pháp? Bây giờ chúng ta nói, Phật pháp ở thế gian này có sáu 

hình thức khác nhau. Những gì Đức Phật truyền bá là giáo dục, không phải Tôn giáo, có mấy 

người biết điều này? Đại đa số là Tôn giáo Phật giáo. Tôn giáo Phật giáo tức là đã biến chất, 

có thể đạt được lợi ích chân thật chăng? Rất khó. Bởi vậy người niệm Phật rất nhiều, nhưng 

rất ít người vãng sanh. 

Ở Liên xã Đài Trung, thầy Lý một tuần giảng kinh hai lần, 38 năm không gián đoạn. 

Một tuần giảng kinh hai lần, hiểu được một chút Phật pháp. Một vạn người niệm Phật mới có 

được hai ba người vãng sanh, như vậy mới biết  người vãng sanh đúng là không nhiều. 

Bây giờ chúng ta nhìn thấy có học thuật Phật giáo, rất nhiều khoa triết học trong các 

trường đại học, đưa kinh Phật vào môn học. Họ không niệm Phật, cũng không cầu vãng sanh. 

Mới xuất hiện có tham quan du lịch Phật giáo, còn có xí nghiệp Phật giáo, có tà giáo Phật 

giáo, như vậy thì không cần nói. Bởi bậy bị đào thải từ từ, còn lại không được mấy người. 

Chúng ta mới biết mình rất may mắn, thân người khó được, chúng ta đã được thân người. 

Phật pháp khó nghe, chúng ta đã nghe được Phật pháp, mà còn nghe được chánh pháp. Trong 

chánh pháp nghe được pháp môn hy hữu bậc nhất. Ta đã gặp may lớn, trúng thưởng lớn, nếu 

như không cố gắng nắm bắt, trúng thưởng lớn này lại đem đi cờ bạc, một chốc đã thua hết, 

như vậy thật đáng tiếc. Nếu như biết cách vận dụng, thì phước báu này hưởng mãi không hết! 

Bởi thế tuyệt đối đừng bỏ qua cơ hội này. 

Chúng ta cũng là thấy xã hội động loạn, địa cầu thiên tai liên miên, pháp môn này vô 

cùng cấp thiết. Nên đã dừng giảng Kinh Hoa Nghiêm, chia sẻ cùng quý vị bộ kinh này tường 

tận một lần, chúng ta cùng nhau chia sẻ việc tu học. Sau khi giảng kinh này xong, nếu còn 

thời gian, chúng ta tiếp tục học Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là đại bổn Kinh Vô Lượng Thọ, 

không thể thâm nhập Hoa Nghiêm, thì không thể nói ra sự tinh túy của Kinh Vô Lượng Thọ, 

nó thông với Kinh Hoa Nghiêm. Cổ nhân gọi Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn Hoa Nghiêm, 

gọi Kinh A Di Đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Quả đúng là khó gặp khó thấy, gặp là gặp được, 

không dễ gặp được, không dễ thấy được. Hiểu được đạo lý này, rất nhiều đồng học muốn 

phát tâm, làm chút công đức, làm chút việc tốt. Mọi người đều biết ấn tống kinh điển là việc 

tốt, suốt đời đại sư Ấn Quang chuyên môn làm công việc này. Suốt đời ngài nhận sự cúng 

dường của tứ chúng, ngài không làm gì khác, mà đem tất cả tiền cúng dường này, thành lập 

nên Hoằng Hóa Xã,Hoằng Hóa Xã ở Tô Châu do ngài thành lập. Hoằng Hóa Xã là gì? Chính 

là nơi lưu thông kinh Phật, ở đây có xưởng in ấn, chính là làm công việc này. Chúng ta nên 

biết điều này. 

Kinh Kim Cang mọi người đều rất quen thuộc, trong Kinh Kim Cang Đức Phật nhiều 

lần tuyên thuyết: Bố thí bảy báu trong đại thiên thế giới, không bằng vì người khác diễn 

thuyết bốn câu kệ kinh điển đại thừa. Công đức pháp bố thí không thể nghĩ bàn. Trong nhà 

Phật chúng ta làm việc tốt, việc gì là tốt nhất? In ấn kinh điển là việc tốt bậc nhất. Nhiều kinh 

điển như vậy chúng ta nên in ấn kinh gì? Chính là Kinh Vô Lượng Thọ này, vì sao vậy? Vì 

Kinh Vô Lượng Thọ này là kinh điển bậc nhất trong kinh điển đại thừa, không thể nghĩ bàn. 

9000 năm thời mạt pháp sau này, duy nhất có thể độ chúng sanh liễu sanh tử xuất tam giới, 

vãng sanh thấy Phật, một đời viên mãn, chỉ dựa vào kinh này, quá vi diệu! 
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Bên dưới có giải thích: “Trực là gặp, Hội Sớ nói: Phật pháp khó nghe, nên gọi là khó 

gặp”, rất khó gặp được. “Khó thấy được thân Phật, nên gọi là khó gặp”. Phật pháp khó gặp 

ngày nay chúng ta đã gặp được; khó thấy, nếu thật sự dùng công phu, như tôi vừa mới nói, 

không quá ba năm, sẽ tự thân thấy được Phật A Di Đà. Không những thấy được Phật A Di 

Đà, mà còn theo ngài tu học, vĩnh viễn không rời xa ngài. Đây là thật, không phải giả. Đến 

thế giới Cực Lạc làm gì? Thân cận Phật A Di Đà, tiếp thu giáo huấn của ngài, đồng thời cũng 

tiếp thu lời dạy của tất cả Chư Phật mười phương. Đến thế giới Cực Lạc sẽ có thần thông 

này, có bản lĩnh này, có thể phân vô lượng vô biên thân. Mỗi ngày đi cúng dường vô lượng 

vô biên Chư Phật, phước báo cúng dường Phật rất lớn! Mỗi vị Phật đều khai thị vài câu cho 

ta, như vậy mỗi ngày ta nghe được biết bao nhiêu Phật pháp, trí tuệ làm sao không khai cho 

được? Phước tuệ song tu, khi đến thế giới Cực Lạc, tu vô lượng vô biên phước tuệ. 

Nếu thật sự hiểu rõ ràng minh bạch điều này, vãng sanh thế giới Cực Lạc càng nhanh 

càng tốt, không nên bỏ lỡ thời gian ở đây. Hoàn cảnh ở đây không tốt, không cẩn thận sẽ bị 

người hãm hại, liền đọa lạc tam đồ. Tất cả Chư Phật đều khen ngợi thế giới Cực Lạc, cho 

thấy trong cõi nước của Chư Phật. Đạo tràng bậc nhất vô cùng thù thắng, là thế giới tây 

phương Cực Lạc. 

“Ưu đàm hoa, nhất dịch”, đây là có một loại phiên dịch là: “Linh Đoan Hoa, lá nó 

giống như cây lê, quả lớn bằng nắm tay, vị nó ngọt. Không có hoa mà kết trái, cũng có hoa 

mà khó gặp”. Người xưa gọi là Đàm Hoa, khi Hoa Đàm xuất hiện, ở vùng nhiệt đới có loại 

hoa này, chúng ta biết vì sao hoa này khó thấy? Khi nó nở hoa vào lúc 12 giờ nửa đêm, 11 

giờ đi xem không thấy, nó chưa nở, nhất định nở lúc 12 giờ, hoa vừa nở lập tức tàn. Quý vị 

thật sự thấy được khi hoa nở rộ, chỉ khoảng trong vòng mười phút, nở xong nó liền khép lại, 

nên vô cùng hy hữu, rất hiếm có, thời gian hoa nở quá ngắn. Đức Phật dùng loài hoa này làm 

ví dụ. 

“Kinh Bát Niết bàn nói: Có một cây thọ vương, gọi là Ưu Đàm Bát, có trái không có 

hoa. Nếu khi hoa này nở, tức có vị Phật xuất thế”. Tôi từng thấy hoa này, tôi thấy là có hoa, ở 

đây nói có trái mà không có hoa, giống điều gì? Hoa quả giống nhau, có quả nhưng nó không 

có hoa. Nếu thấy nó nở hoa, thì thế gian này có Phật. Chúng ta tin điều này, thế gian càng 

khổ, Đức Phật liền xuất hiện, Đức Phật đại từ đại bi không thể không đến. Ngài đến nhưng 

xuất hiện bằng thân phận gì chúng ta không biết, ngài cũng không bộc lộ thân phận. 

Từ trên lý mà nói, chúng sanh khổ như vậy, thiên tai liên miên như vậy, Phật Bồ Tát 

sao không đến được? Nhất định đến, vì sao không bộc lộ thân phận? Bộc lộ họ không giúp 

được chúng sanh, cũng sẽ khiến cho tâm thanh tịnh học Phật của chúng sanh bị nhiễu loạn. 

Nghe Phật Bồ Tát đến, không phải là chuyện hy hữu sao? Chúng sanh muốn được lập tức 

thấy Phật, vị Phật này từ sáng đến tối nhiều người đến xem ngài như vậy, vậy thì ngài không 

cần làm gì, mệt cũng đủ chết rồi, tuyệt đối không bộc lộ thân phận. Đến không ai biết, đi 

cũng không ai hay, đây là bình thường. 

Nếu bị người phát hiện, hoặc bản thân tự nói là Phật Bồ Tát nào đó tái sanh, đó toàn là 

giả, là gạt người. Nếu quý vị nghe nói như vậy, nhất định đừng đến xem, đến xem sẽ bị họ 

gạt, là giả không phải thật. Nếu như thật, thân phận bộc lộ họ lập tức ra đi, đó là thật. Trong 

điển tịch Phật giáo có ghi chép, quả thật có bộc lộ thân phận, nhưng khi thân phận vừa lộ liền 

đi ngay, không còn gặp được họ nữa. 

Không phải Phật Bồ Tát tự xưng là Phật Bồ Tát, đây gọi là đại vọng ngữ. Đại vọng 

ngữ trong Giới Kinh kết tội, là địa ngục A tỳ, mạo xưng Phật Bồ Tát, lừa gạt tín đồ lương 
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thiện, tội này rất nặng. Tội nặng như vậy có ai dám làm chăng? Có, đúng là có người gan lớn 

mật lớn như vậy, những người này đều không tin nhân quả, họ mới lừa gạt chúng sanh. 

Người thường đọc kinh điển, trong kinh điển nói rất rõ ràng, sẽ không bị lừa, không dễ 

mắc bẫy. Phật Bồ Tát không có là thật có, đôi lúc xuất hiện. Chúng ta xem qua rất nhiều tin 

tức, thị hiện trong không trung, không phải một người thấy, mà rất nhiều người nhìn thấy, 

mấy phút sau là biến mất. Đây cũng là đại từ đại bi, giúp người sanh khởi tín tâm, khi nhân 

duyên thuần thục sẽ nhìn thấy. Tôi nói với chư vị, tôi từng nghe nói nhưng chưa từng thấy, 

rất nhiều người nhìn thấy nói với tôi, nhưng bản thân tôi chưa từng thấy. Tôi từ trên lý mà 

suy đoán thì có thể. 

Văn Thù Hiện Bảo Tạng Kinh nói: “Không có Phật xuất thế giống như có trái mà 

không có hoa”. Trong Kinh Niết Bàn nói: Nếu có hoa, đây là thế gian có Phật, có một sự cảm 

ứng như vậy. Trong Xuất Diệu Kinh cũng nói đến vấn đề này: “Số ngàn vạn kiếp, lúc nào 

xuất hiện, chúng sanh thấy hoa, gọi là Như Lai sắp ra đời”. Từ những lời trong kinh nói, 

chúng ta có thể tưởng tượng được, Ưu Bát Đàm hoa chắc chắn không phải một loại, mà có 

rất nhiều loại. Có loại kết trái, có loại không kết trái. Vì trên địa cầu, rất nhiều nơi có loại hoa 

này, những nơi này khí hậu khác nhau, hình như ở miền bắc không nghe nói đến. Miền nam 

vùng nhiệt đới có, cũng chính là vùng ôn đới, á nhiệt đới. 

Ở Malaysia, ở đó coi là vùng nhiệt đới, gần xích đạo đều có, Úc Châu cũng có. Nó ở 

những nơi khác nhau, vì thổ nhưỡng và khí hậu không giống nhau, nên tôi tin rằng nó có 

nhiều loại khác nhau. Có một số hoa Đàm mỗi năm đều nở, nhưng khi nở thời gian rất ngắn, 

đều vào buổi tối, lúc 12 giờ đêm. 

“Căn cứ vào những kinh điển này, cho thấy hoa này hy hữu khó gặp”. Không như các 

loài hoa khác, chúng ta thường thấy, hoa nở lâu tàn, dễ thấy. Hoa này không dễ thấy, hy hữu 

khó gặp. “Có Phật xuất thế nó mới nở, nên ví như giáo pháp chân thật của Phật, khó thấy khó 

gặp”. Quan trọng nhất vẫn là câu này, dùng nó để ví như giáo pháp chân thật của Phật, khó 

gặp quá. Trong các Tôn giáo hiện tại, trong Tôn giáo Phật giáo hầu như không nhìn thấy. Chỉ 

thấy kinh điển, kinh điển có, hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển. Đoàn thể nhỏ của chúng ta, in 

ấn Đại Tạng Kinh cũng gần khoảng 10000 bộ. Có kinh điển, không có người học. Không 

những không có người giảng, đến người đọc cũng rất ít, nên đây là hiện tượng suy yếu của 

Phật pháp. Chúng ta biết, Phật pháp trong pháp giới hư không giới là giáo dục chủ yếu, là dạy 

học quan trọng, là giáo hóa không gì sánh được. Một nền giáo pháp tốt đẹp như vậy, cần phải 

phát nối Phật tuệ mạng, lợi ích chúng sanh. Dùng phương pháp gì để thực hiện? Nhất định 

phải dựa vào bản thân, không thể dựa vào người khác, dựa vào người khác quý vị sẽ thất 

vọng hoàn toàn. Phải khuyên bản thân tinh tấn tu học, đem những điều tâm đắc tu học của 

mình chia sẻ với người khác, khiến mọi người đều đạt được lợi ích. 

Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta phải lợi dụng công cụ này. Có một 

thiết bị đơn giản như vậy, nếu có internet thì rất tốt, rất nhiều người có thể nghe và thấy qua 

mạng. Không có internet, chúng ta quay lại làm thành CD, phát khắp nơi cho những người có 

duyên, như vậy ta không uổng phí khi đến thế gian này. Lần này ta đến thế gian là để hoằng 

truyền giáo pháp chân thật của Như Lai. Khó thấy khó gặp nay ta đã gặp được, đây là việc 

đáng vui đáng mừng biết bao. 

Nếu như gặp được bộ kinh này, gặp được pháp môn này, nổ lực tu hành. Chỉ cần thời 

gian ba năm, chúng ta có thể đến thế giới Cực Lạc gặp Phật A Di Đà, quý vị xem chúng ta 

may mắn biết bao! Muốn đến thế giới Cực Lạc gặp Phật A Di Đà, quý vị cần phải biết, phải 
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buông bỏ sạch sẽ những gì thuộc thế gian này. Khó từ bỏ nhất là tình chấp, khó bỏ cũng có 

thể bỏ, khó được cũng có thể đạt được. Được ở đây là gì? Được đến thế giới Cực Lạc, được 

gặp Phật A Di Đà. Khó vứt bỏ cũng có thể vứt bỏ, như vậy ta mới có thể đạt được điều khó 

được. nếu ở đây không chịu buông bỏ, không thể đạt được những thứ ở đó. 

Kinh điển không thể không siêng đọc, không thể không siêng nghe. Vì sao vậy? Vì đọc 

nhiều nghe nhiều, từ từ sẽ hiểu, từ từ sẽ giác ngộ, thật sự buông bỏ được, không tiếp tục làm 

những điều ngu ngốc. Tinh tấn nổ lực tu hành, một đời thành tựu, vô cùng viên mãn! 

“Kim”, kim là lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, là ngày Thế Tôn mở pháp hội này, giảng 

bộ kinh này_Hôm nay “nhân vì câu hỏi của tôn giả A nan”, ngài A nan thay chúng ta khởi 

thỉnh. “Mở bổn hoài của Thế Tôn”, người xưa gọi là cởi mở, hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ. Vì 

sao vậy? Chúng sanh học tập Tịnh độ, nhân duyên thuần thục cầu sanh thế giới Cực Lạc, thân 

cận Phật A Di Đà. Đây là điều vô cùng hoan hỷ, vì sao vậy? Vì nhân duyên này đã thuần 

thục, những người này ngay trong đời được viên mãn thành Phật. Các Tông môn giáo môn 

khác, muốn thành Phật phải mất rất nhiều thời gian, không nhanh như vậy. 

Quý vị xem chưa đoạn được nhất phẩm phiền não, được hạ hạ phẩm vãng sanh, 12 

kiếp bản thân chứng được A Duy Việt Trí. Khi chưa chứng, Phật Di Đà gia trì chúng ta, cũng 

đồng với A Duy Việt Trí, quá hy hữu. Trong tất cả cõi nước Chư Phật tận hư không biến 

pháp giới, không tìm được pháp môn như vậy. Chúng ta cùng nhau tu học, quý vị nói đây là 

phước báo gì? Ngày nay chúng ta sống trên địa cầu có hoàn cảnh ra sao? Phước báo của 

chúng ta như thế nào? Tâm tình hôm nay của chúng ta, cũng cởi mở như Đức Thế Tôn vậy. 

“Hiển thị hoằng nguyện của Phật Di Đà”, bản nguyện của Phật A Di Đà nghĩa là độ lục 

đạo chúng sanh trong biến pháp giới hư không giới, đây là bản nguyện của ngài. 48 nguyện 

trong kinh này, là tự thân Phật A Di Đà nói, Đức Thế Tôn thuật lại cho chúng ta nghe. Cho 

nên từng chữ từng câu trong phẩm thứ sáu là tự thân Di Đà tuyên thuyết. Các phẩm khác là 

Thế Tôn giới thiệu thế giới Cực Lạc cho chúng ta, khen ngợi Phật, Bồ Tát, Tịnh độ thù thắng 

không gì sánh được, khiến chúng ta khởi tâm hướng đến.  

“Thế Tôn đem pháp chân thật này diễn thuyết rõ ràng, phổ độ lợi ích quần sanh”. Như 

chúng ta tiếp đãi khách, bưng thức ăn lên hết. Tất cả những thứ ngon đều đem ra, không cất 

giữ thứ gì, đem ra hết. Nói các kinh khác đều có giữ lại, vì sao vậy? Điều này hay nhất phải 

giữ lại, chưa viết ra, nếu nói ra thì không còn nữa. Kinh này nói ra tất cả. 

“Nên khen ngợi Tôn giả A nan rằng: Hôm nay ông hỏi như vậy, lợi ích rất nhiều”. 

Khen ngợi A nan, hôm nay ông hỏi, lợi ích này rất lớn lao. Có thể khiến vô lượng chúng sanh 

có nhân duyên nghe được, tiếp xúc được, y theo pháp này mà tu hành, một đời thành tựu viên 

mãn, trong này ít nhất có một nữa, ba năm thành tựu. Tôi nói điều này đều có căn cứ, quý vị 

mở Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Vãng Sanh Truyện có khoảng một nửa ba năm thành tựu. 

Tuyệt đối không phải ba năm là thọ mạng đến, mà là ba năm công phu thành tựu, là còn thọ 

mạng nhưng không cần, muốn được vãng sanh, họ đã ra đi như vậy. 

Trước đây có người hỏi tôi điều này, họ đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh 

Truyện rồi hỏi tôi: Phải chăng những người này đúng ba năm là vừa hết thọ mạng? Tôi nói 

với họ, đâu có trùng hợp đến vậy. Nếu là số ít, một vài người, đó có thể là trùng hợp, nhiều 

người như vậy nói trùng hợp là điều không thể. Chỉ có một đạo lý, là họ không cần thọ mạng 

nữa, như pháp sư Doanh Kha là trường hợp điển hình nhất. Phật A Di Đà nói với sư: Thọ 

mạng ngươi còn mười năm, mười năm cố gắng niệm Phật, khi lâm mạng chung ta sẽ đến tiếp 

dẫn. Pháp sư Doanh Kha thưa với Phật Di Đà: Con không cần mười năm thọ mạng này, con 



Tập 140 476 

 

muốn được theo ngài ngay bây giờ. Phật A Di Đà đồng ý. Được! Ba ngày sau ta đến tiếp dẫn 

ông. Ba ngày sau không bệnh mà ra đi, quả đúng là ba ngày sau ra đi. 

Từ trường hợp này, chúng ta biết rất nhiều người thọ mạng vẫn còn nhưng không cần, 

muốn sớm ngày đến thế giới Cực Lạc, sớm ngày thân cận Phật A Di Đà. Đây là thật. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 173, hàng thứ bảy, bắt đầu xem từ hàng thứ bảy kinh văn: 

“A nan đương tri, Như Lai chánh giác, kỳ trí nan lường, vô hữu chướng ngại”. Đây là 

đoạn thứ nhất, chúng ta xem tiếp. “Năng ư niệm khoảnh, trú vô lượng ức kiếp, thân cập chư 

căn, vô hữu tăng giảm, sở dĩ giả hà, Như Lai định tuệ, cứu sướng vô cực, ư nhất thiết pháp, 

nhi đắc tối thắng tự tại cố. A nan đế thính, thiện tư niệm chi, ngô đương vi nhữ, phân biệt giải 

thuyết”. Đoạn này chúng tôi đề trong mục nhỏ là Pháp Báo Đức Dụng, tức là tam thân tam 

đức của Như Lai. 

“Bốn câu trước, giác trí không thể nghĩ bàn”, đây là bát nhã đức trong tam đức. “Có thể 

trong khoảnh một niệm đến cứu xướng vô cực”. Đây là pháp thân đức. Câu sau cùng, “đối 

với tất cả pháp mà được tối thắng tự tại”, giải thoát đức. Pháp thân, bát nhã, giải thoát là Như 

Lai ở quả địa chứng được. Đầu tiên nói ra đoạn kinh văn này, dụng ý rất sâu, chúng ta xem 

chú giải của Hoàng Niệm Tổ. 

“Chánh giác. Chánh giác là chứng ngộ chân thật giác tri của tất cả các pháp, tức thật trí 

của Như Lai, nên thành Phật gọi là thành chánh giác. Như Tịnh Ảnh Sớ nói: Chánh giác Như 

Lai, luôn nói đến Phật trí, cho thấy bốn chữ Như Lai chánh giác, toàn biểu trưng cho trí Phật. 

Trí này thậm thâm, nên gọi là khó lường”. Nếu chúng ta không biết Như Lai có trí tuệ viên 

mãn, giác ngộ viên mãn, sẽ không có niềm tin đối với những gì ngài nói. Tất cả pháp thế xuất 

thế gian, quan trọng nhất là niềm tin. Nếu không có tín tâm, mọi sự đều không thể thành tựu. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “tin là chiếc nôi của mọi công đức”. Quý vị xem câu nói đó rất 

quan trọng, tín tâm là căn nguyên để thành Phật đạo, là mẹ của tất cả công đức. Ý này nghĩa 

là nói, có thể sanh ra vô lượng vô biên công đức. Đức Phật vô sở bất tri, vô sở bất năng, đây 

là thật ư? Toàn tri toàn năng trong một số Tôn giáo là tán thán thượng đế, thần mới có. Đức 

Phật là con người, con người làm sao có được. Trong kinh điển đại thừa nói: toàn tri toàn 

năng thần chưa chắc có, nhưng con người có. Chúng ta có thể tin chăng? Trong Phật pháp, 

nếu khế nhập trình độ nhất định, ta sẽ tin, nghe rõ ràng minh bạch chân tướng của nhân sinh 

vũ trụ, ta sẽ biết được. 
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Thời Ấn độ cổ có, hiện nay cũng không ngoại lệ. Chẳng qua hiện nay Phật giáo suy yếu, 

Bà la môn giáo cũng suy yếu, tôn giáo trên thế gian đều thể hiện nét suy yếu. Hiện tượng này 

không tốt, tôn giáo hiện ra hiện tượng suy thoái, thế gian này rất có thể có thiên tai. Một số 

tôn giáo, học phái của Ấn độ đều coi trọng thiền định. Trong Phật pháp nói tứ thiền bát định 

là thiền định của Bà la môn, người học Phật cũng cần học. Vì sao vậy? Vì Phật pháp là khoa 

học, khoa học chỉ nói đến chứng cứ, không phải nói tùy tiện. Quý vị phải đưa chứng cứ ra, 

người ta mới tin, không có chứng cứ, ai tin tưởng quý vị? Giáo dục phổ thế đều ở trong lục 

đạo, nên đối với lục đạo không thể mơ hồ. Pháp tiểu thừa trong Phật pháp, toàn nói về lục 

đạo, nói cao hơn các tôn giáo khác, cao ở đâu? Sau khi hiểu rõ lục đạo, làm sao ra khỏi lục 

đạo, cao ở chỗ này, làm sao để xuất ly? Làm sao nhận biết lục đạo? Làm sao chứng được? 

Như vậy phải tu định, tu tứ thiền bát định. Nếu tu tứ thiền, nói cách khác trời tứ thiền trở lên, 

quý vị hoàn toàn thấu rõ. Nếu tu tứ không định, đối với trạng thái trong lục đạo rõ ràng như 

lòng bàn tay. Trong thiền định không có tầng không gian, hoàn toàn đột phá. Vì vậy tu được 

tứ thiền bát định, ở trên có thể thấy được trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, có thể tiếp xúc với 

họ, hiểu rõ tình trạng của họ. Nhìn xuống dưới có thể thấy được địa ngục A tỳ. Cũng tức là 

nói, phạm vi trong lục đạo, sự lý nhân quả trong này ta hoàn toàn thấu triệt, minh bạch tất cả. 

Đây không phải tưởng tượng ra, cũng không phải suy đoán ra, là chân tướng sự thật. Ấn độ 

cổ, trong kinh giáo học thuật đều nói rất nhiều. Trong thiền định biết được tính tự nhiên trong 

lục đạo, vậy nguyên do của lục đạo thì sao? Vấn đề này không thể giải quyết, vì sao có lục 

đạo? Do nguyên nhân gì xuất hiện lục đạo? Ngoài lục đạo ra còn có thế giới chăng? Vấn đề 

này tôn giáo và học phái của Ấn độ cổ đều không giải quyết được. 

Đức Thế Tôn xuất hiện trên mảnh đất này, tiêu chuẩn văn hóa ở đây đạt đến tầng lớp 

cao như vậy. Các quốc gia khu vực khác trên thế giới không làm được, Trung quốc cũng 

không làm được. Các bậc thánh hiền xưa cũng từng nói những lời này, nhưng nói không 

tường tận. Thế Tôn xuất hiện ở thế gian, đầu tiên ngài học điều này, những thứ này ngài đều 

học một cách viên mãn, rất có thành tựu. Sau đó buông bỏ sở học, nhập vào tầng lớp thiền 

định thâm sâu hơn. Không buông bỏ thì sao? Không buông bỏ thì nó là chướng ngại của 

thiền định. 

Đức Phật nói chướng ngại có hai loại lớn: Một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. 

Ngài học 12 năm, nếu không buông bỏ sở học 12 năm này, đây gọi là sở tri chướng. Chướng 

ngại ta đạt định, chướng ngại ta khai ngộ, vì thế phiền não chướng, sở tri chướng đều buông 

bỏ hết. Chẳng những buông bỏ phân biệt chấp trước, mà khởi tâm động niệm cũng buông bỏ, 

tự tánh bổn định liền xuất hiện. Nghĩa là lúc đại sư Huệ Năng khai ngộ nói: “đâu ngờ tự tánh 

vốn không dao động”, đó là tự tánh bổn định. Buông bỏ tất cả, trở về  tự tánh. Trong giáo lý 

đại thừa nói: Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, cảnh giới này hiện tiền. 

Thấu hiểu nguyên do của lục đạo, vì sao có lục đạo? Thì ra lục đạo từ vọng tưởng phân 

biệt chấp trước biến hiện ra. Lục đạo gọi là thế gian, gọi là pháp thế gian. Nếu đoạn tận kiến 

tư phiền não, liền vượt thoát lục đạo, lục đạo không còn. Cho nên lục đạo chủ yếu là từ kiến 

tư phiền não, kiến tư phiền não từ đâu mà có? Từ phân biệt mà sinh ra, từ vọng tưởng mà 

sanh phiền não. Không có vọng tưởng và phân biệt, làm gì có kiến tư? Kiến tư nghĩa là chấp 

trước. 

Ngoài lục đạo có tứ thánh pháp giới, điều này trước đây không ai biết, Đức Phật phát 

hiện được tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới gọi là xuất thế gian, thế gian này lấy lục 

đạo làm giới tuyến. Làm sao để ra khỏi tứ thánh pháp giới? Đoạn tận khởi tâm động niệm, tứ 
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thánh pháp giới cũng không còn. Vì thế nếu chúng ta có thể làm được không khởi tâm không 

động niệm, không phân biệt không chấp trước, mười pháp giới không còn. Sau khi mười 

pháp giới không còn, còn cảnh giới nào xuất hiện chăng? Có, nhất chân pháp giới xuất hiện, 

gọi là nhất chân. Hay nói cách khác, mười pháp giới là giả, không phải thật, không sai chút 

nào. 

Trong Phật giáo đại thừa thường nói: “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, chủ yếu là 

nói mười pháp giới. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều không phải thật, vì sao vậy? 

Vì trong Phật giáo nói chân vọng, định nghĩa của nó là có biến dị tức không phải thật. Thật là 

gì? Thật là vĩnh viễn không thay đổi, vậy mới gọi là thật. Quý vị xem có thứ gì không thay 

đổi? Ở thế gian này có thể tìm thấy chăng? Đại khái chỉ có nhìn thấy hư không không thay 

đổi, ngoài hư không ra, thì không thấy thứ gì vĩnh hằng bất biến. Có sự thay đổi thì toàn là 

giả, không thay đổi mới là thật. 

Hư không là thật chăng? Không thể nói nó giả, nếu vậy nó là thật? Cũng không phải thật. 

Trong Bách Pháp Minh Môn Luận nói rất rõ ràng: Pháp hữu vi nghĩa là có sanh diệt, có thay 

đổi. Chư Phật Bồ Tát phân loại nó, đem tất cả pháp phân loại, quy nạp thành 94 pháp. 94 loại 

lớn đều thay đổi, đều là có sanh có diệt. Sáu pháp, chỉ có sáu loại chúng ta không nhìn thấy 

sự sinh diệt của nó, hình như nó là thật. Sáu pháp này gọi là pháp vô vi, vô vi nghĩa là nó 

không biến dị, nó bất sanh bất diệt, không thay đổi. Nhưng trong pháp vô vi có thật có giả, 

thật chỉ có một loại là chân như vô vi, nó thật sự không thay đổi. Những loại khác thì sao? 

Những loại khác vẫn thay đổi. Cho nên hư không thuộc pháp vô vi, không phải thật vô vi, có 

thể nói là tương tự vô vi. 

Chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta học Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, đối với 

chân tướng vũ trụ hiểu được một ít. Nghe Đức Phật nói những lời này, chúng ta tin, không 

hoài nghi. Những gì Thế Tôn nói, không phải chỉ riêng ngài có. Quý vị xem ở đây nói “chánh 

giác Như Lai, trí tuệ này khó đo lường, không có chướng ngại”. Ngài nói như thế nào? Tất cả 

chúng sanh đều có: Đức Phật có, quý vị có, anh ta có, tôi cũng có, đều có, không có gì hy 

hữu cả. Đây là gì? Trong tự tánh vốn có. 

Cổ nhân cũng nói, quý vị xem câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh: “Nhân chi sơ, tánh bổn 

thiện”. Thiện ở đây không phải thiện của thiện ác, ý của chữ thiện này là mọi thứ đều đầy đủ, 

hoàn toàn không có khiếm khuyết. Giống điều gì? Trí tuệ của ta giống Như Lai, đức năng 

cũng giống nhau, tướng hảo cũng giống nhau, không có gì sai khác. Vì sao của chúng ta hiện 

nay không thể hiện tiền? Vì có chướng ngại. Vì sao ngài có thể hiện tiền, có thể áp dụng 

được? Vì ngài không có chướng ngại. Nói cách khác, chúng ta diệt trừ chướng ngại, trí tuệ 

đức năng lập tức hiện tiền. Lời này là thật, không hề giả dối. 

Chướng ngại là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước, ba loại chướng ngại lớn. Chỉ 

cần buông bỏ những thứ này, chướng ngại cũng không phải là thật, vọng tưởng phân biệt 

chấp trước cũng là giả. Nó khởi tác dụng, tác dụng gì? Chướng ngại trí tuệ đức tướng của 

chính mình. Đức Phật dạy chúng ta, nói rõ chân tướng sự thật, còn vấn đề ở sau là của chúng 

ta. Chúng ta phải buông bỏ ba loại chướng ngại này, quý vị sẽ thành Phật, quý vị hoàn toàn 

không khác gì ngài. Cho nên Đức Phật đối với chúng sanh, quả giống như thầy đối với học 

trò. Ngài dạy cho chúng ta, chúng ta phải y giáo phụng hành mới được. Nếu không thực hành, 

thì vĩnh viễn không đạt được. Không thực hành sẽ biến thành tri thức, thực hành trí tuệ liền 

hiện tiền. 



479 Tập 140 

 

Chúng ta học Phật, then chốt ở chỗ y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành thật sự có thể 

thành tựu, thực hành thì thế giới hiện nay của chúng ta, không xảy ra thiên tai. Thế giới này 

và thế giới Cực Lạc không có gì khác nhau. Những lời này đều là thật. 

Từ đó cho thấy, “thật trí của Như Lai”, nghĩa là trí tuệ chân thật, đây không phải giả, là 

thật trí vốn đầy đủ trong tự tánh chúng ta. Lúc minh tâm kiến tánh ngài Huệ Năng nói: “đâu 

ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, trong câu này hàm nghĩa rất thâm sâu. Vốn tự đầy đủ, bản thân ta 

vốn có tất cả, có điều gì? Có giác trí chân thật, có đức năng chân thật, có tướng hảo chân thật, 

không thiếu thứ nào. Thành Phật, thế nào gọi là thành Phật? Buông bỏ tất cả vọng tưởng 

phân biệt chấp trước, gọi là thành Phật. Không thể buông bỏ hoàn toàn, buông bỏ chấp trước 

là thành A la hán, buông bỏ phân biệt là thành Bồ Tát, buông bỏ khởi tâm động niệm là thành 

Phật, ý nghĩa là như vậy. 

Vì thế Phật, Bồ Tát, A la hán là ba danh xưng học vị trong Phật giáo, mỗi người đều có. 

Hiện tại cả ba loại ta đều chưa buông bỏ, nên gọi là phàm phu, tên của chúng ta gọi là lục đạo 

phàm phu, không ra khỏi phạm vi của lục đạo. Nếu có thể đem chấp trước, đối với tất cả 

pháp thế xuất thế gian không còn chấp trước, vậy thì xin chúc mừng, quý vị đã đạt được học 

vị đầu tiên, thành tựu A la hán. Chứng được A la hán, nói với quý vị, lục đạo không còn, biến 

mất. Vì sao không còn? Vì nó vốn là giả, không phải thật, giống như giấc mộng vậy. Ta tỉnh 

dậy sau giấc mộng, sau khi tĩnh dậy mộng không còn. Nếu tiếp tục buông bỏ được phân biệt, 

phân biệt là trần sa phiền não. Buông bỏ phân biệt, ta lại nâng cao thêm một bậc, lấy được 

học vị thứ hai_Bồ Tát, trở thành Bồ Tát. Sau cùng lục căn ở trong cảnh giới lục trần không 

còn khởi tâm động niệm, như như bất động. Chúc mừng, quý vị đã thành Phật, thành Phật là 

đạt được học vị cao nhất, như học vị tiến sĩ. Phật, Đức Phật là là danh xưng học vị cao nhất 

trong giáo dục Phật giáo, mỗi người đều có thể đạt được. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rất hay: “tất cả chúng sanh vốn là Phật”, lời này 

là thật, không phải giả. Sao quý vị lại mê? Là bản thân ta mê. Vì bản thân mê, nên cần bản 

thân phải giác ngộ, Thế Tôn không thể giúp ta giác ngộ được. Làm sao để giác ngộ? Buông 

bỏ sẽ giác ngộ, được thọ dụng chân thật! Như vậy chúng ta mới sanh khởi tín tâm đối với 

Phật pháp. Thì ra chính mình cũng là Phật, Bồ Tát, A la hán, không có gì đặc biệt, bản thân 

chúng ta cũng có phần, nên cố gắng học tập. 

Tịnh Ảnh Sớ nói: “Như Lai chánh giác, thường đưa ra Phật trí”. “Như Lai chánh giác” 

là kinh văn, câu kinh văn này là tổng cử, nghĩa là nói chung về trí tuệ viên mãn của Phật. 

“Cho thấy bốn chữ Như Lai chánh giác hoàn toàn biểu trưng Phật trí”. Câu này hoàn toàn nói 

rõ trí tuệ của Phật. “Trí này thâm sâu”, trí tuệ này là trí tuệ cứu cánh, trí tuệ viên mãn, nên nói 

“khó lường”, ý của hai chữ khó lường này rất sâu. Không có cách nào đo lường được, cũng 

không thể nói nó sâu đến mức độ. 

Khoa học hiện đại phát triển về hai hướng. Phát triển về phương diện lớn là hư không 

vật lý, nghiên cứu đại vũ trụ. Ngược lại nghiên cứu từ chỗ nhỏ nhất là lượng tử lực học, 

nghiên cứu nguyên tử, điện tử, hạt căn bản. Hiện nay nói đến lượng tử, còn nhỏ hơn hạt căn 

bản. Cổ nhân có hai câu nói rất hay, vĩ quan phát triển tức là “lớn không có bên ngoài”, 

không có biên tế, không tìm thấy biên tế của vũ trụ. Từ phương diện nhỏ mà nói, thế giới vi 

quan gọi là “nhỏ không có bên trong”, nhỏ đến không có bên trong, cổ nhân quả là rất tuyệt 

vời. Nhưng nguyên khởi vũ trụ lại nói rất mơ hồ: “hỗn độn sơ khai, càn khôn thỉ điện”, rất 

mơ hồ. 
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Người ở cõi trời tứ không cho rằng cảnh giới này là nguyên khởi của vũ trụ, đây là ngộ 

nhận. Trong tôn giáo của Ấn độ cổ nói đại bát niết bàn, họ lầm tưởng cảnh giới này là Bát 

niết bàn, không phải vậy. Đức Thế Tôn ở trong tự tánh bổn định thấy rất rõ ràng, thật sự 

minh bạch. Trong thế giới vi quan, hiện nay có thể nói khoa học tương đối có thành tựu. Kết 

quả nghiên cứu của họ, hoàn toàn tương đồng với trong kinh điển đại thừa nói về A lại da. 

Đây là Đức Phật nói trong kinh, nói công năng của đệ lục ý thức, đệ lục ý thức là phân biệt. 

Trong tám thức, công năng thức thứ sáu lớn nhất. Đối với bên ngoài có thể duyên đến hư 

không pháp giới, đối với bên trong có thể duyên đến A lại da. Nói cách khác, bên ngoài là nói 

pháp tướng, nó đều có thể duyên đến, nhưng không duyên được tự tánh. 

Chúng ta biết, nghiên cứu của các nhà vật lý học, đến bây giờ là như trong kinh Phật nói, 

đã đến tận cùng. Vĩ quan và vi quan đều đến tận cùng, rất khó phát triển thêm, không có cách 

nào. Trên mặt vũ trụ vi quan nói rằng, kết luận nghiên cứu của các nhà khoa học, có thể quan 

sát được vũ trụ, họ nói chỉ là 10% của toàn vũ trụ, còn 90% của vũ trụ không thấy, không có, 

họ chỉ thấy được 10%. Thế giới vi quan nói đến nguyên tử, điện tử, lượng tử, nhìn thấy điểm 

này. Nhưng trong kinh Phật nói là vi tế của cực kỳ vi tế, cũng có thể chính là họ nói đến 

lượng tử. Trong này có thế giới, điều này khoa học chưa phát hiện, trong vi trần có thế giới, 

trong thế giới đó còn có vi trần, trong vi trần lại có thế giới, trùng trùng vô tận, nó nhỏ không 

có bên trong. Khoa học chưa phát hiện được, chỉ biết biến pháp giới hư không giới, bất luận 

là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần, đều là tiểu quang tử biến hiện ra. Nên các 

nhà lượng tử lực học nói với chúng ta, thế giới này chỉ có ba thứ: Năng lượng, tin tức, vật 

chất. Chỉ có ba thứ này.  

Vật chất từ đâu mà có? Vật chất đến từ tin tức, là thứ do năng lượng và tin tức biến hiện 

ra, nó không phải thật. 

Tam tế tướng của A lại da_Đức Phật nói nghiệp tướng của A lại da, khoa học gọi là 

năng lượng. Khoa học nói tin tức, chính là chuyển tướng của A lại da. Vật chất là cảnh giới 

tướng của A lại da. Đây là tam tế tướng của A lại da, đã được họ phát hiện, rất đáng nể. Đức 

Phật nói trong 3000 năm trước, 3000 năm sau các nhà khoa học cũng đã phát hiện được, nói 

hoàn toàn tương đồng, cùng một vấn đề. Chúng ta hiểu rõ điều này, mới thật sự hiểu được trí 

tuệ của Như Lai, là tự tánh vốn có. Phát hiện từ đâu? Phát hiện từ trong định. 

Việc dạy học trong Phật pháp, ba cương lĩnh, tầng thứ quan trọng, nhất định phải tuân 

thủ. Nếu không tuân thủ, ta học được là tri thức, không phải Phật pháp. Phật pháp là trí tuệ. 

Ba cương lĩnh này chính là giới định tuệ, nhất định phải y theo phương pháp này để học tập, 

quý vị không thể sáng tạo phương pháp mới. Giới là gì? Nói với chư vị, giới nghĩa là buông 

bỏ, nhân giới được định. Đức Thế Tôn học suốt 12 năm, vì sao lại buông bỏ? Nếu không 

buông bỏ ngài không đạt được định. Buông bỏ phiền não chướng, sở tri chướng cũng phải 

buông bỏ, hai chướng. Sở tri chướng nói đến trình độ nào? Nói đến Phật pháp. Quý vị xem, 

trong Kinh Kim Cang nói rằng: Pháp còn phải xả, huống gì phi pháp? Phật pháp cũng phải 

buông bỏ, là giả, không phải thật, làm gì có Phật pháp? Quý vị chấp trước Phật pháp, liền 

biến thành sở tri chướng, không có Phật pháp. Phật pháp là gì, trong Kinh Kim Cang ví dụ rất 

hay: Quý vị qua sông, quý vị muốn qua bên bờ sông đối diện, Phật pháp là một chiếc thuyền, 

ta ngồi trên chiếc thuyền này để qua, lên bờ nhất định phải bỏ thuyền, phải xả bỏ mới có thể 

được độ, nếu chấp trước ở trên chiếc thuyền này, đó chính là sở tri, không thể lên bờ được. 

Nói  “ví như chiếc thuyền vậy”. Ví dụ này rất hay. Khi quý vị chưa được độ, ta cần đến nó, 

cần nó giúp ta. Khi đến bờ, tất cả đều buông bỏ hết. 
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Chúng ta thử nghĩ, niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Quý vị xem nhiều kinh luận như vậy, 

ngày ngày học tập Tịnh độ. Thật sự vãng sanh là buông bỏ tất cả, thật sự vãng sanh chỉ dựa 

vào một câu A Di Đà Phật. Nếu quý vị còn nghĩ trong kinh này nói gì, 48 nguyện của Phật A 

Di Đà là gì, như vậy gọi là tạp niệm. 48 nguyện là gì? 48 nguyện nâng cao phẩm đức của 

chúng ta. Trí tuệ, đức năng, tướng hảo của chúng ta, đều ở trong 48 nguyện. Chúng ta muốn 

trí tuệ, đức năng, tướng hảo thật, không cần thứ giả.  

Học tập, trong Phật pháp thường nói, tổ sư đại đức ngày ngày dặn dò “quy về tự tánh”, 

chính là thật, nhưng hiện tượng này toàn là giả. Chúng ta không thể không biết, đừng chấp 

tướng. Nếu chấp tướng, quý vị thử nghĩ xem, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều có. Vọng 

tưởng phân biệt chấp trước đều có, quý vị là hạng người nào? Là người trong luân hồi lục 

đạo, làm sao vượt thoát luân hồi lục đạo được? Đức Phật đã siêu việt, trí tuệ của Phật có thể 

nói ra chăng? Không nói ra được. Ngài có biết chăng? Ngài biết, ngài biết với chúng ta biết 

không có gì khác nhau, biết được là gì? Trí tuệ này khó đo lường. Giống như kính vạn hoa 

này của chúng ta, trong kính vạn hoa này có bao nhiêu hình ảnh? Biến hóa khó lường. Là thật, 

không phải giả, chỉ đơn giản như vậy. Quý vị không tin thì thử lưu hình ảnh lại, ngày ngày 

xuay chuyển, chuyển một năm, nhưng không có cái nào giống nhau. Tự tánh vốn như vậy, 

đừng vọng tưởng, đừng phân biệt, đừng chấp trước. Vì ta khởi ý niệm này là sai, trong tự 

tánh không có ý niệm, “đâu ngờ tự tánh vốn không dao động”. 

Hôm nay chúng ta biết, thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Trong hiện 

tượng dao động sinh ra. Trong tự tánh không có dao động, nên trong tự tánh không có y 

chánh trang nghiêm, không có vật chất cũng không có tinh thần. Động mới có, không động 

không có. Động liền hiện tướng, không động sẽ không hiện tướng. Kính vạn hoa là là một ví 

dụ, ví dụ chỉ có thể ví dụ phảng phất, không cách nào ví dụ một cách chân thật. Vì quý vị 

xem kính vạn hoa, nó vẫn là có tướng, không chuyển tướng của nó vẫn tồn tại. Nếu tự tánh 

không động, nó không có tướng, khi động mới có tướng. Trí tuệ này quả thật rất sâu. 

“Vì Phật chứng niết bàn thậm thâm pháp tánh”. Niết bàn là một danh từ, danh từ thuật 

ngữ trong Phật học, nó có nghĩa là diệt. Trong pháp Tứ đế nói: Khổ tập diệt đạo, niết bàn 

chính là diệt. Diệt điều gì? Diệt tận tất cả tập khí phiền não, không còn nữa, gọi là niết bàn. 

Trong phật pháp đại thừa, diệt tận tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, gọi là niết bàn. 

Niết bàn là tự tánh viên mãn, vì tự tánh có thể sanh ra vạn pháp, nên tự tánh là bản thể của tất 

cả vạn pháp, gọi là pháp tánh. Lý này rất thâm sâu, hiện tượng quá phức tạp. Như Lai 

“chứng”, viên mãn chứng được. Đây là nói với Bồ Tát, Bồ Tát chứng được chưa viên mãn. 

Thanh văn, Duyên giác cũng chứng được, ít phần. 

Gia Tường Sớ nói: “Như Lai chánh giác, trí tuệ này khó lường”, là giải thích câu này. 

“Rõ ràng trí tuệ chân thật tuyệt diệu”, đây là trí tuệ chân thật, trong tự tánh vốn có, tuyệt diệu. 

“Chiếu soi cùng tận pháp giới, không phải hữu tình hạ căn có thể đo lường được”. Hạ tình 

này là gì? Tình là chúng sanh, gọi là hữu tình chúng sanh, Bồ Tát gọi là hữu tình giác. Nên 

trong chữ tình này, bao gồm từ Đẳng giác trở xuống, họ không cách nào đo lường được. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc được: “Trí tuệ chân thật tuyệt diệu, chiếu soi 

cùng tận pháp giới”. Ai có thể cảm nhận được? Viên giáo sơ trụ Bồ Tát trở lên, họ cảm nhận 

được. Tuy họ vẫn còn tập khí vô thỉ vô minh, chưa đoạn, nhưng nó ảnh hưởng không lớn. Họ 

đoạn tận khởi tâm động niệm, đích thực sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, họ không còn 

khởi tâm động niệm, siêu việt mười pháp giới. Trong mười pháp giới không được, Phật trong 

mười pháp giới vẫn còn khởi tâm động niệm, họ dùng là A lại da, không phải dùng tự tánh. 
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Tự tánh là chân tâm, không khởi tâm không động niệm là dùng chân tâm, không phải dùng A 

lại da. Gọi là chuyển A lại da thành đại viên cảnh trí, tức là chuyển thức thành trí. Tỉnh giấc 

mộng trong thập pháp giới, thập pháp giới không còn. Trí tuệ chân thật tuyệt diệu, tác dụng 

của nó còn, tác dụng là chiếu soi cùng tận pháp giới. Chữ cùng này ở đây gọi là triệt để, thứ 

thâm mật trong pháp giới họ đều nhìn thấy. Nên nói toàn tri toàn năng, vô sở bất tri, vô sở bất 

năng. 

 “Hạ tình” có hai cách nói: Thứ nhất là Đẳng giác trở xuống, thứ hai là Viên giáo sơ trụ 

trở lên. Trở xuống này chính là mười pháp giới, mười pháp giới chắc chắn không có năng lực 

để đo lường trí tuệ đức năng của tự tánh. 

Chân Giải nói: “Như Lai chánh giác, thừa Di Đà nhất Như lai thành chánh giác. Ứng 

thân này tức bổn địa thân cũng là trí này khó lường. Niệm Phật tam muội làm sở trú, trú trong 

phát thắng diệu trí này”. Giải thích trong Chân Giải, cũng rất có lý, vì nó giải thích là Kinh 

Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ tuyệt đối không tách rời Phật A Di Đà. “Như Lai chánh 

giác, thừa Di Đà nhất như”. Nhất như nghĩa là tánh đức. Bản thân đầy đủ trí tuệ đức năng 

tướng hảo, hai chữ “nhất như” bao hàm tất cả. “Lai thành chánh giác”, là đến thị hiện. “Thừa 

Di Đà nhất như”, là Phật A Di Đà gia trì, họ đến thị hiện.  

Đây cũng lộ ra cho chúng ta một tin tức, Phật A Di Đà, pháp thân đại sĩ trong cõi thật 

báo trang nghiêm, 41 vị pháp thân đại sĩ. Họ có năng lực cảm ứng đạo giao với tất cả chúng 

sanh khắp biến pháp giới hư không giới, chúng sanh có cảm, ngài liền có ứng. Cần thấy thân 

gì để độ thoát họ có thể thị hiện ra thân đó. Người đáng dùng thân Phật để được độ thoát, liền 

thị hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Bất luận hiện thân gì đều là thừa Di Đà nhất như, bổn 

nguyện 48 nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Tiết lộ tin tức này cho chúng ta biết, không sai! 

Cho nên những pháp thân đại sĩ từ thế giới Cực Lạc đến, giúp tất cả chúng sanh đau khổ. 

Bất luận họ hiện thân gì, trí tuệ đức năng đều không khác Phật A Di Đà. Chúng ta hiểu được 

chân tướng sự thật này, liền sanh khởi tín tâm đối với chư vị tổ sư. Chư vị tổ sư này phần 

nhiều đều từ thế giới Cực Lạc đến, Phật A Di Đà gia trì họ đến. Họ không dùng thân phận lai 

thành chánh giác, Đức Thế Tôn là thân phận lai thành chánh giác. Chúng ta tin rằng, Đức 

Thế Tôn cũng là thừa Di Đà nhất như lai thành chánh giác, có thể nói như vậy. Vì trong kinh 

Đức Phật từng nói, vô lượng kiếp trước, vào thời Đại Thông Như Lai, Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni và Phật Di Đà là đồng học, là đệ tử của Đại Thông Như Lai. Hiện nay Phật A Di Đà 

làm Phật ở thế giới Cực Lạc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến đây để thị hiện, sao không thể 

nói là thừa Di Đà nhất như lai thành chánh giác? Rất hợp lý! 

“Ứng thân này tức bổn địa thân”, bổn địa thân là gì? Chính là thân khi họ ở thế giới Cực 

Lạc, pháp thân, báo thân. Họ đến thế gian chúng ta là ứng thân, chúng sanh có cảm, ngài liền 

đến ứng. “Trí này khó lường”, trí tuệ của ứng thân Như Lai, không có gì khác với pháp thân 

và báo thân. “Niệm Phật tam muội làm sở trú, trú trong phát thắng diệu trí này”, niệm Phật 

tam muội không thể nghĩ bàn. Trong kinh điển Thế Tôn thường khen ngợi, “niệm Phật tam 

muội, vua trong tam muội”. Khen ngợi đến đỉnh điểm, không cách nào cao hơn nữa. Quý vị 

xem tán thán Phật A Di Đà: “Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”, đều là khen ngợi 

đến tột cùng. 

Hai câu này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, chúng ta có thể tin, Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni đại diện tất cả Chư Phật Như Lai nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi như thế, 

tất cả Chư Phật không ai không khen ngợi như vậy, nói Phật A Di Đà là: “quang trung cực 

tôn, Phật trung chi vương”. Chúng ta đáng quý nhất, là ở trong kinh giáo, khi nghe kinh điển 
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kiến lập tín tâm kiên định không thay đổi. Phải phát nguyện, đời này tôi nhất định được sanh 

Tịnh độ, vãng sanh được hay không là ở nơi tín nguyện này. 

Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay, tôi tin rằng đại sư Ngẫu ích cũng là thừa Di Đà nhất như, 

đến ứng hóa ở chỗ chúng ta. Như vậy có thể giả được sao? Đại sư Ấn Quang đều như vậy, 

đều trú trong niệm Phật tam muội, “phát thắng diệu trí tuệ”, đều là như vậy. Thắng là thù 

thắng, diệu là vi diệu, trí tuệ chân thật, không phải tri thức. Bây giờ chúng ta xem câu thừa Di 

Đà nhất như là oan thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, gia trì thật, không phải giả. 

Đây là một đoạn văn trong Chân Giải, chúng ta xem chú thích của Hoàng Niệm Tổ. 

“Thích Ca Như Lai chánh giác, là thừa Di Đà nhất như mà lai thành chánh giác, nên 

cùng một chân như với Di Đà, cũng tức là cùng một pháp thân”. Chúng tôi vừa mới nói cũng 

là ý này, chúng ta xem tiếp. “Hiện tại hiện đoan tướng ứng thân Phật, thật tức là pháp thân, 

bổn địa thân Như Lai”. Bổn địa thân nghĩa là pháp thân, pháp thân Như Lai, đây là thân hiện 

ở thế gian chúng ta. Thực tế mà nói chính là pháp thân, là Phật A Di Đà gia trì. “Nhất như Di 

Đà trú trong niệm Phật tam muội, do trú trong tam muội này, phát trí tuệ thắng diệu, nên trí 

tuệ này khó lường”. Tam muội, những khái niệm danh từ này nhất định phải hiểu rõ ràng. 

Tam muội là dịch âm tiếng Phạn, thông thường dịch là chánh thọ, nghĩa là thọ dụng bình 

thường. Trái với chánh thọ nghĩa là thọ dụng không bình thường. Thọ dụng không bình 

thường là sao? Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta năm loại: Khổ, lạc, ưu, hỷ, xả đều là 

không bình thường, gọi là năm loại thọ của phàm phu. Thân có khổ thọ, có lạc thọ; tâm có ưu 

thọ, có khổ thọ. Xả là gì? Xả là thân tạm thời không có khổ lạc, tâm cũng không có ưu hỷ, 

đây gọi là xả. Vì sao gọi là xả? Thời gian rất ngắn, chốc lát lại khởi lên, khổ lạc ưu hỷ lại 

khởi lên. Nếu mãi duy trì được xả thọ, vĩnh viễn trú trong xả thọ, không có khổ lạc ưu hỷ, đó 

gọi là chánh thọ. Nên chánh thọ chính là thiền định. 

Bây giờ Thế Tôn dạy chúng ta, niệm Phật tam muội là chánh thọ. Thân chúng ta lễ Phật, 

niệm Phật; trong tâm nhớ Phật, trong tâm nghĩ đến Phật. Nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền 

đương lai nhất định thấy Phật. Hiện tiền là hiện tại, bây giờ chúng ta đã hiểu, thật sự minh 

bạch. Niệm này của ta là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà chính là tôi, tôi chính là Phật A Di Đà, 

điểm này hoàn toàn là sự thật. Người có nhập vào một chút trong cảnh giới Hoa Nghiêm hiểu! 

Nói với họ, họ gật đầu, thừa nhận. Khi niệm Phật, tâm tôi tức Phật A Di Đà, Phật A Di Đà 

tức là tâm tôi. Đây gọi là gì? Gọi là tương ưng. Cổ đức nói: một niệm tương ưng một niệm 

Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Ta vốn là Phật. Nói với quý vị thân thiết hơn 

một chút: Chúng ta vốn là Phật A Di Đà. Bây giờ ta niệm Phật A Di Đà, sao ta không phải là 

Phật A Di Đà? Sao không vãng sanh được? Làm gì có chuyện đó! 

Đại sư Ngẫu ích nói: vãng sanh hay không quyết định ở chỗ có tín nguyện hay không. 

Nói rất hay! Phẩm vị khi đến thế giới Cực Lạc, đó là công phu niệm Phật sâu hay cạn. Thực 

tế mà nói, công phu sâu cạn là gì? Ở chỗ buông bỏ, đó mới thật sự gọi là công phu sâu cạn. 

Buông bỏ ít thì công phu cạn, nếu buông bỏ nhiều công phu sẽ sâu, buông bỏ triệt để công 

phu liền viên mãn. 

Mấy ngày nay, ngày nào Hồ Tiểu Lâm cũng hướng dẫn mọi người sám hối, sửa đổi. 

Sám hối sửa đổi chính là buông bỏ, nếu không buông bỏ ta lấy gì để thay đổi? Lấy gì để sám 

hối, buông bỏ là được! Trong Hoàn Nguyên Quán nói ngũ chỉ, lục quán. Ngũ chỉ tức là 

buông bỏ, lục quán nghĩa là Phật tri Phật kiến. Trong Kinh Pháp Hoa nói nhập Phật tri kiến. 

“Do trú trong tam muội này, trí tuệ phát thắng diệu”. Cần học chăng? Không cần thiết. 

Thật sự niệm câu Phật hiệu này, dùng phương pháp này, khiến bản thân niệm Phật tam muội 
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thật sự hiện tiền, trí tuệ liền hiện tiền. Niệm Phật tam muội là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh 

khởi tác dụng, sẽ phát trí tuệ thù thắng vi diệu. Trí tuệ thắng diệu, đến bản thân cũng không 

biết, khi nào phát hiện? Phát hiện khi nghe kinh, vì sao vậy? Vì thật sự nghe hiểu, nghe được 

pháp hỷ, nghe đến say mê, đó là phát hiện trí tuệ. 

Trong cuộc sống hằng ngày, đối nhân xử thế đều có thể làm đến chỗ thích hợp, cũng 

không phải tự mình có ý làm. Càng rõ ràng hơn, trong đại chúng, giống như hiện nay trả lời 

nghi vấn của đại chúng. Mấy trăm người ở dưới, đặt vấn đề hỏi quý vị, hỏi đâu trả lời đó, 

hình như không có vấn đề nào làm khó được quý vị, đây là trí tuệ thắng diệu. Quý vị cũng 

chưa từng chuẩn bị những câu hỏi này, cũng không xem những tư liệu này, đều không có. 

“Trí tuệ này khó lường, cho nên đây không phải các đại sĩ hàng địa thượng và Đẳng giác 

có thể ước lượng đo lường được”. Câu này nói rất hay, Bồ Tát địa thượng, Bồ Tát Đẳng giác, 

không thể nào đo lường được Diệu giác quả Phật. “Do thắng diệu chân trí, chiếu soi chân như, 

lại có thể thông đạt tất cả các pháp không có trở ngại, nên gọi là không có chướng ngại”. 

Chân như nghĩa là thật trí, thông đạt tất cả các pháp là quyền trí, cả hai loại trí tuệ đều đạt 

được. Hai loại trí tuệ này trong tự tánh vốn đầy đủ, không phải từ bên ngoài vào, bên ngoài 

không có. 

Trong Phật giáo đại thừa Đức Phật thường nói, chúng ta đều rất quen thuộc: “ngoài tâm 

không có pháp, ngoài pháp không có tâm”, nói một cách tuyệt đối, trí tuệ đức tướng toàn là 

bản thân vốn có, nên không thể cầu bên ngoài. Cầu bên ngoài quá khổ, lại không cầu được. 

Không cầu, không cầu nó sẽ đến, liền hiện tiền. Bởi vậy chúng ta học Phật, đặc biệt là trong 

thời đại hiện nay, quan trọng nhất là gì? Trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà 

ra, mọi ý niệm đều không có. Nếu có ý niệm, nghĩ đến chúng sanh khổ, chúng ta giúp họ như 

thế nào? Tự mình thành Phật sẽ giúp được họ, tự mình tinh tấn sẽ giúp được họ. Thật sự dụng 

công, chúng ta nghĩ đến họ, đó gọi là hồi hướng, có thể giúp họ tiêu tai miễn nạn. Không thể 

tránh hoàn toàn thì cũng giảm nhẹ, nhất định giảm nhẹ. Bản thân chúng ta không có công phu 

chân thật, đó là một tâm nguyện, vậy thì chúng sanh khổ nạn không được lợi ích chân thật. 

Mình có công đức tu tập, mới thật được lợi ích. 

Chúng ta xem tiếp đoạn dưới: “Đức dụng viên dung”, bên dưới gọi là pháp thân Bồ Tát, 

ở trước nói là bát nhã đức. “Có thể trong chừng một niệm, trú vô lượng ức kiếp, thân và các 

căn, không có tăng giảm”. Thân và các căn, các căn là sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. 

Không có tăng giảm, đây là gì? Là pháp thân Như Lai. Quý vị xem hai câu trước, thời gian là 

giả, đã đột phá thời gian. “Niệm kiếp viên dung”, một niệm chính là vô lượng ức kiếp, nói 

ngược lại vô lượng ức kiếp chỉ trong một niệm. Hạng người nào có thể làm được? Người thật 

sự giác ngộ, vì sao vậy? Sau khi giác ngộ, biết được thời gian và không gian là giả, thời gian 

và không gian từ đâu mà có? Vẫn là từ ý niệm sanh ra, cũng tức là nói từ trong phân biệt 

chấp trước sinh ra. Có phân biệt chấp trước sẽ có thời gian và không gian, không có phân biệt 

chấp trước thì thời gian và không gian cũng không có. Bởi vậy minh tâm kiến tánh, đại triệt 

đại ngộ, minh tâm kiến tánh không gian và thời gian không còn. Ngày nay chúng ta gọi là 

tầng không gian và thời gian, không còn tòn tại. Vậy tầng không gian từ đâu mà có? Từ phân 

biệt chấp trước. Nên chỉ cần có định công, trong định công không có phân biệt chấp trước, 

nên họ đã đột phá tầng không gian, đạo lý là như vậy. Tứ thiền bát định có thể đem tầng 

không gian trong lục đạo, chính là thời gian và không gian, đột phá tất cả, nên mới có thể 

thấy rõ ràng như vậy. Ngoài lục đạo họ không thấy được, không có năng lực đó, phải có định 

thâm sâu, thâm sâu là sao? Tiếp tục buông bỏ phân biệt, như vậy sẽ thấy được mười pháp 
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giới, phạm vi này rất lớn. Buông bỏ thêm khởi tâm động niệm, thập pháp giới không còn, ta 

có thể nhìn thấy pháp giới hư không giới, vô lượng vô biên cõi nước Chư Phật. Như trong 

Kinh Hoa Nghiêm nói về thế giới Hoa Tạng, quý vị đã nhìn thấy. 

Các nhà khoa học hiện nay nghiên cứu vũ trụ vĩ quan, họ nhìn thấy thực tế mà nói, vẫn 

chưa thấy được tứ thánh pháp giới. Họ phát hiện 90% của vũ trụ không có, hiện tượng này là 

thật, họ có thể phát hiện là điều không đơn giản. 90% vũ trụ ở đâu? Trong kinh điển Đức 

Phật nói, đã trở về tự tánh. Quý vị xem đến Đẳng giác, Đẳng giác vừa lên đến Diệu giác liền 

đi vào thường tịch quang, vào thường tịch quang sẽ không nhìn thấy, vì sao vậy? Vì thường 

tịch quang không phải tinh thần cũng không phải vật chất, nên không thể truy cứu được. Đây 

giống như một đại tuần hoàn. 

Trong Hoàn Nguyên Quán nói về ba loại chu biến, ý này rất sâu sắc, trên thực tế chúng 

ta vẫn chưa thấu triệt được nó. Loại thứ hai của ba loại chu biến là: “xuất sanh vô tận”, câu 

này như đại sư Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. Trong biến pháp giới 

hư không giới, vô lượng vô biên cõi nước của Chư Phật, bây giờ chúng ta hiểu, cảnh giới này 

hiện ra trong chừng một niệm. Nó không có thứ lớp, mà hiện ra trong khoảnh một niệm, 

không có trước sau. Nhưng sự biến hóa trong này vô cùng phức tạp. Biến hóa như thế nào? 

Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, ý niệm của chúng sanh quá phức tạp. 

Trong cõi nước Chư Phật có Tịnh độ, có thuần tịnh. Thuần tịnh là gì? Chỉ có cõi thật 

báo, không có cõi phương tiện và cõi đồng cư, không có. Điều này chúng ta đọc được trong 

Kinh Hoa Nghiêm, đây đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Sau khi thấu triệt rồi, đối với 

Phật A Di Đà, đối với thế giới Cực Lạc mới thật sự lãnh hội được ít phần ân đức. Đối với đại 

ân đại đức của tất cả chúng sanh, tri ân báo ân, làm sao để báo ân Phật A Di Đà, báo ân của 

Chư Phật Như Lai? Chỉ có nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, chúng ta trở về đến thế giới 

Cực Lạc, mới là thật sự báo ân Phật. Không trở về thế giới Cực Lạc thì lấy gì để báo ân? Đức 

Phật đối với chúng ta không có mong cầu gì, chỉ hy vọng chúng ta sớm ngày thành Phật, sớm 

ngày chứng quả, giống như ngài vậy. Sau khi thành Phật, cũng giống như ngài không từ bỏ 

chúng sanh đau khổ trong pháp giới hư không giới. Giúp họ phá mê khai ngộ, lìa khổ được 

vui 

Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ. “Bốn câu trước xem trong Đường Dịch”, 

Đường Dịch là Kinh Đại Bảo Tích, hội Vô Lượng Thọ. “Hiển lộ đức của bổn địa pháp thân”, 

“trú vô lượng ức kiếp”, đây nghĩa là vô lượng thọ, thế giới Cực Lạc gọi là vô lượng thọ. 

“Biểu trưng thọ mạng vô lượng của Phật”, đến thế giới Cực lạc quả đúng là vô lượng thọ. 

Phẩm Vô Lượng trong Kinh Tối Thắng Vương, có trích dẫn ở đây một bài kệ. Bài kệ nói 

rằng: “Nếu người trong ức kiếp, tận lực thường tính đếm, cũng không thể biết được, thọ 

lượng của Thế Tôn”. Đây là nói đến thọ lượng của Phật. 

Nói đến Phật chúng ta nhất định phải biết, là nói đến bản thân chúng ta. Nhất định từng 

câu từng chữ, phải biết quy về tự tánh. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này toàn là nói về mình, cho 

đến bộ Kinh Hoa Nghiêm, nói ai? Nói chính mình, chúng ta học xong thật sự được thọ dụng. 

Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này toàn nói về thế giới Cực Lạc, nói về Phật A Di Đà, không liên 

quan đến tôi, như vậy dù có học cũng không được lợi ích gì, giống như xem tiểu thuyết vậy. 

Như vậy là sai lầm hoàn toàn, ta đã phụ tấm lòng tốt của Thế Tôn. Nhất định phải nhớ rằng, 

mình và người không hai, là một không phải hai, tất cả là vấn đề của chính mình. 

“Kim kinh vân”, trong kinh này Đức Phật nói: “Có thể trong một niệm, trú vô lượng 

kiếp. Đây tức pháp giới sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm, là Thập Thế Cách Pháp Dị Thành 
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Môn trong Thập Huyền Môn”. Thập huyền trong phần khái yếu ở trước chúng ta đã học qua. 

Hoa Nghiêm có Thập huyền, trong Kinh Vô Lượng Thọ cũng có Thập huyền, nên nó với 

Kinh Hoa Nghiêm là cùng một bộ. Cổ đức nói kinh này là trung bổn Hoa Nghiêm, rất có lý, 

không phải nói một cách tùy tiện. Ngoài Kinh Hoa Nghiêm ra, trong các kinh điển khác 

không có Thập huyền, không tìm thấy. Nhưng trong Kinh Vô Lượng Thọ có, không thiếu 

điều nào.  

“Như Kinh Hoa Nghiêm dịch thời nhà Tấn”, đây là Lục Thập Hoa Nghiêm. “Biết vô 

lượng kiếp là nhất niệm, biết nhất niệm tức vô lượng kiếp”, ý nghĩa hoàn toàn giống trong 

kinh này nói. “Dài ngắn đồng thời, đúng là cùng một ý với kinh này, chứng minh đầy đủ kinh 

này không khác Hoa Nghiêm”. Đây là hiện tượng gì? Thực tế mà nói, đến thế giới tây 

phương Cực Lạc, thời gian và không gian đều không còn. Thời gian không có, vô lượng kiếp 

trước ở ngay trước mắt, hoàn toàn thấy rõ, vô lượng kiếp sau cũng ngay trước mắt. Khi 

không có không gian thì sao? Không có khoảng cách. Cõi nước Chư Phật mười phương ở 

đâu? Ngay tại đây, chính là hiện tại. 

Vậy chúng ta muốn hỏi, thế giới Cực Lạc không tệ, rất tốt. Chúng ta muốn xem vô 

lượng kiếp trước, muốn xem vô lượng kiếp sau. Tất cả đều ngay trước mắt, thấy được tất cả, 

không phải tưởng tượng, là thật, thấy mười phương thế giới cũng đều ngay trước mắt. Tôi nói 

thêm với quý vị, chúng ta hiện tại ở HongKong cũng không ngoại lệ, không khác gì ở thế 

giới Cực Lạc. Vì sao chúng ta không nhìn thấy? Vì chúng ta  có chướng ngại, các ngài không 

có chướng ngại. Chướng ngại của chúng ta là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng 

ta muốn xem toàn bộ địa cầu này, nhìn tình trạng hiện nay của họ. Không cần cảnh giới cao 

như vậy, A la hán là nhìn thấy được.  

Nói cách khác, nếu chúng ta buông bỏ chấp trước, năng lực này được khôi phục, đây là 

bản năng trong tự tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói: “tất cả chúng sanh đều có trí 

tuệ đức tướng của Như Lai”. Vấn đề này là ở nơi đức, đức năng, vì sao vậy? Vì biến pháp 

giới hư không giới với chính mình là nhất thể. Quý vị xem thị tam biến trong Kinh Hoa 

Nghiêm, bất luận là tinh thần hay vật chất, chúng ta biết nó là hiện tượng dao động, mỗi cái 

dao động đều chu biến pháp giới. Thời gian bao lâu? Lập tức, vừa động thì biến khắp hư 

không pháp giới đều nhận được ngay, giống như một mạng lưới vậy. Ngày nay chúng ta 

dùng mạng internet, giống như mạng internet hiện nay vậy. Vừa động, toàn bộ đều biết, 

nhưng chúng ta không biết, người không chướng ngại họ biết hết. Vừa động liền xuất sanh vô 

tận, xuất sanh ra điều gì? Pháp giới hư không giới, đại sư Huệ Năng nói là “năng sanh vạn 

pháp”. Nhất niệm này đốn hiện, niệm niệm đốn hiện, niệm niệm đều khác nhau. Nên nó 

không phải thật, bao gồm cõi thật báo trang ngiêm của Chư Phật, cũng không phải thật. Từ 

trong Kinh Hoa Ngiêm chúng ta mới hiểu được, cõi thật báo trang nghiêm của Chư Phật từ 

đâu mà có? Chưa đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh, dao động đó, dao động cực kỳ vi tế hình 

thành. Nếu tập khí vô thỉ vô minh không còn, trong kinh nói đến Diệu giác vị, Diệu giác vị 

không còn tập khí. Diệu giác vị ở đâu? Diệu giác vị ta không nhìn thấy. Diệu giác không có 

vị, trở về tự tánh, trở về thường tịch quang. Đây chính là các nhà khoa học nói, sao không 

thấy vũ trụ, không có? Vì đã trở về thường tịch quang. 

Thường tịch quang có khởi tác dụng chăng? Khởi tác dụng, tác dụng rất lớn. Cõi thật 

báo đều khởi tác dụng, thì sao thường tịch quang không khởi tác dụng được! Chúng ta có thể 

nói, trong cõi thật báo khởi tác dụng, là 41 vị pháp thân đại sĩ. Trong thường tịch quang khởi 

tác dụng, là Chư Phật Như Lai. Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Chúng sanh bất luận là 
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nhục thể, là vật chất, hay là tinh thần. Bởi vậy Phật giáo nói về ngũ uẩn quá hay, sắc thọ 

tưởng hành thức, đây là ngũ uẩn, nói quả là rất hay. Trong một hại bụi, đều bao hàm sắc thọ 

tưởng hành thức. Sắc là gì? Là hiện tượng vật chất, thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh 

thần. Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất vĩnh viễn ở cùng nhau, vĩnh viễn không 

tách rời. Có vật chất là có tinh thần, có tinh thần liền có vật chất, không bao giờ phân khai. 

Cho nên dù vật chất nhỏ đến đâu, nó đều có hiện tượng tinh thần. 

Chúng ta đặt chiếc bàn này, chúng ta khởi tâm động niệm nó biết chăng? Biết, nó thấy 

được, nghe được, nó có cảm nhận, hiểu được ý người. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã thí 

nghiệm nước, tất cả hiện tượng vật chất và nước đều giống nhau. Bây giờ chúng ta chưa trắc 

nghiệm được, nhưng tất cả đều có. Khi thật sự hiểu rõ, Bồ Tát Phổ Hiền nói “lễ kính Chư 

Phật”, chúng ta mới thật sự lãnh hội được ý này, cung kính tất cả. Đối với một hạt bụi cũng 

cung kính, chúng ta không thể thiếu nó dù chỉ một hạt. Vì sao vậy? Nó với tự tánh chúng ta 

thành nhất thể, không có nó chúng ta cũng không có. Một có thì toàn bộ có, một không có 

toàn bộ cũng không. Một thứ không có thì tất cả đều không có, một hiện tất cả hiện. Là nhất 

thể, không phải hai! Đây là chân tướng sự thật, gọi là thật tướng các pháp, nên chúng ta 

không được xem nhẹ. Một cọng cỏ, một lá cây, một hạt bụi, một giọt nước đều phải chắp tay 

khen ngợi. Đó là gì? Là pháp tánh. Tướng khác nhau, nhưng tánh hoàn toàn tương đồng. 

Không có tánh lấy đâu ra tướng, tánh ở đâu? Tánh ở trong tướng, tánh tướng là một không 

phải hai. Quý vị nói đối với người có thể không cung kính được sao? Có thể khởi tâm ngạo 

mạn sao? Có thể tự cho mình hơn người sao? Sai, tất cả những thứ đó là sanh phiền não, khởi 

phiền não, tạo tội nghiệp.  

Trong Kinh Địa Tạng nói: Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm 

không chi là không phải tội. Lời này hoàn toàn đúng, không hề giả dối. Ai không tạo nghiệp? 

Người chứng được pháp thân không còn tạo nghiệp, vì sao vậy? Trong đề kinh này nói: 

“thanh tịnh bình đẳng giác”, họ đã đạt được, đã khôi phục, gọi là khôi phục bình thường. 

Khôi phục tâm thanh tịnh, đoạn tận kiến tư phiền não, tâm thanh tịnh hiện tiền. Đoạn trần sa 

phiền não, tâm bình đẳng hiện tiền. Đoạn vô minh phiền não, không khởi tâm không động 

niệm, giác hiện tiền. Giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, không còn tạo nghiệp. 

Cảnh giới này trú ở đâu? Trú trong cõi thật báo trang nghiêm. Thế giới Cực Lạc, trú trong 

niệm Phật tam muội. Cho nên niệm Phật tam muội được xưng là vua, đạo lý là như vậy. 

Chúng ta không gặp được pháp môn này, trong đời muốn khế nhập cảnh giới này, quả 

thật không dễ, rất khó. Chúng ta thử nghĩ xem, không có năng lực này. Gặp được pháp môn 

này là nhân duyên đã thuần thục. Gặp được nhân duyên này có hai hạng người: Thứ nhất là 

người có thiện căn sâu dày, họ gặp được liền tiếp nhận, y giáo tu hành, họ nhanh chóng thành 

tựu. Hạng người thứ hai, tiếp thu rồi còn phải nghiên cứu xem, nguyên nhân gì? Họ vẫn còn 

hoài nghi, phải nghiên cứu rõ ràng, biết được đây là thật. Phải phân tích rõ ràng, nghiên cứu 

tỉ mỉ, tín tâm của họ tăng trưởng theo từng năm, đời này cũng có thể thành tựu. 

Thành tựu nhanh hay chậm, liên quan đến thiện căn, phước đức, nhân duyên của họ. 

Nên dễ thương nhất, đáng tôn trọng nhất là các ông bà cụ, Phật A Di Đà rất hay, được, tôi sẽ 

niệm. Buông bỏ tất cả, một ngày từ sáng đến tối chỉ một câu Phật hiệu. Rất dễ thương, cũng 

rất đáng khâm phục! Những người này cổ nhân vô cùng khen ngợi. 

Trước đây thầy Lý thường nói với chúng tôi, thầy cũng rất muốn học những ông bà cụ 

này, nhưng học không giống, học không được! Đây là câu nói gì? Mọi người đều biết: “duy 

có bậc thượng trí và hàng hạ ngu không thay đổi”. Trí tuệ tối thượng, vừa nghe liền đại triệt 
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đại ngộ, như ngài Huệ Năng vậy, người như thế. Còn có ai? Hàng hạ ngu, các ông bà cụ 

không hiểu gì, không biết gì. Nhưng quý vị dạy họ một câu A Di Đà Phật, họ sẽ niệm đến 

cùng, thành tựu của họ giống như đại sư Huệ Năng vậy. Một người là thượng thượng trí, một 

người là hạ ngu. Quý vị muốn học hạ ngu, thầy Lý nói, trong đời này thầy muốn học nhưng 

không học được, không dễ!  

Nếu những người này trong đời quá khứ có thiện căn, họ chỉ cần vừa tiếp xúc, chúng ta 

nghĩ nhiều nhất là ba năm, họ đến thế giới Cực Lạc. Chúng ta học Phật ba năm, có thể vẫn 

chưa kiến lập được tín tâm, bán tín bán nghi, thua xa các ông bà cụ này. Tôi từng nói rất 

nhiều lần với quý vị, tôi quyết một lòng tu Tịnh độ là sau 20 năm học Phật. Người ta 20 năm 

đã thành Phật, tôi 20 năm mới tin tưởng, quý vị xem có tệ không! 20 năm mới tiếp thu, phải 

chăng đã tin thật? Không, tin thật không phải đã đi từ sớm rồi sao? Nói với chư vị, tin thật là 

mấy năm gần đây giảng Kinh Hoa Nghiêm mới tin thật. Đặc biệt là học Hoàn Nguyên Quán 

của quốc sư Hiền Thủ. Tu Hoa Nghiêm Yếu Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, mới thật sự 

tin, đây là sự thật. 

Từ đâu để nhận ra thật hay giả? Xem từ chỗ buông bỏ, tin thật mới buông bỏ thật, không 

phải tin thật họ không hoàn toàn buông bỏ. Họ còn vướng bận thế gian này, còn nhiều thứ 

muốn khống chế, muốn chiếm hữu. Người buông bỏ triệt để, đó là tin thật. Đến tối nay có 

cơm ăn hay không cũng không quan tâm, họ cũng không nghĩ đến, đó là tin thật. Còn như tối 

nay muốn ăn gì, như vậy là chưa buông bỏ, không dễ! Phật pháp đại thừa thuần chân không 

có vọng, làm sao ta có thể tu giả được! Tu giả không bao giờ thành công, nhất định phải tu 

thật. 

Ở đây Hoàng Niệm Tổ kết luận, nói rõ kinh này cùng một vị với Kinh Hoa Nghiêm, 

điều này không phải giả. 

“Thích Tôn”, Thích Tôn chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. “Tức là Tỳ Lô. Cõi nước 

ta ứng thân giáo chủ, cũng tức là pháp thân vô lượng thọ Phật”. Lời này nói rất hay. Quý vị 

có tin chăng? Quý vị có thừa nhận chăng? “Thích Ca, Tỳ Lô và Di Đà không một không 

khác”, ở dưới nói “thân và các căn không có tăng giảm, biểu trưng thân Phật thù thắng. Do 

đó trú bổn địa pháp thân, ứng thân thị hiện, tức đầy đủ viên mãn báo thân đức”. Nói không 

sai chút nào, từng chữ từng câu đều nói lời thật với chúng ta. Khiến chúng ta hồi tưởng trong 

Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự, thiền sư Trung Phong nói rằng: Tâm tôi tức Phật A Di Đà, Phật 

A Di Đà tức là tâm tôi. Ở đây tức là Tịnh độ, Tịnh độ tức là ở đây. Lời này là thật, không 

phải giả. Vì sao chúng ta không thấy được? Vì mê thất tự tánh. Vì sao mê thất tự tánh? Vì có 

tập khí phiền não, có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là chướng ngại. Ba loại chướng 

ngại lớn này, chướng ngại ta không thể kiến tánh, chướng ngại trí tuệ đức tướng trong tự tánh 

của chúng ta, chướng ngại tất cả. Thực tế mà nói, chướng ngại này khiến trí tuệ đức tướng 

trong tự tánh biến chất, chẳng phải không có. Trí tuệ biến thành gì? Trí tuệ biến thành vọng 

tưởng. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, toàn là trí tuệ biến hiện ra. Cho nên trong Phật pháp 

thường nói phiền não tức bồ đề, bồ đề chính là trí tuệ, là một không phải hai. Khi giác ngộ, 

phiền não biến thành bồ đề; mê thì bồ đề trở thành phiền não. Đức năng biến thành gì? Đức 

năng trở thành tạo nghiệp, khởi tâm động niệm không gì không phải tội. Tướng hảo, tướng 

hảo biến thành luân hồi lục đạo. Quý vị xem, vốn là thế giới Cực Lạc, nay biến thành luân 

hồi lục đạo. Vốn là báo thân, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Hiện nay ở 

trong lục đạo, tùy loại hiện ra thân tướng này, người thì hiện thân tướng con người, đến 

đường súc sanh thì hiện thân tướng súc sanh, đến địa ngục thì hiện thân tướng địa ngục, quý 
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vị xem đáng thương biết bao. Những vấn đề này Đức Phật nói rất rõ ràng, chúng ta phải lãnh 

hội rõ ràng, toàn là tự làm tự chịu, không phải người khác gây ra. Sau khi đã hiểu rõ, sẽ 

không còn oán trời trách đất. Mà biết tự trách, tự trách là sám hối. Biết được như thế nào? 

Bản thân ta sai, không liên quan đến người khác. Ý niệm vừa chuyển, người khác toàn là 

Phật Bồ Tát, toàn là đại từ đại bi, thị hiện trước mặt để độ chúng ta, làm cho chúng ta giác 

ngộ. Thuận cảnh không khiến tôi tham, nghịch cảnh không khiến tôi sân nhuế. Tôi cần ở 

trong cảnh giới đoạn trừ tham sân si mạn nghi, đây gọi là quay đầu là bờ. Đồng thời, bản thân 

quay đầu, dần dần ta phát hiện, thấy được điều gì? Mỗi chúng sanh đều trú trong bổn địa 

pháp thân, đều ở đó ứng thân thị hiện. Đây là nhập vào cảnh giới gì? Nhập vào cảnh giới của 

Thiện Tài. Cảnh giới của Thiện Tài Đồng Tử rất đơn giản, phàm phu chỉ có mình tôi, ngoài 

tôi ra đều là Phật Bồ Tát, nên ngài một đời thành Phật, thập đại nguyện vương ngài đều thực 

hành đủ.  

“Lễ kính chư Phật”, cung kính tất cả, cung kính hết thảy mọi người. Người thiện cung 

kính, người ác cũng cung kính. Cung kính người có ân với tôi, người thù oán với tôi cũng 

cung kính. Cung kính với tất cả chúng sanh, cung kính với tất cả động vật, cung kính với tất 

cả thực vật, cung kính sơn hà đại địa, cung kính đối với hiện tượng tự nhiên, không có gì 

không cung kính. Đó gọi là gì? Đó gọi là lễ kính chư Phật. 

“Xưng tán Như Lai”, hoàn toàn không có tâm đố kỵ. Thấy người khác có ưu điểm liền 

khen ngợi. Người khác thể hiện điều tốt, bản thân ta nhìn thấy, hồi quang phản chiếu xem 

mình có chăng? Nếu không có, học tập theo, họ đã nhắc nhở mình. Nếu người ta thể hiện 

điều bất thiện, suy nghĩ lại xem mình có hay không? Có phải thay đổi, không có càng cố 

gắng hơn. Không phải họ đều là thầy của ta đó sao? Không phải mỗi người đều là Phật Bồ 

Tát đó sao? Thiện Tài may mắn, vận khí tốt, nên gặp được nhiều thiện tri thức, còn chúng ta 

từ sáng đến tối không gặp được. Không phải, họ ở ngay trước mặt nhưng ta không thấy, 

không phải không gặp được. Chúng ta gặp nhiều hơn ngài, không phải ít hơn. Bỏ qua cơ hội 

ngay trước mắt, vậy còn trách ai được? 

“Quảng tu cúng dường”, buông bỏ là chân cúng dường, cúng dường không nhất định về 

sự. Thấy việc thuận tâm, thuận theo ý mình không khởi tâm tham, đó là cúng dường. Thấy 

oán thân trai chủ không còn oán hận, đó là cúng dường, chân thật cúng dường. Thiện Tài biết, 

chúng ta không biết; Thiện Tài nhìn thấy, chúng ta không nhìn thấy, then chốt là ở đây. 

“Sám hối nghiệp chướng”, ngày ngày sửa đổi, ngày ngày buông bỏ. Thay đổi nhưng 

không buông bỏ, là giả không phải thật. Buông bỏ, phải thật sự thay đổi, khiến tâm bình đẳng 

của mình hiện tiền, tâm thanh tịnh hiện tiền. Đây là công đức sửa đổi, lợi ích chân thật của 

việc sửa đổi, là thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền, bởi vậy nó hoàn toàn ở ngay trước mắt. 

Thế giới này là gì? Thế giới này chính là thế giới Hoa Tạng, chính là thế giới Cực Lạc không 

có gì khác. Quý vị nói thế giới này hỗn loạn, tôi không thấy. Quý vị nói trên địa cầu này thiên 

tai dồn dập, tôi cũng không nhìn thấy, có thật chăng? Cũng có nơi có, nhưng thật sự khế nhập 

đại thừa thì không còn nữa, không phát sanh trước mắt chúng ta. 

Cho nên ứng thân của Chư Phật, không có pháp nào không phải ứng thân của Chư Phật. 

Trong ứng thân có đức của báo thân, có đức của pháp thân. Lục căn của chúng ta tiếp xúc với 

cảnh giới lục trần, chẳng lẽ không có pháp thân đức sao? Chẳng lẽ không có báo thân đức sao? 

Có, đầy đủ tất cả. Một là tất cả, tất cả là một, không sai chút nào. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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      Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa 

Vô Lượng Thọ Kinh Giải,  trang 174, hàng thứ hai từ dưới đếm lên, bắt đầu từ câu 

“thân cập chư căn, vô hữu tăng giảm”. Câu này ý nghĩa rất sâu. Niệm Lão chú giải 

đoạn này, nói nó là “biểu thị Phật thân thù diệu”. Thù là đặc thù, diệu là vi diệu. Do vì 

pháp thân trú nơi này, ứng thân thị hiện tức đầy đủ viên mãn báo thân đức. Ý nghĩa này 

hôm qua chúng ta đã học rồi. Bởi vì thời gian đã hết, nhưng nó còn có thâm nghĩa áo 

mật, chúng ta cũng không thể không biết.  

Thân là pháp thân, pháp thân không có hiện tượng vật chất, nhưng nó đích thực 

tồn tại, khác với pháp tánh. Pháp tánh không phải là tinh thần cũng không phải là vật 

chất. Pháp thân nó là một hiện tượng, nhưng hiện tượng này lục đạo chúng sanh chúng 

ta, dường như sáu căn đều không có cách gì lý giải được nó, nhưng nó thực sự tồn tại. 

Thí dụ như tiến sĩ Giang Bổn dùng nước làm thí nghiệm, nước có thân hay không? 

Chúng ta có thể nói là phân tử của nước chính là thân của nó, chính là hiện tượng này 

của nó. Nó không có mắt nhưng nó biết nhìn, nó không có lỗ tai nhưng nó nghe được, 

thậm chí nó hiểu được ý nghĩ của con người, khởi tâm động niệm của con người nó 

đều biết được. Nói cách khác, tác dụng của sáu căn còn, nó chưa mất đi, không có hình 

tướng của sáu căn, tác dụng của sáu căn vẫn còn. Cùng một đạo lý như vậy. Chúng ta 

hiểu được đây là thật không phải là giả. Một hạt bụi nhỏ không phải như nước vậy, có 

thể xem, có thể nghe, có thể hiểu được ý nghĩ của con người? Tuyệt đối là thật.  

Chúng tôi ngồi trên giảng tòa này, giảng tòa này là được chạm bằng gỗ, nó biết 

nhìn hay không? Biết. Nó biết nghe không? Biết. Toàn thể giảng tòa, đem giảng tòa 

mài thành mạt bụi, mỗi một hạt mạt bụi tất cả đều biết. Cho dù đem những hiện tượng 

vật chất này, đem nó khôi phục đến trạng thái nguyên tử, vậy mắt chúng ta nhìn không 

thấy, nhỏ quá; trạng thái điện tử hiện tại nói là lượng tử, càng nhỏ hơn, những thứ nhỏ 

như vậy, tác dụng lục căn của nó là viên mãn, trên một cái bàn, toàn thể cái bàn này nó 

có kiến văn giác tri, lúc đem nó mài thành bụi, mỗi hạt đều có kiến văn giác tri.  

Chúng ta xem qua quyển sách này, hình như cũng có rất nhiều đồng học xem qua 

quyển sách này rồi, trong quyển sách này nói, Cao tiên sinh viết quyển sách này, ông 

hỏi tam vương tử, quí vị hiện tại là quỷ, hồn quỷ, hỏi quí vị có thân thể hay không? 
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Không có. Họ không có thân thể vật chất, không có thân thể vật chất, nói cách khác là 

không có mắt tai mũi lưỡi, họ giống như một cơn gió vậy. Họ có tụ có tán, chúng ta 

biết trong các lễ tiết đốt pháo trúc, pháo trúc này sẽ làm cho họ nổ tung, vừa nổ thì họ 

phân tán, cũng cảm giác rất đau khổ. Nhưng sau khi qua rồi, họ dần dần lại tụ lại với 

nhau. Họ có kiến văn giác tri, họ có thể nhìn có thể nghe, họ cũng hiểu được ý nghĩ con 

người, cho nên họ có thể nhìn thấy những hoạt động của chúng ta, chúng ta nhìn không 

thấy họ. 

“Thân cập chư căn, vô hữu tăng giảm”. Ý nghĩa trong đây rất sâu rất sâu! Con 

người chúng ta ở trong thế gian này, thân thể vật chất có sanh diệt, thân thể linh tánh 

không có sanh diệt. Linh hồn là thân thể linh tánh. Bởi vì nó mê rồi, chúng ta gọi nó là 

linh hồn, nó nếu như giác ngộ rồi, chúng ta gọi nó là linh tánh, trong pháp Đại thừa gọi 

nó là pháp thân. Nó không đâu không có, không lúc nào không có. Tùy theo ý niệm 

của chúng ta, ý niệm của chúng ta là cảm, nó có ứng, cảm ứng đạo giao, nó liền ngay 

trước mặt, nó không phải là quá khứ, nó cũng không phải là tương lai, cho nên giáo lý 

Đại thừa đích thực, Tổ sư Đại đức nói với chúng ta là ngay đây. Ngay đây, tức là một 

niệm này. Một niệm hiện tại nếu như không còn nữa, tất cả vũ trụ đều không còn nữa. 

Một có tất cả đều có, một diệt tất cả đều diệt. Nhất thời đốn hiện, trong Vọng Tận 

Hoàn Nguyên Quán nói rất rõ ràng, đem đạo lý này, đem chân tướng sự thật này nói ra, 

đó là chân ngã. Thân này của chúng ta là giả ngã. Đạo lý này đích xác vô cùng sâu sắc, 

hiểu rõ được đạo lý này chúng ta liền hiểu được, chư Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian 

này, trong lục đạo, trong mười pháp giới, thân của họ, trên thực tế thân thực sự của họ, 

là pháp thân, báo thân. Pháp thân là thể, báo thân là tướng, cũng khởi tác dụng.  

Ở cõi Thật báo, ứng hóa thân gọi là phân thân, không phải là họ đến đây để ứng 

hóa, thân ở cõi Thật báo liền không thấy nữa, không phải vậy. Thân ở cõi Thật báo vẫn 

còn đó. Ở trước Phật nghe kinh, cúng dường, tu phước tu huệ, không gián đoạn.  

Ứng hóa là gì? Cũng giống như phân thân đi vậy, đồng thời có thể phân trăm 

ngàn vạn ức thân, không chỉ là mười vạn ức, có thể phân trăm ngàn vạn ức thân. Vì sao 

vậy? Trong Hoàn Nguyên Quán  ba loại chu biến nói là “xuất sanh vô tận”. Nơi nào 

chúng sanh có cảm nơi đó lập tức liền ứng. Không phải từ đâu đến, không có, ngay nơi 

hiện tiền. Bởi vì pháp thân khắp cả mọi nơi, cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. 

Đây là chân tướng sự thật. Chúng ta không thể không biết. Người thực sự có giác ngộ 

một chút biết được đạo lý này, thấu đáo chân tướng sự thật, quí vị nói xem họ khởi tâm 

động niệm có thể không thận trọng được sao?  

Cổ nhân Trung Quốc nói rằng “độc thiện kỳ thân”, như mười mắt cùng thấy, 

mười tay cùng chỉ, không chỉ vậy, Phật Pháp giảng không chỉ vậy, mười ít quá. Dường 

như mười người đứng bên cạnh nhìn quí vị, hơn thế nữa. Biết bao người xung quanh 

đang nhìn quí vị? Vô lượng vô biên vô số vô tận, đều đang nhìn quí vị, quí vị làm sao 

có thể dấu được chư Phật Bồ Tát? Quí vị làm sao có thể dấu được trời đất quỷ thần? 
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Quí vị làm sao có thể dấu được muôn sự muôn vật? Ngay cả một hạt bụi cát, ngay cả 

một đầu sợi lông, tất cả đều có kiến văn giác tri, có thọ tưởng hành thức. Lúc mê gọi là 

thọ tưởng hành thức, lúc ngộ gọi là kiến văn giác tri. Trong vũ trụ đây là khởi tác dụng 

của pháp tánh, chính là tánh này đây. Lúc không khởi tác dụng dường như không có gì 

cả, quí vị không thể nói nó không có, lúc khởi tác dụng thì thứ gì cũng có, quí vị cũng 

không thể nói nó là có. Sum la vạn tượng là huyễn tướng, bao gồm cả cõi thật báo 

trang nghiêm. Cõi Thật báo trang nghiêm là do pháp tánh sở sanh sở hiện, nó bất biến, 

cho nên gọi là nhất chân pháp giới. Ngoài cõi thật báo ra thập pháp giới y chánh trang 

nghiêm, nó sẽ biến, vĩnh viễn không ngừng đang khởi biến hóa, xuất sanh vô tận. Thứ 

gì đang chủ tể tất cả? Phật nói rất hay, là tâm tưởng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, 

tâm tưởng chủ tể tất cả pháp. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên ý niệm là rất 

quan trọng! Quí vị ngày ngày niệm A Di Đà Phật, quí vị ở cảnh giới gì? Cảnh giới Thế 

giới Cực Lạc. Cảnh giới A Di Đà Phật bổn địa phóng quang. Như vậy không hay quá 

rồi sao? Vậy chúng ta ngày ngày niệm Phật vì sao cảnh giới không hiện tiền? Quí vị 

không biết niệm. Vì sao nói không biết? Trong một câu danh hiệu Phật của quí vị xen 

tạp có hoài nghi, có tạp niệm, hơn nữa thường thường gián đoạn. Cho nên quí vị cảm 

thấy không có lợi ích. Nói cách khác, danh hiệu Phật của quí vị và tâm của A Di Đà 

Phật không liên kết lại với nhau. Cổ nhân nói mẹ con tâm thông nhau, mẹ con xa cách 

dù có xa bao nhiêu họ cũng có cảm ứng. Con cái thực sự nhớ mẹ, mẹ cũng thật nhớ 

con, vì thế lúc họ nhớ nhau liền có cảm ứng. Chúng ta và A Di Đà Phật cũng giống 

như quan hệ mẹ con, như vậy mới được. Cổ đức thường nói nhất niệm tương ưng nhất 

niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Đó gọi là chân niệm Phật. Cho nên 

trên hình thức không phải rất quan trọng, thực chất mới quan trọng. Coi Thế giới Cực 

Lạc là nhà xưa của mình, coi Phật A Di Đà thành cha mẹ của mình. Chúng ta xa rời 

nhà xưa lạc mất phương hướng, đến đây làm việc lục đạo luân hồi. Hiện tại nghe đến 

lời giáo huấn của Phật Thích Ca Mâu Ni, hiểu rõ rồi, sau khi hiểu rõ nhanh chóng nhận 

tổ quy tông, điều này quan trọng! Nhớ nghĩ không quên đây gọi là chân niệm Phật. 

Nhất định không nên đem việc sinh tử để trong tâm. Trong tâm không có sanh tử nữa. 

Niệm niệm tương ưng với Phật A Di Đà. Tôi ở đây phát ra sóng niệm Phật Ngài thu 

được rồi, hồi ứng của Phật A Di Đà, chúng ta cũng cảm nhận được, bản thân cảm nhận 

được rồi. Lúc nào về đến Thế giới Cực Lạc? nghe theo Phật sắp đặt. Phật lúc nào để 

cho chúng ta đi, thì lúc đó Ngài đến đón, lúc đó ta sẽ đi. Chưa đến đón, nhất định 

chúng ta còn có những công việc chưa hoàn thành cần ở lại nơi này hoàn thành, một là 

ở thế gian này nâng cao cảnh giới của chính mình, còn thù thắng hơn ở Thế giới Cực 

Lạc. Đây là điều trong kinh nói. Tại thế giới ta bà tu hành một ngày, thực sự tu hành 

tương đồng với ở Thế giới Cực Lạc tu hành 100 năm. Vì sao vậy? Thế giới Cực Lạc 

không có nhiều cám dỗ như vậy, không có, thế giới thái bình. Nơi này sức mạnh cám 

dỗ quá nhiều, quí vị không thể ngăn được, đây là thật, không phải là giả. Thuận cảnh, 
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nghịch cảnh, thuận cảnh cám dỗ quí vị khởi tham sân si. Nghịch cảnh cũng lại như thế. 

Quí vị nhìn cảnh giới thấu đáo rồi, phàm có hình tướng đều là hư vọng. Không bị cảnh 

giới bên ngoài mê hoặc thì bản thân chúng ta thành tựu rồi. Tuy chưa đại triệt đại ngộ, 

thanh tịnh bình đẳng đạt được rồi, tâm thanh tịnh đạt được, tâm bình đẳng cũng đạt 

được rồi, Phật còn chưa đến đón chúng ta, vậy là ngoài ra còn một điều là phải giúp đỡ 

chúng sanh khổ nạn. Thế giới này người có duyên với Di Đà không ít. Chúng ta phải 

làm một tấm gương tốt, để tiếp dẫn họ, giúp họ nhận biết được Phật A Di Đà, nhận biết 

Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Họ nhận biết rồi họ cũng có thể phát nguyện, họ cũng 

có thể thật làm. Chúng ta có năng lực giúp đỡ họ. Quí vị trú tại thế giới này chính là vì 

một việc như vậy, không phải vì bản thân.  

“Chánh pháp cửu trú, tục Phật Huệ mạng”, là cần chúng ta nghiêm túc thực hành, 

đây không phải là khẩu hiệu, phải làm nó cho được, lợi dụng thân thể giả hợp này, thân 

thể giả này rất có ích. Dùng thân thể giả này làm gương. Trong Hoàn Nguyên Quán có 

bốn đức phải làm nó cho được. “Tùy duyên diệu dụng, uy nghi hữu tắc, nhu hòa chất 

trực, đại chúng sanh khổ”, làm ra được thì chánh pháp sẽ cửu trú rồi. Ngày nay Phật 

Pháp suy rồi, xã hội đại chúng không tin tưởng, Vì sao vậy? Chưa làm ra được. Xã hội 

đại chúng chưa nhìn thấy chánh pháp thực sự, đạo lý là ở đây vậy. Chúng ta thấu đáo 

rồi, làm rõ ràng rồi, vậy không làm sao được? Bảo ai làm? Bản thân làm. Không nên 

khuyên người khác, không nên dựa vào người khác, nếu như họ giác ngộ rồi, họ chắc 

chắn giống như chúng ta, thậm chí còn làm tích cực hơn ta nữa. Cho nên điều này là 

thuộc về báo thân đức.  

Hôm nay chúng ta tiếp tục xem hai câu dưới đây, vẫn là thuộc về báo thân đức. 

“Như Lai định huệ, cứu sướng vô cực”. Ở đây nói rất cụ thể. Định là gì? Định là thiền 

định. Huệ là trí tuệ. Giới định tuệ xưng là tam vô lậu học, điều này phải làm ra. Giới là 

gì? Giữ quy cũ, giữ pháp chính là giới. Ở trong kinh giáo Phật giảng quy cũ cho chúng 

ta, chúng ta phải tuân thủ. Hiện tại chúng ta sống ở trong xã hội này, xã hội này có 

quốc gia, có chính phủ, có điển chương, có chế độ, có phong tục, có tập quán, mỗi mỗi 

đều phải tuân thủ, đều phải làm cho được. Pháp thế gian xuất thế gian đều phải làm nó 

ra cho được. Thế gian pháp nhiều hơn nữa, lão tổ tông của chúng ta thật sự có trí tuệ, 

đem nó quy nạp thành 20 chữ, đơn giản. Nhiều hơn nhiều hơn nữa, không ra khỏi 

phạm vi 20 chữ này, thật không dễ dàng! Hai mươi chữ này là “hiếu để trung tín”, 

chúng ta làm được hay chưa? “Lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa bình”, sao mới có thể làm 

được? Giác ngộ liền làm được, mê làm không được. Giác ngộ là gì? Tất cả chúng sanh 

vốn đã là Phật.  

Trong Bồ Tát Giới Kinh nói tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. 

Đối tượng hiếu để trung tín của ta là gì? Tất cả chúng sanh. Tận hiếu, tận để, tận trung, 

thành tín. Trong đây không có nói đối với người đức hạnh cao, tuổi tác cao, không có 

nói điều này. Đối với người tốt, đối với người xấu, cũng không có. Đã không có thì tất 
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cả chúng sanh đồng loạt bình đẳng. Người đối với tôi có ơn nghĩa, tôi dùng thái độ này 

đối với họ, người hủy báng tôi, người sỉ nhục tôi, người hãm hại tôi, cũng đối với họ 

như vậy, tận hiếu tận để, tận trung, thành tín, nhất định phải làm như vậy. Đó là gì? 

Đây là Bồ Tát giác ngộ rồi, cách làm của họ là như vậy. Quí vị còn có phân biệt, quí vị 

không phải là thực sự giác ngộ, người thực sự giác ngộ không có phân biệt.  

Ngày nay chúng ta cũng không có giác ngộ thực sự, đại triệt đại ngộ, minh tâm 

kiến tánh còn chưa làm được, nhưng ngày nay chúng ta trong kinh giáo Đại thừa huân 

tập thời gian dài, chúng ta giải ngộ, giải ngộ nếu như thực sự thực hành thì chắc chắn 

sẽ giác ngộ thực sự. Quí vị không làm thì không thể, quí vị nếu đã làm thì thực sự giác 

ngộ. Quí vị xem rất nhiều trong nghi thức sám hối, đều “nhất tâm cung kính”, “nhất 

tâm đảnh lễ”, đó là lễ trong lễ nghĩa liêm sỉ, thực sự không thể nghĩ bàn! Đây là gì? 

Đây chính là định tuệ. Chúng ta nói về những chữ này. Hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm 

sỉ, nhân ái hòa bình. Thể của nó là gì? chính là định tuệ, giới định tuệ.  

Hội sớ viết: cứu là cứu cánh, sướng là thông sướng, Như Lai định tuệ, thông 

thường thói quen trong kinh giáo Đại thừa, xưng Phật là từ trên tướng mà nói, xưng 

Như Lai là từ trên tánh mà nói. Như Lai định tuệ chính là tự tánh định tuệ. Người nào 

không có? Tất cả chúng sanh đều có. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của 

Như Lai, giới định là đức. 

“Cứu cánh thông sướng”, “giản dị nhân vị sở đắc cố viết vô cực, cứu sướng vô 

cực”. Đây là từ trên quả vị mà nói, đây không phải là nhân vị. Quả là gì? Quả là thành 

Phật, cũng chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, trong Kinh Hoa Nghiêm” 

nói: sơ trụ trở lên chính là quả vị. Chúng ta hiểu được thập tín Bồ Tát là nhân vị. Thập 

tín Bồ Tát sơ tín đến lục tín, vẫn chưa xa rời lục đạo, ở trong lục đạo, thất tín xa lìa lục 

đạo rồi, thất tín là A la hán, Lục tín là Tam quả thánh nhân, đạo hạnh trong tu tứ quả, 

chưa thành công. Thành công chứng được Tứ quả, họ liền siêu việt lục đạo, cho nên đệ 

thất tín là A la hán, đệ bát tín là Bích Chi Phật, đệ thất tín Bồ Tát, đệ thập tín là Phật, là 

Phật trong thập pháp giới, chưa ra khỏi thập pháp giới, nhân vị.  

Đức Phật trong thập pháp giới này, nếu như họ đoạn được vọng tưởng, vọng 

tưởng là khởi tâm động niệm, không khởi tâm không động niệm thì thập pháp giới 

không còn nữa, họ liền chứng được sơ trụ, siêu việt thập pháp giới. Đây mới là quả 

thực sự. Họ trú ở đâu? Trú ở cõi Thật báo. Cõi thật báo là những người nào? Thập trụ, 

thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, trong Kinh Hoa Nghiêm nói vậy. 41 vị 

pháp thân đại sĩ trú báo độ. Báo độ là cõi Thật báo, cõi Thật báo trang nghiêm, thứ 41 

là Đẳng giác. Lại hướng lên trên là tập khí vô minh không còn nữa. Đẳng giác Bồ Tát 

còn có một phẩm. Phẩm này vô minh không còn nữa. Vậy là thành Diệu giác. Diệu 

giác trú ở đâu? Diệu Giác trở về Thường Tịch quang, tức không thấy nữa, khoa học nói 

không thấy nữa, trở về thường tịch quang rồi. Những thứ này đều là chân tướng trong 

vũ trụ. Danh từ trong kinh Phật gọi là chư pháp thật tướng.  
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Nên kinh nghĩa là trí tuệ thiền định của Phật rốt ráo thông sướng, chẳng phải là 

thứ mà chư Bồ Tát ở nhân vị có thể đắc được. Đây là nó về điều gì? Hai chữ thông 

sướng này, thông sướng chính là vô ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là pháp giới tứ 

vô ngại: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ở đây đều là nói về Phật A 

Di Đà.  

Chúng ta xem tiếp đoạn dưới, dưới đây là đoạn thứ ba. “Ư pháp tự tại, giải thoát 

đức, bát nhã, pháp thân, giải thoát”. Đối với tất cả pháp mà đắc tối thắng tự tại, chư vị 

nên nhớ tự tại chính là ngã, đắc tự tại quí vị nói xem có chủ tể hay không? Đương 

nhiên đạt được chủ tể. Nếu như không thể được chủ tể, làm sao có thể gọi là tự tại? 

Đây chính là điều trong giáo lý Đại thừa thường nói: “thường lạc ngã tịnh”, đây gọi là 

tứ tịnh đức, đây là tánh đức, xuất hiện rồi, chân ngã hiện tiền rồi. Chư vị nên nhớ chân 

ngã đến lúc nào mới chứng được? Viên giáo Sơ trụ Bồ Tát, Biệt giáo là Sơ địa Bồ Tát. 

Chân ngã tìm được rồi vậy. Trong lục đạo thập pháp giới nói là ngã đều là giả, đều 

không phải là thật. Sau khi tìm được chân ngã rồi, quí vị liền đến cõi Thật báo, quí vị 

vĩnh viễn  thoát ly thập pháp giới.  

Thường chính là Đức Niết bàn, thường là bất sanh bất diệt. Huệ Năng đại sư nói 

“đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt”, đó là thường. Lạc là vĩnh viễn lìa khổ. Vĩnh 

viễn không còn khổ nữa. Bất luận là về tinh thần hay vật chất, vĩnh viễn  đã thoát khỏi 

rồi. Đó gọi là lạc. Ngã là tự tại, tự tại tối thắng. Tự tại, chủ tể đều đạt được rồi. Tịnh là 

tự tánh vốn là thanh tịnh, Huệ Năng đại sư nói đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tánh 

đức của tự tánh liền khôi phục. 

Hai chữ “tối thắng”, trong bản Đường Dịch, trong năm loại dịch bản, Đường 

dịch có hai chữ “tối thắng” này. “Tâm lìa sự trói buộc của phiền não”, trói buộc là ví 

dụ. Giống như dây thừng trói chặt quí vị lại, quí vị không tự tại nữa. Phiền não này 

giống như dây thừng trói buộc quí vị vậy. Hiện tại như thế nào? Xa lìa được rồi. Xa lìa 

được gọi là giải thoát. Sợi dây này được mở ra rồi. Quí vị thoát khỏi sự đau khổ này. 

Tâm xa lìa, phiền não chính là dây trói, quí vị không tự tại, quí vị rất cực khổ. Dùng 

phương pháp gì để cởi mở sợi dây này ra? Giới định tuệ. Nhất định phải biết pháp thế 

xuất thế gian cùng một nguyên lý nguyên tắc. Pháp thế gian ngày xưa là giảng về học 

lễ, lễ chính là quy củ, lễ không còn, thì Nho không còn nữa, giới không còn thì Phật 

không còn nữa. Lễ của Nho gia và giới của Phật Pháp là tương thông với nhau, là cùng 

một sự việc. Giới của nhà Phật nghiêm khắc hơn lễ của Nho gia. Vì sao vậy? Vì họ 

phải đắc định. Nho gia chưa có chế định về mục tiêu này. Nhưng mục đích trì giới của 

nhà Phật là đắc định. Mục đích tu định là khai trí tuệ. Trí tuệ chưa khai thì định chưa tu 

thành. Định thực sự tu thành tự nhiên khai trí tuệ. Định là gì? Tiểu định là tâm thanh 

tịnh. Đại định là tâm bình đẳng, rốt ráo viên mãn đó là tánh định. Huệ Năng đại sư nói, 

“đâu ngờ tự tánh vốn không dao động”, đó là tự tánh bổn định, đó là đại triệt đại ngộ. 

Từ đó có thể biết tu định là một phương thức để khai ngộ, mà trì giới lại là phương 
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thức tu định. Trì giới là phương thức của phương thức chứ không phải là mục đích. 

Mục tiêu chung cuộc là khai trí tuệ. Điều này không thể không biết. Rất nhiều người 

học Phật họ không hiểu được đạo lý này, đem trì giới tu định tất cả đều quy kết về 

phước báo, cho nó thuộc về tu phước. Có thể là tu phước không? Có thể, tu phước báo 

nhân thiên. Trì giới không thể đắc định, đó là phước báo nhân thiên, tu định không thể 

khai huệ, thì định này liền trở thành tứ thiền thiên, tứ không thiên. Tương lai họ đến 

nơi đó, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta tu những thứ này, không thể làm sai 

mục tiêu, không thể làm sai phương hướng, điều này rất quan trọng.  

Hiện tại chúng ta tu Tịnh Độ muốn vãng sanh Thế giới Cực Lạc, có cần giới định 

tuệ không? Cần. Không có giới định tuệ Thế giới Cực Lạc không đến được, đặc biệt là 

định, định gọi là tam muội. Quí vị xem người nào có thể vãng sanh? Niệm Phật tam 

muội đạt được rồi, nhất định vãng sanh. Niệm Phật  tam muội chưa đạt được vậy thì 

phải nhờ vào may mắn. May mắn gì? Lúc quí vị lâm chung, niệm cuối cùng là A Di Đà 

Phật tương ưng với nguyện thứ mười tám trong 48 nguyện của Kinh Vô Lượng Thọ, 

nhất định được sanh, một niệm cuối cùng, quí vị có thể bảo đảm niệm cuối cùng của 

quí vị là A Di Đà Phật hay không? Không thể bảo đảm. Sự việc này hên xui thì không 

được, phải thật làm, không thể phó thác cho hên xui. Tôi hiện tại không niệm Phật 

cũng không sao, một niệm lúc lâm chung tôi liền có thể vãng sanh, vậy thì quí vị phải 

hiểu, lúc lâm chung điều đầu tiên là đầu óc phải rõ ràng, quí vị có thể bảo đảm được 

không? Một khi mê hoặc thì coi như xong rồi. Nếu như quí vị sanh bệnh, bệnh rất nặng 

giống như người sống thực vật vậy, ngay cả người cũng không nhận ra được, vậy quí 

vị còn có thể nhận ra Phật sao? Điều này rất quan trọng. Cho nên lúc lâm chung, có ba 

điều kiện quan trọng, thứ nhất là đầu óc phải rõ ràng, thứ hai là gặp được thiện tri thức 

nhắc nhở quí vị, tức là nói trợ niệm, thứ ba là bản thân thực sự phát nguyện cầu sanh 

Tịnh Độ. Tất cả những tạp niệm đều buông xuống hết. Thân tâm thế giới tất cả đều 

buông xuống.  Một câu A Di Đà Phật quy tâm Tịnh Độ. Được, người này chắc chắn 

vãng sanh. Đây là pháp môn Tịnh tông không thể nghĩ bàn, công đức không gì sánh 

bằng. Chúng ta nghĩ đến lúc lâm chung, ba điều kiện này tìm không ra, gặp được thiện 

tri thức, có thể gặp không thể cầu, vậy đầu óc rõ ràng thật không đơn giản!  

Chúng ta xem xem đưa người vãng sanh quí vị thấy, lúc lâm chung được mấy 

người đầu óc rõ ràng, được mấy người trong lúc này thực sự chịu nghe lời khuyến cáo? 

Như vậy, công phu thường ngày là rất quan trọng. Những thứ này giống như đánh giặc 

vậy, bình thường luyện binh, ngày ngày ở thao trường, vãng sanh cũng giống như đánh 

giặc vậy, chỉ là một sát na đó, là một niệm cuối cùng đó, có thể vãng sanh hay không 

quyết định nơi một niệm cuối cùng này. Cho nên người trợ niệm vãng sanh nhất định 

phải là người có tri thức. Ấn Quang Đại sư nói rất hay, người vãng sanh họ đã đoạn khí 

rồi, không nên đụng đến họ, Vì sao vậy?  thông thường nói, người tắt thở rồi, bác sĩ 

chẩn đoán nói người này đã chết, tuyên bố tử vong, thần thức của họ còn chưa đi, quí 
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vị đụng họ họ có cảm xúc, họ có đau đớn, họ có đau đớn, trong lòng sanh sân nhuế, 

vậy là phiền phức lớn rồi. Tâm sân nhuế vừa khởi lên liền đi vào ba đường ác, cho nên 

không thể đụng đến họ. Sau tám tiếng đồng hồ rồi đụng đến họ. Không những không 

thể đụng đến thân thể họ, giường họ nằm cũng không được đụng đến. Đây là thường 

thức, rất quan trọng. Nếu như nóiđể an toàn nhất, tốt nhất là từ 12 tiếng đồng hồ đến 14 

tiếng đồng hồ, vậy là rất an toàn, thần thức của họ rời đi rồi, lúc đó quí vị thay áo quần 

cho họ, tắm rửa cho họ, mặc áo cho họ. Họ đi được rất an tường, toàn thân sẽ mềm mại, 

mềm mại không tiêu biểu đã vãng sanh, mà là ra đi rất an tường, nhưng có thể bảo 

chứng họ không đọa ba đường ác, toàn thân mềm mại. Đời sau đến nhân gian, nhất 

định sẽ tốt hơn đời này. Một đời này họ làm những việc tốt, thật có tu hành, đời sau 

được phú quý, phước tu được càng lớn hơn, nhân gian không có đại phước này, họ liền 

đến cõi trời. Trời có sáu tầng trời, xem phước báo họ tu lớn như thế nào, thông thường 

phổ biến nhất là trời Tứ thiên vương và trời Đao lợi. Điều này chúng ta không thể 

không hiểu. Cho nên con người nhất định phải tu bốn tịnh đức. Người tu bốn tịnh đức, 

lúc lâm chung không có chướng ngại, không có chướng ngại. Điều này bình thường xử 

sự đối người tiếp vật, tùy duyên diệu dụng, oai nghi có phép, nhu hòa chất trực, khổ 

thay cho chúng sanh, rất tốt!  

Hiện tại tu hành quan trọng nhất, nhất định phải nhớ kỹ phải bắt tay từ trì giới, 

không trì giới không được. Không trì giới niệm Phật công phu không đắc lực, không trì 

giới học kinh giáo, học đó là Phật học, không phải là trí tuệ. Người thực sự trì giới, tu 

định, quí vị niệm Phật, tụng kinh vậy thì khác rồi. Vậy quí vị thực sự là đang tu hành. 

Giới học từ đâu? Ngày nay chúng ta phải làm thật, không thể làm giả, làm giả đến lúc 

lâm chung, quí vị tương lai vẫn tiếp tục làm việc luân hồi lục đạo, quí vị sai rồi. Quí vị 

nếu như nói tôi học Phật rồi tại sao Phật Bồ Tát không linh? Đối với Phật Bồ Tát khởi 

tâm oán trách, quí vị xuống địa ngục liền. Phật Bồ Tát nói rất rõ ràng, bản thân quí vị 

sai, quí vị không thừa nhận. Quí vị xem xem giới luật chúng ta y cứ vào đâu? Nguyên 

tắc chỉ đạo cao nhất là tịnh nghiệp tam phước. Trong kinh nói rất rõ ràng, ba điều này 

là Tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật, câu này không phải rõ ràng lắm rồi 

sao? Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả những người tu Bồ Tát đạo thành Phật 

đều phải y theo ba điều này. Ba điều này, điều thứ nhất quí vị đã làm được hay chưa? 

Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Nói với 

chư vị rằng, so với lão tổ tông của chúng ta nói 12 chữ thì nội dung còn thâm sâu hơn, 

còn rộng lớn hơn.  

Hiếu dưỡng cha mẹ như thế nào, phụng sự sư trưởng như thế nào? Đệ tử Phật 

muốn làm một vị Bồ Tát, Bồ Tát tri ân báo ân, người nào ân đức lớn nhất? Cha mẹ, 

thầy giáo. Cha mẹ cho chúng ta thân mạng, thầy giáo cho chúng ta huệ mạng. Bất hiếu 

cha mẹ là đại tội số một, tội lừa thầy phản đạo và bất hiếu cha mẹ là tương đồng. Quí 

vị xem như vậy mà không nguy sao!  



Tập 151 498 

 

Chúng ta ngày nay phải đem việc hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ thầy tổ thực hành 

cho được. Dùng điều gì? Dùng Đệ tử quy, tịnh nghiệp tam phước hai câu này là cương, 

Đệ tử quy có 113 việc đó là mục, quí vị liền hiểu được phải làm như thế nào, mới làm 

viên mãn được hai câu này. Không được xem nhẹ Đệ tử quy, Đệ tử quy triển khai ra và 

thập thiện nghiệp đạo không có gì khác, tám vạn bốn ngàn tế hạnh, là giáo dục luân lý 

đạo đức. Nếu như quí vị không từ Đệ tử quy để học, vậy quí vị phải học pháp Tiểu 

thừa, kinh luận Tiểu thừa rất nhiều, quí vị phải học giới luật Tiểu thừa, cho nên tại 

Trung Quốc cổ thánh tiên hiền họ rất thông minh, nửa đời nhà Đường trở về sau, Phật 

Giáo Trung Quốc bất luận là tại gia hay xuất gia không học Tiểu thừa nữa, dùng Nho 

và Đạo thay thế cho Tiểu thừa. Ngày nay Phật Giáo đã suy, vì sao vậy? Vì Nho và Đạo 

không ai học nữa, Tiểu thừa cũng không học nữa, trở thành Phật Pháp không có gốc rễ 

nữa, cho nên Phật Pháp suy rồi, suy thành như thế này đây. Bất luận tu như thế nào quí 

vị cũng không thể thành tựu, quí vị không ra khỏi lục đạo luân hồi, quí vị cũng vãng 

sanh Thế giới Cực Lạc không được, vậy là phiền phức lớn rồi! Kinh điển vừa triển khai. 

Kinh điển vừa triển khai chư vị liền có thể nhìn thấy “thiện nam tử, thiện nữ nhân”, 

vậy tiêu chuẩn của thiện là gì? thập thiện nghiệp đạo. Cơ sở của thập thiện nghiệp đạo 

ở đâu? Cơ sở ở nơi giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả. Chúng ta 

dùng Nho và Đạo để thay thế, tốt! Những thứ của bản thân Trung Quốc không thua so 

với Tiểu thừa. Trung Quốc từ khi dùng Nho gia, Đạo gia để thay thế Tiểu thừa, cũng 

khoảng 1600 năm, 1700 năm rồi. 1700 năm này có biết bao cao tăng đại đức, điều này 

chứng tỏ sự lựa chọn của cổ nhân không sai lầm. Chúng ta vẫn nên đi con đường của 

cổ nhân đã chọn. Dùng Nho, Đạo để thay thế Tiểu thừa, tức là dùng Đệ tử quy , Cảm 

ứng thiên, Văn Xương Đế Quân Âm Chất, ở đây cũng có thể bao gồm, tác phẩm Ấn 

Quang Đại sư tiến cử, giới thiệu là Liễu Phàm Tứ Huấn và An Sĩ Toàn Thư, đem 

những thứ này xem như là giới luật, giới luật căn bản, có được cơ sở này chúng ta tu 

thập thiện nghiệp đạo, không có chút khó khăn nào, quí vị mới là thiện nam tử thiện nữ 

nhân thực sự. Nếu như ngay cả điều này cũng không biết, cũng không thể nhận biết, 

không thể thật làm, quí vị học Phật có thể nói là quí vị trồng thiện căn trong nhà Phật, 

trong đời này muốn thành tựu thì rất khó khăn. Phật nói rất rõ ràng thấu đáo. Bản thân 

chúng ta nhất định không thể hiểu nhầm, đặc biệt là hướng dẫn người khác, quí vị chỉ 

đường cho người khác, quí vị phải chịu trách nhiệm. Quí vị đi sai đường, nhân quả quí 

vị phải gánh, vậy thì phiền phức lớn rồi. Bản thân chưa khai ngộ, làm gì có năng lực 

dạy người khác? Vì thế ngày nay người khai ngộ chúng ta không tìm ra được, thầy giáo 

hướng dẫn chúng ta, hiện tại chúng ta không nhận biết thiện tri thức thực sự, tìm cổ 

nhân. Tiêu chuẩn của cổ nhân xem Đại tạng kinh, những thứ của họ có thể nhập tạng, 

đó chắc chắn chính là chân thiện tri thức. Chúng ta học tập với họ, thì sẽ không có sai 

lầm, hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình, 12 chữ này đều không làm 
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được, quí vị làm sao có thể học Phật? Quí vị không vào được Phật môn. Đây là những 

thứ của Nho gia. Quí vị nghĩ nghĩ xem mình đã làm được hay chưa?  

Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói thiện có thiện quả, ác có ác báo, tổng 

cộng nói 193 điều, dạy chúng ta thật làm, thực hành thực sự. Nếu như hàng xuất gia, 

lại thêm Sa Di Luật Nghi, Sa Di Luật Nghi những đồng học tại gia có thể học, đây 

chính là vào Phật Pháp rồi. Có được cơ sở tốt như vậy, cơ sở của giới này có rồi, định 

tu như thế nào? Nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, chính là định. Tôi chọn trì 

danh niệm Phật, một ngày niệm 30.000 câu, niệm 40.000 câu, tâm liền định được. 

Luyện tập hai ba năm như vậy tiếp đó sẽ đạt được tam muội. Tâm thanh tịnh rồi. Dùng 

câu danh hiệu Phật này thay thế cho tất cả tạp niệm. Cổ nhân nói không sợ niệm khởi, 

chỉ sợ giác chậm, bất luận ý niệm gì mới khởi A Di Đà Phật, dùng A Di Đà Phật mà 

thay thế, tất cả niệm đều quy về A Di Đà Phật, đó gọi là tam muội, niệm Phật tam muội. 

Hàng lợi căn đó là gì? thực sự buông bỏ. Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần tất cả 

đều buông bỏ. Trong tâm không còn có những vướng bận nữa, đây là đắc định, khai trí 

tuệ rồi.  

Cư sĩ Lưu Tố Vân ở đây, làm hai lần báo cáo, ở đây có lưu lại đĩa CD của bà ấy. 

Bà ấy có bản lĩnh gì? Bản thân bà nói sáu chữ chẳng sai chút nào. Ba đời chư Phật  sở 

dĩ có thể thành Phật  cũng chính là sáu chữ này: “trung thực, nghe lời, thật làm”, quí vị 

xem người thế gian khó khăn nhất là buông bỏ danh lợi. Đây là bà ấy thiện căn sâu dày, 

bà ấy từ nhỏ cho đến già, chưa từng để tâm đến danh lợi, trong tâm không có danh lợi, 

một đời chân thực, chân thành, không có vọng ngữ. Đó là gì? Đây là giới căn bản, quí 

vị xem Lưu Tố Vân bà không có vọng ngữ, bà lại nói hai lưỡi sao? Bà sẽ đâm thọc thị 

phi sao? Không thể có. Bà sẽ nói thêu dệt sao? Bà sẽ nói ác khẩu sao? Đều không có. 

Tham sân si mạn rất ít, đây chính là gì? Tuy giới này người ta không học, không học 

bà đã có tu dưỡng thâm sâu như vậy, quí vị xem, gặp được Phật Pháp, bà liền có thể 

một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật, Kinh Vô Lượng Thọ một ngày 

nghe mười lần, mười năm chưa từng thay đổi, một môn thâm nhập. Quí vị phải cẩn 

thận quan sát bà ấy, bà ấy có khai ngộ hay không? Hình như có được chút ít. Quí vị 

nên biết, có một chút khai ngộ đó, bà đã có định công tương đối, cho nên không đi con 

đường giới định tuệ này, không thể thành tựu. Tam học giới định tuệ mười phương tam 

thế tất cả chư Phật, từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, bắt buộc đi con đường này. 

Tôi lúc mới học Phật, vì là phần tử tri thức hiếu học, đối với đạo lý cảnh giới của 

kinh Phật này rất hoan hỷ, giới luật thì rất sơ sài, xem rất nhẹ, không tiếp thu lắm. Đại 

sư Chương Gia nói với tôi, giới luật rất quan trọng, giới luật dường như thời đó chúng 

tôi ở Đài Bắc, từ Đài Bắc đến Cao Hùng quí vị ngồi tàu hỏa, giới luật chính là tấm vé 

tàu hỏa này. Tấm vé này nếu chưa đến mục đích cuối cùng, quí vị vĩnh viễn không thể 

vứt nó đi, bất cứ lúc nào họ muốn kiểm tra vé, lúc đến rồi tấm vé này sẽ trả lại. Ngài 

nói giới luật cũng giống như tấm vé vậy, chưa đến lúc thành Phật, Đẳng giác Bồ Tát 
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còn phải trì giới, mãi đến quả vị Diệu giác, giới định tuệ tam học của quí vị mới viên 

mãn. Quí vị có thể sơ suất được sao? Một môn thâm nhập giữ mười năm như vậy. Điều 

này thông thường mà nói là tối thiểu. Mười năm chưa có được nhất tâm. Người niệm 

Phật  chúng ta nói là chưa đạt được nhất tâm bất loạn, còn phải tiếp tục làm mười năm 

nữa. Dùng nhất tâm bất loạn làm tiêu chuẩn. Nhất tâm bất loạn có hai loại: sự nhất tâm 

bất loạn sanh cõi Phương tiện hữu dư, lý nhất tâm bất loạn sanh Cõi Thật báo trang 

nghiêm. Thực tế là nghiệp chướng quá nặng, mới đem mục tiêu định nơi cõi Phàm 

thánh đồng cư, nghiệp chướng tập khí quá nặng. Đó là bất đắc dĩ. Người thực sự có chí 

khí phải nâng cao phẩm vị, phải đề cao. Cho nên ngày nay chúng ta đọc đến câu kinh 

văn giải thoát đức này, đối với tất cả pháp mà đắc tự tại tối thắng. Tâm lìa sự trói buộc 

của  phiền não, thông đạt vô ngại, gọi đó là tự tại. Câu này chính là pháp giới vô ngại 

của Kinh Hoa Nghiêm. 

“Lại bất mưu nhi vận nhất thiết vô ngại, vị chi tự tại”. Bất mưu nghĩa là không có 

kế hoạch, không có những giả thiết dự bị, tự nhiên như vậy, chướng ngại gì cũng 

không có. Đây mới gọi là tự tại.  

Như mười tự tại ở trong Kinh Hoa Nghiêm, mười tự tại này Niệm Lão đều trích 

lục nó vào nơi này. Chúng ta ở đây đều nhìn thấy rồi, mười điều tự tại. Thứ nhất là 

“mạng tự tại”, mạng là gì? Thọ mệnh. Bồ Tát đắc huệ mạng trường thọ, trải qua vô 

lượng a tăng kỳ kiếp trú trì thế gian, không có chướng ngại. Điều này sắp vào hàng số 

một, là điều mà người ở thế giới Ta bà yêu thích nhất, đem nó liệt vào điều đầu tiên, 

thọ mạng tự tại. Thọ mạng và sức khỏe có mối liên hệ mật thiết, nếu như thọ mạng rất 

dài, thân thể không mạnh khỏe, vậy không phải là đang chịu tội sao? Đó không phải là 

hưởng phúc, đó gọi là chịu tội. Thọ mạng dài, thân thể giống như người trẻ tuổi vậy, đó 

mới gọi là tự tại. Có thể làm được không? Có thể, thực sự có thể. Ở trong Phật Pháp 

trên lý luận mà nói, đó thật là không có chướng ngại, dựa vào điều gì? trong kinh Phật 

nói “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”.  

Lúc tôi mới học Phật thầy giáo nói với tôi: trong nhà Phật có cầu tất ứng. Cầu 

trường thọ có thể được trường thọ sao? Có thể. Cầu phú quý được phú quý, cầu trường 

thọ được trường thọ. Nhưng thầy giáo sau đó có chú giải: bắt buộc phải cầu như lý như 

pháp, quí vị mới có thể đạt được, thực sự trong nhà Phật có cầu tất ứng. Quí vị cầu mà 

không đạt được, là nguyên nhân gì? Không phải ở lý có sai lầm, mà là phương pháp sai 

rồi. Lý là một cái tâm thuần túy lợi người, không phải là tự lợi. Tôi ở thế gian thêm vài 

năm nữa thân thể khỏe mạnh, vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà phục vụ, vì chánh pháp 

cửu trú, vậy thì tự nhiên liền đạt được. Vì bản thân hưởng thụ ngũ dục lục trần điều này 

cầu không được, trong nhà Phật không có điều này. Bởi vì Phật Bồ Tát không có ai là 

tự tư tự lợi, chỉ cần bản thân có xen tạp một chút tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, quí 

vị liền không đạt được, không phải là không linh. Quí vị không như pháp rồi. Cho nên 

sự cầu này cầu thọ mạng, đây là Bồ Tát, không phải là phàm phu. Phật Bồ Tát thị hiện 
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ở nhân gian này, vì sao họ không thường trú, ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni trú thế, 

cũng là 79 tuổi đã đi rồi. Ngài vì sao không trụ thêm vài năm nữa? Đây chính là lời của 

Thiện Đạo đại sư “đều do gặp duyên khác nhau”.  

Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, giảng kinh dạy học 49 năm, người hữu 

duyên đều được độ hết, công việc của Ngài viên mãn rồi, Ngài ra đi thôi. Chúng sanh 

về sau thì sao? Chúng sanh về sau có duyên với những vị Phật Bồ Tát khác, đây là đệ 

tử của Thế Tôn, đời đời truyền thừa, trong những vị đệ tử này, đích thực rất nhiều vị 

đều là người trở lại. Phật, Bồ Tát, La hán ứng hóa thân đến, Phật không bỏ chúng sanh, 

pháp duyên của Thế Tôn viên mãn rồi, liền giao cho đệ tử, quí vị kế tiếp từng người 

từng người tiếp tục làm. Vì thế học Phật kết pháp duyên quan trọng hơn bất cứ điều gì. 

Thầy Lý ngày xưa ở Đài Trung pháp duyên vô cùng thù thắng, chúng tôi học 

kinh giáo với Thầy, thầy cũng đem điều này thường thường nhắc nhở, dặn dò chúng 

tôi, phải kết pháp duyên cùng đại chúng, còn dạy chúng tôi kết pháp duyên như thế 

nào. Thầy mỗi tuần giảng kinh hai lần, cố định như vậy, mỗi tuần giảng hai lần, dạy 

chúng tôi làm tiếp đãi, chúng tôi hơn 20 người bạn học, bạn học kinh giáo, thầy giáo 

giảng kinh chúng tôi liền tiếp đãi, ở cổng lớn nhìn thấy có những vị đồng tu đến nghe 

kinh, đi chào hỏi họ, tìm chỗ ngồi cho họ, đem kinh sách đến cho họ, nói với họ hôm 

nay bắt đầu giảng từ đâu trở đi. Có lúc thầy giáo nói mua cho họ một ít bánh kẹo kết 

duyên, chúng tôi lại rất nghèo, không có tiền, một đồng đi mua được một chút đậu 

phộng, mỗi người một hạt, mỗi người một hạt, kẹo thì một người một miếng nhỏ, kết 

duyên thôi. Những bạn học chúng tôi chỉ làm những sự việc này, kết pháp duyên. Quí 

vị nếu như không kết pháp duyên, quí vị tương lai tuy giản kinh rất hay, giảng hay đến 

nỗi hoa trời rải xuống, cũng không ai nghe. Người đến nghe kinh là người có duyên 

với quí vị. Điều này bất luận quí vị giảng hay hay không, duyên là quan trọng nhất, 

chúng tôi  tận mắt thấy rồi. Chúng tôi có mấy bạn học giảng kinh giảng rất hay, nhưng 

giảng kinh người nghe kinh chẳng được mấy người, chỉ mười mấy hai mươi người. Cư 

sĩ Lâm Khán Trị cũng là lão học trưởng của chúng tôi, bà 60 tuổi, pháp duyên của bà 

rất tốt, bất luận giảng kinh ở đâu, giảng tòa đều ngồi đầy người hết. Chúng tôi đều rất 

ngưỡng mộ. Thầy giáo nói người ta pháp duyên thù thắng. Cho nên kết duyên là điều 

rất quan trọng. Điều này chúng tôi học được rồi. Cho nên nhiều năm như vậy, ở trên 

quốc tế mời tôi giảng kinh, pháp hội của chúng tôi còn chưa mở, những thứ kết duyên 

của chúng tôi đều đã chở đến, toàn bộ đều là kinh sách, băng đĩa, đĩa ghi âm, đĩa ghi 

hình những thứ này. Cho nên vừa giảng kinh là ở cổng đã để đầy rồi, tùy ý lấy. Pháp 

duyên thù thắng là đến như vậy.  

Điều đầu tiên trong Tứ nhiếp pháp là bố thí. Kết duyên bố thí là kết pháp duyên 

với tất cả chúng sanh, vậy nên đích thực trong nhà Phật thực sự có cầu tất có ứng. Nhớ 

kỹ một nguyên tắc là không phải vì bản thân. Không thể xen vào một chút những thứ 
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của bản thân mình vào trong đó, vừa bị xen là hư rồi, cảm ứng không còn nữa. Một 

mảy may bản thân cũng không có, thì cảm ứng sẽ không thể nghĩ bàn. 

Đệ tử của Thế Tôn, đệ tử chân chánh ở thế gian này chính là tục Phật huệ mạng, 

tiếp dẫn chúng sanh, tiếp dẫn họ đến Thế giới Cực Lạc, những pháp môn khác, kinh 

điển khác không quan trọng. Đó là gì? Họ hoan hỷ, làm cho họ vui lòng, giảng kinh 

cho họ, thực sự có lợi ích là giúp họ liễu sanh thoát tử ra khỏi ba cõi. Ngay trong đời 

này viên mãn thành Phật, chính là bộ kinh này. Năm kinh một luận của Tịnh Độ, đó là 

điều thực sự quan trọng, Điều này không thể không biết.  

Vậy nên tài phú, Phật nói rất hay là bố thí tài sản được giàu có, thông minh trí 

tuệ do bố thí pháp, mạnh khỏe trường thọ nhờ bố thí vô úy. Thực sự tu ba loại bố thí 

này, ba loại quả báo, đây là điều người thế gian này cầu mong: trí tuệ, giàu có, mạnh 

khỏe sống lâu, tất cả quí vị đều có được. Trong tâm không có bản thân, nhất tâm chỉ là 

vì chánh pháp Như Lai, vì phổ độ chúng sanh, một đời quí vị sẽ không đau bệnh. Vì 

sao còn phải sinh bệnh? Vì còn có bản thân chưa buông bỏ được, quí vị mới sinh bệnh, 

bản thân buông xuống rồi, thì sẽ không sinh bệnh. Đạo lý này nên hiểu vậy. 

Thứ hai, tâm tự tại, Bồ Tát trí tuệ phương tiện, điều phục tự tâm, có thể nhập đại 

tam muội vô lượng, du hí thần thông, mà không bị chướng ngại. Tâm tự tại. Trong đây 

điều quan trọng nhất là tâm phải định. Định là gì? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp 

trước là định. Trước tiên phải bắt tay từ việc buông chấp trước, trong chấp trước Phật 

nói với chúng ta đó là quí vị phải thật làm. Điều đầu tiên phải buông bỏ là thân kiến. 

Thân kiến buông bỏ rồi là gì? Vô ngã. Vô ngã, ta vẫn còn phải làm việc cho người 

khác, không có việc vì bản thân mình, không có ý niệm của bản thân mình, tôi làm việc 

là vì người khác, vì tiếp huệ mạng Phật, vì lợi ích chúng sanh. Chỉ cần là việc vì chánh 

pháp cửu trụ, vì chúng sanh được lợi ích, tôi đều làm, không có một chút gì là vì bản 

thân, thân kiến đã phá được rồi. Sau khi thân kiến phá được rồi, nhất định phải làm cho 

được. Thật sự thì năm loại kiến hoặc này là đồng thời đạt được, một thứ đạt được rồi, 

tất cả đều đạt được hết. Ý niệm đối lập không còn nữa, biên kiến. Đối với tất cả mọi 

người, tất cả vật, sẽ không có đối lập nữa. Quí vị liền làm được tùy duyên diệu dụng. 

Chúng tôi thường hay nói: ở trong thế gian này, đối với tất cả người sự vật, không có ý 

niệm khống chế, không có ý niệm chiếm hữu, không có ý niệm chi phối, quí vị xem tự 

tại biết bao! Quí vị có những ý niệm này, quí vị lo lắng, quí vị cực khổ biết bao. Lo 

lắng, vất vả đó là tạo nghiệp. Quí vị không đối lập, không khống chế, không chiếm 

hữu, không lo lắng, quí vị không tạo nghiệp nữa, đó thực sự là tiêu nghiệp chướng. 

Không có thành kiến, có thể hằng thuận chúng sanh, người khác nói gì, rất tốt, không 

tốt cũng rất tốt. Sự không tốt đó, tương lai họ nhìn thấy, họ thiệt thòi, mắc lừa thôi! 

Thiệt thòi, mắc lừa là họ đang học tập. Họ ở đó hấp thu kinh nghiệm hấp thu giáo 

huấn, có gì là không tốt? Là việc tốt! Nếu như họ không chịu thiệt một chút thì họ học 

từ đâu được? Cho nên Bồ Tát cũng thường nhìn thấy người tạo tội nghiệp chịu khổ 
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báo, không đến khuyên răn họ, thông qua sự giáo huấn này bản thân họ ắt sẽ sẽ giác 

ngộ, ngược lại lúc đang hưởng phúc, ở trong thuận cảnh, phải nhắc nhở họ, tránh cho 

họ tạo nghiệp. Mê quá sâu rồi, lúc tạo nghiệp cực trọng, Phật có lúc cũng nhìn thấy 

cười cười không nói gì, đây là gì đại từ đại bi, phương tiện thiện xảo, dần dần đợi họ 

giác ngộ đợi họ quay đầu, quí vị lại đi dạy họ cũng không muộn. Cho nên đầu tiên tâm 

phải định, không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Tiêu chuẩn tu hành trong bộ 

kinh này, chính là nói ba sự việc này: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh là A la 

hán, bình đẳng là Bồ Tát, Giác là Phật. 

Mục tiêu tu học của chúng ta là niệm Phật, trì chú, trì giới, đó đều là phương 

thức. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là tâm thanh tịnh, chúng ta tu hành phải chăng là thật có 

công phu, thật đắc lực, đó chính là tâm chúng ta, mỗi năm càng thanh tịnh hơn, mỗi 

tháng càng thanh tịnh hơn, vậy là công thực sự đắc lực. Bản thân hiểu được mỗi tháng 

đều có tiến bộ hơn, thực sự buông xuống được, tất cả buông xuống, trong tâm không 

có mong cầu gì, thật sự làm được không tranh với người, không cầu gì ở đời. Phật Bồ 

Tát muốn chúng ta làm việc gì đó, kết quả làm việc yêu cầu phải tốn tiền, chúng ta 

cũng không có tiền, chúng ta cũng không thể đến nhà người ta để hóa duyên, tự nhiên 

liền có người đem đến, sự việc này chứng tỏ Phật Bồ Tát nhất định bảo quí vị phải làm, 

có người đưa tiền đến rồi. Vậy không có ai đưa tiền đến, tốt thôi, sự việc này có thể 

không cần làm, không cần lo lắng. Cho nên vĩnh viễn là tùy duyên, không phan duyên, 

vậy là đúng rồi.  

“Du hí thần thông, nhi vô chướng ngại”, du hí thần thông là hình dung cuộc sống 

hằng ngày của quí vị, là đang làm việc du hí, thông đạt vô ngại, tâm tự tại. 

Thứ ba “tư cụ tự tại”, chữ “tư cụ” này nghĩa là chúng ta sống trong thế gian này, 

bắt buộc phải đầy đủ một số điều kiện, điều kiện vật chất không có là không được, đồ 

ăn tuy rất đơn giản nhưng phải có thể ăn cho no, mặc đơn giản nhưng phải có thể mặc 

cho ấm, có một cái phòng nhỏ, có thể che gió mưa, đủ rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni năm 

xưa thị hiện cho chúng ta, nơi ngài cư trú là vùng nhiệt đới, lưu vực sông Hằng, nên ba 

y một bát là đủ rồi, Ngài không có thứ gì nữa, gốc cây một đêm, ngày ăn một bữa, đi 

khất thực, mỗi ra ngoài khất thức, khất thực được thức ăn không phải là bản thân liền 

ăn hết, không phải vậy, trở về, giống như hiện tại là nói là nơi đóng quân vậy, Ngài 

không có nhà, Ngài cũng không có cắm trại, chỉ là rừng cây, trở về nơi rừng cây này, 

đem tất cả những thức ăn đổ tập trung lại với nhau, trộn đều lại, ăn bao nhiêu thì lấy 

bấy nhiêu, thực sự là chủ nghĩa cộng sản. Có người khất thực thức ăn ngon, có người 

khất thực thức ăn không ngon, có người khất thực được nhiều, có người khất thực được 

ít, sau khi trở về mọi người tập trung lại, cho nên cổ nhân nói, người xuất gia là một 

bát cơm ngàn nhà, đó là thật, không phải là giả. Lúc ăn cơm đơm một bát cơm nhỏ, đó 

là 1250 người đi ra bên ngoài khất thực trở về, vậy không phải là cơm ngàn nhà sao? 

Không phải là giả, thực sự đã làm được “lợi hòa đồng quân”, quí vị xem trong lục hòa 
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kính, thực sự là làm ra được bình đẳng chân chánh. Thanh tịnh bình đẳng giác họ biểu 

hiện trong cuộc sống hằng ngày, tâm địa không mảy may ô nhiễm. Sau khi đi khất thực 

trở về mọi người chia nhau ăn. Y phục, y phục ngày xưa tương đối hiếm hoi, ăn uống 

thì tương đối dễ dàng, y phục từ đâu mà có? Người ta tặng một cái áo, đó là điều không 

dễ dàng, y phục đa số là áo quần của người bình thường mặc cũ rồi, không mặc nữa, 

vứt đi không cần nữa, họ nhặt lại, nhặt lại cũng có thể dùng được, rách không thể dùng 

thì cắt bỏ nó đi, có thể dùng thì cắt ra từng miếng để lại, giữ lại đủ may một cái áo rồi, 

chắp vá nối lại. Y hiện tại của chúng ta chỉ có tính tượng trung, từng miếng từng miếng 

này, trước đây đích thực là từng miếng từng miếng nối lại với nhau, chất liệu vải khác 

nhau, màu sắc cũng khác nhau, nên bắt buộc phải nhuộm, nhuộm thành màu sắc như 

thế này, màu sắc này là gì? đỏ vàng xanh trắng đen tất cả đều lẫn lộn với nhau liền trở 

thành màu sắc này. Cho nên gọi là y nhuộm màu. Y chỉ có ba loại phương thức, một 

ngũ điều, y tôi mặc trên người đây là 25 điều,  25 điều gọi là đại y, đại y là cửu điều 

đến 25 điều, đều gọi là đại y, y bình thường thông thường đắp là 7 điều. Lúc làm việc 

là mặc y năm điều, y năm điều là y phục để mặc làm việc, ra ngoài khất thực đó là đại 

sự, nhất định phải đắp y 25 điều. Đây chính là cung kính đối với tất cả chúng sanh, tâm 

cung kính, những người tại gia cúng dường cho chúng ta ăn uống, những thức ăn cúng 

dường chúng ta, người xuất gia đối với họ là bố thí pháp, đối với họ giảng giải Phật 

Pháp, dùng Phật Pháp hướng dẫn cho họ, họ có thắc mắc phải giải đáp cho họ, không 

có vấn đề thì phải chúc phúc cho họ, cho nên tín chúng dùng tài thí, thức ăn là thuộc về 

tài, tài thí. Người xuất gia dùng pháp thí để đền đáp.  

Hiện tại xã hội không như ngày xưa nữa, chúng ta có phòng xá, tự viện, am 

đường để cư trú, nhân khẩu nhiều rồi, người học Phật cũng nhiều hơn trước đây, cho 

nên hiện tại có trường học, có giảng đường, tất cả những công trình xây dựng này đều 

gọi là tư cụ. Bồ Tát có thể dùng vô lượng trân bảo, các loại tư cụ trang nghiêm tất cả 

thế giới, thanh tịnh vô ngại vậy. Những trân bảo này, những thứ bảy báu của thế gian, 

nó rốt cuộc có tác dụng gì? Thất bảo là thuộc về sự giàu có, tác dụng của nó là giúp đỡ 

quí vị thoát khỏi bần cùng. Nói cách khác, đem đến cho quí vị sự giàu có, tác dụng của 

nó là như vậy. Nên mọi người xem nó rất trân quí, rất quý giá. Phật Pháp không như 

vậy, Phật Pháp rất coi trọng pháp, xưng pháp là pháp bảo. Tài bảo trên thế gian, chỉ có 

thể giải quyết những vấn đề ăn mặc đi đứng của chúng ta, không có cách gì giúp đỡ 

chúng ta, liễu sanh tử ra khỏi luân hồi, chứng đắc Niết bàn không sanh không diệt, 

không có được năng lực này. Pháp có được năng lực này, cho nên pháp bảo so với tài 

bảo của thế gian này quan trọng hơn không biết bao nhiêu lần! Cho nên người học Phật 

coi trọng pháp bảo. Quí vị xem xem một quyển kinh sách này, một câu danh hiệu Phật, 

Phật Pháp là pháp môn tu hành, một quyển kinh có thể thực sự giúp đỡ một người, phá 

mê khai ngộ, lìa khổ được vui, thế gian vô lượng tài bảo, đều không thể so sánh với nó. 

Đây là thật, không phải là giả. Trước đây chúng tôi nói, trong kinh văn này nói: “huệ dĩ 
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chân bảo chi lợi”, lợi chân thật là pháp bảo, chúng ta dùng pháp bảo bố thí, cúng dường 

tất cả đại chúng, phước báo này thật lớn, điều này không thể không biết. Ngày nay 

chúng ta tu pháp cúng dường thù thắng nhất, đó là gì? Chính là mạng internet và truyền 

hình hiện nay, người hiện tại ai không xem ti vi, ai không dùng internet? Chúng ta đem 

tâm đắc bản thân tu hành được, pháp hỷ tu tập, lợi dụng những khoa học kỹ thuật cao 

này, và rất nhiều chúng sanh hữu duyên khác, chúng sanh hữu duyên là gì? Họ mở 

kênh truyền hình này ra, đây chính là người hữu duyên, cùng chia sẻ với họ, cùng nhau 

học tập. Ngày nay ở trong thế giới này, đây là tư cụ tự tại thù thắng nhất. Nếu như có 

năng lực, bất luận xuất gia hay tại gia, trong đạo tràng nhất định ít nhất phải lắp đặt 

mười trang mạng internet quốc tế, mỗi ngày chăm chỉ tu hành, chăm chỉ học tập, mỗi 

ngày đều đem thành tích bản thân tu học được, tâm đắc của chúng ta truyền lên mạng 

chia sẻ với tất cả đại chúng. Đây là thực sự báo ơn Phật. Đây là tư cụ tự tại thật sự. 

 “Nghiêm sức tất cả thế giới”, nghiêm là trang nghiêm, sức là trang sức, trang 

nghiêm trang sức tất cả thế giới, dùng gì? Giáo dục Phật đà. Phật Giáo bản thân xưng 

là tôn giáo, tông môn giáo môn, tôn nghĩa là gì? Là chủ yếu, quan trọng, tôn sùng; giáo 

là giáo dục, dạy học, giáo hóa. Hai chữ tôn giáo kết hợp lại, đối với khắp pháp giới hư 

không giới tất cả chúng sanh hữu tình, là giáo dục chủ yếu, dạy học quan trọng, giáo 

hóa tôn sùng. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai pháp thân Bồ Tát, họ đều làm 

những việc này.  

Chúng ta ngày nay gặp được, đạt được lợi ích, đạt được điều tốt, chúng ta phát 

nguyện gia nhập đoàn thể của họ, cũng theo đuổi công việc giống như vậy, thành tựu 

tư cụ tự tại, thành tựu nghiêm sức tất cả thế giới, làm cho tất cả thế giới đều tốt đẹp 

giống như Thế giới Cực Lạc vậy. Tất cả những cư dân ở trong đó đều là người thượng 

thiện, thượng thiện là gì? là Bồ Tát. 

Lão tổ tông chúng ta nói hiếu đễ trung tín 12 chữ toàn bộ đều thực hành rồi, thập 

thiện nghiệp đạo do Phật Đà dạy học, tam quy ngũ giới, người người đều làm được 

viên mãn. Vậy chúng ta hiểu được chánh báo trang nghiêm nhất định dẫn đến sự trang 

nghiêm của y báo. Y chánh trang nghiêm không gì sánh bằng, trong khắp pháp giới hư 

không giới, Thế giới Cực Lạc là một nơi thị phạm, tất cả những điều tốt đẹp không có 

mảy may khiếm khuyết. Đây là điều chúng ta nên tiếp tục học tập, mọi người đều có 

nhìn thấy được. 

Quí vị xem Phật A Di Đà kiến lập Thế giới Cực Lạc như thế nào. Kiến lập Thế 

giới Cực Lạc không phải là bản thân Ngài hưởng thụ, không phải vì bản thân, đặc biệt 

là vì pháp giới hư không giới, tất cả lục đạo chúng sanh trong quốc độ chư Phật. Vậy 

chúng sanh lớn biết bao! Tâm lượng của Phật A Di Đà lớn, tâm địa thuần tịnh thuần 

thiện, cho nên Thế giới Cực Lạc thực sự là nghiêm sức là số một trong tất cả thế giới 

chư Phật, chúng ta trong đời này thật may mắn gặp được pháp môn này, thân cận Phật 

A Di Đà, nhận thức rõ rồi, hiểu được thấu đáo rồi, hạ quyết tâm, không đi không được. 
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Giống như Lưu Tố Vân vậy, quí vị nghe khẩu khí lúc bà ấy diễn giảng, tin chắc Thế 

giới Cực Lạc, nhất định phải vãng sanh! Phải có quyết tâm kiên định như vậy, có thể đi 

được hay không? Chắc chắn đi được.  

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 

 

Tập 152 
Chuyển ngữ: Liên Hải  

Biên tập: Minh Tâm 

Thời gian: 29.09.2010 

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong  

 

      Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa 

Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 175, chúng ta bắt đầu xem từ hàng thứ tư. 

“Ư nhất thiết pháp nhi đắc tối thắng tự tại cố, tối thắng nhị tự, tự Đường dịch, 

tâm ly phiền não chi hệ phược, thông đạt vô ngại vị chi tự tại, hựu bất mưu nhi vận, 

nhất thiết vô ngại, vị chi tự tại”. Phía trước của đoạn này chúng ta đã học qua. Hôm 

nay chúng ta lại bắt đầu xem từ đoạn này. Đây là một đoạn, câu này vô cùng quan 

trọng, là điều tất cả chúng sanh hướng đến. Quí vị nghĩ thử xem ai không muốn được 

tự tại trong tất cả các pháp? Sự việc này có thể làm được hay không? Không những là 

tự tại, còn thêm hai chữ nữa là “tối thắng tự tại”, tự tại thù thắng không gì sánh bằng. 

Chúng ta nhất định phải biết, đây là nói Phật A Di Đà, nói Phật A Di Đà ý nghĩa quan 

trọng nhất là nói bản thân chúng ta, trong pháp Đại thừa sanh Phật không hai, sanh là 

chúng sanh, Phật là Chư Phật Như Lai. Vì sao chúng ta gọi ngài là Phật? Vì Ngài đắc 

tối thắng tự tại, chúng ta liền xưng Ngài là Phật. 

Ngày nay chúng ta khắp nơi đều chướng ngại, đây đều là lục đạo phàm phu, vì 

sao người ta không có chướng ngại, chúng ta lại có chướng ngại? Chướng ngại từ đâu 

mà có? Chướng ngại từ trong tập khí phiền não của chính mình. Đức Phật dạy chúng ta 

làm thế nào mới thành Phật? Buông phiền não tập khí xuống, chướng ngại chẳng phải 

sẽ không còn nữa sao? Tự tại liền hiện ra rồi. Vì sao vậy? Vì tánh đức trong tự tánh 

vốn là tự tại. Cho nên tự tại không phải từ bên ngoài mà đến, là chúng ta vốn có vậy. 

Trong kinh đã nói Phật đều nói bản thân vốn có, lời của Cổ thánh tiên hiền nói rất hàm 

súc, không nói tỉ mỉ như kinh Phật vậy. Cổ nhân đã nói, trong Luận Ngữ nói bản tánh 

vốn thiện. Quí vị xem ý nghĩa này được viết vào trong Tam tự kinh, dạy học cho nhi 

đồng. Các em nhỏ đến trường đi học, bộ sách đầu tiên chính là học Tam tự kinh, trong 

Tam tự kinh có câu: “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”. Thiện là gì? tự tại chính là thiện, 

không tự tại vậy làm sao mà gọi là thiện được? Hi vọng đạt được điều gì? Hi vọng khôi 
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phục bản tánh, khôi phục bản thiện của chúng ta, thiện này không phải thiện trong 

thiện ác, thiện này mỗi mỗi đều viên mãn đây gọi là thiện, thiện chính là tốt quá rồi, 

không còn có mảy may khuyết điểm nào nữa. Thiện chính là ý nghĩa này, không phải 

thiện của thiện ác, ý nghĩa thiện của thiện ác rất nhỏ hẹp, ý nghĩa này sâu rộng vô tận. 

Phật đem những đạo lý này giảng cho chúng ta một cách rõ ràng, thấu đáo. Phật là thầy 

giáo của chúng ta, Phật, Bồ Tát, A la hán, trước đây chúng tôi đã nói qua rất nhiều lần 

rồi, là danh xưng học vị trong Phật Giáo, mỗi người đều có thể lấy được. Phật là học vị 

cao nhất, giống như tiến sĩ vậy. Bồ Tát giống như thạc sĩ, A la hán giống như cử nhân, 

người người đều có thể lấy được. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay “tất cả chúng 

sanh vốn là Phật”, quí vị xem câu này nói hay biết bao, “vốn là”, quí vị hiện tại lại 

muốn đi kiếm cho được nó, có lý gì lại không thành tựu? Then chốt chính là buông bỏ, 

quí vị chỉ cần có thể buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, trong Phật Pháp 

liền xưng quí vị là Phật Đà. Ba thứ này đều buông bỏ rồi, trí tuệ, đức năng, tướng hảo 

ở trong tự tánh đều khôi phục, bởi vì nó là tự tánh vốn có, nó không phải từ bên ngoài 

đến, thứ vốn có này mới gọi là thiện. Cổ nhân dùng một chữ này để đại biểu. Phật 

giảng thấu triệt hơn. Trong chữ thiện này bao hàm điều gì? Bao hàm trí tuệ đức tướng 

vô lượng vô biên, cho nên Tiến sĩ Townenbe nói rất hay: cổ nhân tâm lượng lớn có thể 

bao dung văn hóa dị tộc, tức là nói Phật Giáo Ấn độ. Phật Giáo truyền đến Trung Quốc, 

người Trung Quốc hoàn toàn tiếp thu, điều này tâm lượng lớn có thể bao dung. Trên 

thế giới tâm lượng lớn như vậy ít thấy, không nhiều, ở Châu Âu không nhìn thấy, chỉ 

có Trung Quốc thực sự rất đặc thù, hoàn toàn chấp nhận. Sau đó ông ấy nói: Phật Giáo 

làm phong phú văn hóa bản địa Trung Quốc, chúng ta dùng Phật Giáo giải thích kinh 

điển của Nho gia, giải thích kinh điển của Đạo gia. Đem Nho và Đạo đều nâng cao lên. 

Quí vị nói xem “tánh bổn thiện” chữ thiện này, lúc chưa có kinh Phật, thì chữ thiện đó 

phạm vi người giảng đều rất nhỏ. Rất nhiều người đều cho rằng nó là chữ thiện trong 

từ thiện ác, chưa có ai giảng viên dung như vậy.  

Tự tại, thực sự mà nói đến A la hán mới thực sự đạt được. A la hán thành tựu 

như thế nào? Chấp trước buông bỏ rồi. Phật nói ba loại: vô minh phiền não, trần sa 

phiền não, kiến tư phiền não, ba loại phiền não. Danh từ trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 

vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Danh từ không giống nhau, nhưng ý nghĩa tương 

đồng. Vọng tưởng chính là vô minh phiền não mà trong kinh giáo Đại thừa thường nói, 

phân biệt trong kinh Đại thừa nói là ... là dùng tên gì nhỉ, nhất thời tự nhiên tôi không 

nhớ ra nữa, kiến tư phiền não là chấp trước, phân biệt là trần sa phiền não, nhiều giống 

như trần sa vậy, dùng trần sa để tỷ dụ là trần sa phiền não. A la hán chỉ buông bỏ kiến 

tư, chính là chấp trước, họ còn có trần sa, còn có vô minh, nhưng tự tại đã xuất hiện rồi, 

đã đạt được tự tại rồi.  

Hướng thượng mà đi thì phạm vi của tự tại đó càng ngày càng lớn, càng ngày 

càng rộng, ở nơi đây trích dẫn của Kinh Hoa Nghiêm, đó chính là trên địa vị của Phật, 



Tập 152 508 

 

cũng chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước tất cả đều buông bỏ, thông thường trong 

kinh Đại thừa nói, vô minh, trần sa, kiến tư đều đoạn tận rồi, chính là ý nghĩa này.  

Trong Kinh Hoa Nghiêm”nói mười loại tự tại. Một là mạng tự tại, Bồ Tát đạt 

được trường thọ huệ mạng, trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp trú trì thế gian, không có 

chướng ngại, điều này rất nhiều người mong có được. Đây là thật không phải giả. Nói 

thông rồi chúng ta đều biết được, chỉ là chúng ta chưa chứng đắc. Mạng tự tại này, 

mười loại tự tại này đều là đức tánh, tự tánh vốn có. Phật có, hiện tại chúng ta có hay 

không? Có. Có, chúng ta có sanh tử, sanh tử là thân thể sanh tử, linh hồn của quí vị 

không có sanh tử. Điều này người thông thường nghe được nói, đây là tôn giáo, đây là 

mê tín. Không phải mê tín, là thật. Nói linh hồn, hồn đó không linh, nếu như là linh nó 

làm sao lại đầu thai trong lục đạo luân hồi, ngạ quỷ súc sanh nó vì sao lại đi? Nó không 

linh là hồ đồ! Cho nên hồn đó được gọi là mê hồn, đó là thật. Nó là mê mà không giác, 

không thể gọi nó là linh. Nó không ra khỏi lục đạo luân hồi, nó mê. Nó nếu như giác 

ngộ rồi, sau khi giác ngộ vậy thì nó thực sự tự tại rồi. Giác ngộ thì không còn gọi linh 

hồn, gọi là linh tánh. Linh tánh không sanh không diệt. Đó thật là đã đắc đại tự tại rồi.  

Ở Trung Quốc Khổng lão phu tử gọi thứ này là du hồn. Quí vị xem, vị này cũng 

rất vĩ đại. Trong Kinh Dịch – Hệ Từ Truyện, Hệ Từ Truyện là ông ấy viết, do Khổng 

lão phu tử viết, những trước tác ông để lại không nhiều. Trong Kinh Dịch có Hệ Từ và 

Thập Dực, còn có Hệ Từ trong lục thập tứ quái. Đây là tác phẩm do Khổng lão phu tử 

viết. Trong Hệ Từ Truyện ông nói: “linh hồn vi biến, tinh khí vi vật”, cách nói này, cho 

nên chúng ta hoài nghi ông có phải là Phật Bồ Tát tái lai không? Vì sao nói giống như 

y trong kinh Phật nói vậy, chỉ là không nói thấu triệt như kinh Phật mà thôi. Quí vị 

xem du hồn vi biến, trong lục đạo nói du hồn vô cùng chính xác, bởi vì người ở trong 

trạng thái này, nó không có thân thể, nó có mắt hay không? Có. Có lỗ tai hay không? 

Có. Có ở đâu bản thân nó cũng không hiểu được, nhưng là gì? Nó có thể nhìn, nó có 

thể nghe, nó có thể cảm giác, lục căn đều có. Nhưng nó không có thân thể. Không có 

thân thể thì mắt tai mũi lưỡi thân nằm ở đâu? Đoạn kinh văn trước chúng ta đã đọc 

qua, đó chính là gì? Nó có ý niệm. Ý niệm nó chưa buông bỏ, trong Phật Pháp nói, loại 

này gọi là A lại ya, lượng hoạt động vô cùng lớn. Nhân gian thiên thượng nó đều có thể 

đi. Tùy theo nghiệp lực của bản thân mà đầu thai, nó muốn có một thân thể nó liền có 

thể có được. Đây là điều trong kinh Phật nói “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”.    

  Viết quyển sách này là Cao tiên sinh, ông hỏi Khải Tát tam vương tử, vì họ là 

thân linh hồn, hỏi ông ta có nhục thể hay không? Ông nói không có, chúng tôi không 

có nhục thể. Hỏi về tình hình của họ, ở đây nói rất tường tận. Người này chết vào 2100 

năm trước, quân đoàn này tất cả đều chết tại Trung Quốc, toàn quân bị đánh úp, hơn 

100.000 người, hiện tại biến thành binh đoàn ma quỷ, chúng ta rất khâm phục, họ chú 

trọng nghĩa khí, họ không giải tán, trong quủ đạo này có binh đoàn. Cao tiên sinh là 

đảng viên cộng sản, là cán bộ đảng cộng sản, ông là một khoa trưởng của tổng chiến bộ 
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nơi này, ông nghe được sự việc kỳ quái này liền đến phỏng vấn, phóng vấn rất nhiều 

lần, cảm thấy là thật không phải giả. Lý Kim Lan- người bị áp xác là một phụ nữ nông 

thôn, bà ấy không thể nào nói ra được những câu chuyện như vậy, không bịa ra được, 

người nhập xác nói tiếng La mã, nói tiếng Italy, họ đi tìm những thầy giáo của những 

trường ngoại ngữ đến đó để phỏng vấn. Thầy giáo nói bà ấy nói là thật chứ không phải 

giả, đích thực là ngôn ngữ cổ La mã, viết chữ ra là văn tự La mã cổ. Nếu hương linh 

này không mượn xác, Lý Kim Lan không có được năng lực này, bà sẽ không nói tiếng 

La mã, bà cũng không thể viết chữ La mã. Nhưng lúc bị áp xác bà ấy có thể viết, có thể 

nói, 2100 năm trước, cho nên ông ấy đem những thứ này viết ra thành sách, ông viết ra 

nói với người thế gian, nói với mọi người đây là thật không phải giả, con người không 

chết. Sanh diệt là gì? Sanh diệt là thân. Thân là thứ thuộc về vật chất nó có sanh có diệt, 

linh tánh không sanh không diệt, nhưng linh tánh đạt được thân này, cũng có thể đạt 

được thân mạng trường thọ, đạo lý này nói ra thì rất sâu. A la hán không đạt được, Bồ 

Tát, Bồ Tát thông thường cũng không đạt được, trong Kinh Hoa Nghiêm nói Pháp thân 

Bồ Tát  họ đạt được, vì sao vậy? Quí vị phải hiểu được, vật chất này tại sao có sanh 

diệt? Sanh diệt là quí vị có ý niệm. Lấy bản thân chúng ta để nói, có thể lãnh hội được, 

niệm trước diệt rồi, niệm sau liền sanh, niệm này nối tiếp niệm kia, cho nên chúng ta 

có được thân này chính là có sanh diệt, nếu như ý niệm của chúng ta không còn nữa, 

không còn ý niệm sanh diệt này nữa, thân mà chúng ta có được này, thân này sẽ bất 

sanh bất diệt, trong Phật Pháp nói: tầng lớp nào là cảnh giới này? Cõi Thật báo trang 

nghiêm của chư Phật Như Lai là cảnh giới này. Cho nên cõi Thật báo trang nghiêm 

chúng ta gọi nó là nhất chân pháp giới, nó là thật. Nhà Phật nói là chân vọng, định 

nghĩa của nó rất rõ ràng, vĩnh hằng bất diệt gọi là chân, phàm có sanh diệt đều là giả, 

cho nên hiện tượng là giả, “phàm có hình tướng đều là hư vọng”, đây không phải là 

thật, nhưng linh tánh là thật, nó không sanh không diệt. Trong cõi thật báo, đây là nói 

hiện tượng trong vũ trụ từ đâu mà có? Phật nói với chúng ta là tâm quí vị hiện ra, thức 

biến hiện. Thức là A lại ya, chúng ta nói là khởi tâm động niệm, có khởi tâm động 

niệm liền có sanh diệt. Không có khởi tâm động niệm thì không có sanh diệt. Cho nên 

hiện tượng do tâm tánh hiện ra, trong đó không có A lại ya, tức không có sanh diệt. 

Thế Giới Tây Phương Cực Lạc là như vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói cõi Thật báo 

của chư Phật trong thế giới Hoa Tạng, cõi Thật báo của chư Phật chính là cõi Thật báo 

của bản thân, khái niệm này vô cùng quan trọng. Nếu như chúng ta chia bản thân và 

Phật thành hai bên là sai rồi, là một không phải hai. Khái niệm này bắt buộc phải có. 

Trong Cõi Thật báo chỉ có tâm hiện, không có thức biến. Cho nên con người vĩnh viễn  

là trẻ trung, họ sẽ không bị già suy, không thay đổi. Cây cối hoa cỏ vĩnh viễn  tốt tươi, 

nó sẽ không bị héo tàn, trong mười pháp giới có tàn tạ. Trong thập pháp giới có già suy, 

trong thập pháp giới có sanh diệt, Vì sao vậy?  Thức của nó làm chủ tể, nó có ý niệm. 

Đức Phật dạy “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, tâm tưởng này là hai tầng ý nghĩa, Thập 
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pháp giới trở lên cũng là tâm tưởng sanh. Nhưng nó không có thức, tức là họ không có 

vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, nhưng thập pháp giới trở xuống, tứ thánh pháp giới 

và lục đạo nó có sanh có diệt, tức là nó có ý niệm, then chốt là ở đây. Quí vị hiểu rõ 

điều này rồi, trong kinh Phật nói điều này, quí vị hoàn toàn hiểu rõ được. Ý niệm này 

tác dụng rất rõ ràng. Chúng ta có thể lãnh hội được, lúc con người tâm tình tự tại, lúc 

vui vẻ, không cảm thấy già suy, quí vị không nghĩ đến già, cho nên quí vị mỗi năm đều 

trẻ trung ra, đại khái là lúc nào? Trước 30 tuổi chưa nghĩ đến già, sự thay đổi của quí vị 

không lớn, trung niên trở về sau liền nghĩ đến già rồi, nghĩ đến già rồi thì dáng vẻ càng 

ngày càng già. Đặc biệt là gì? Là lúc làm việc. Công việc quí vị rất nhiều, tôi có rất 

nhiều đồng học, bạn bè, làm việc ở trong cơ quan nhà nước, mỗi ngày bận rộn với công 

vụ của họ, cũng rất vui vẻ, không đáng vui sao. Nhưng bỗng nhiên về hưu rồi, tuổi tác 

đến lúc về hưu rồi, về hưu rồi nghĩ đến già, về hưu rồi. Sau khi về hưu hai năm không 

gặp mặt, gọi điện thoại, nghe tin tôi ở đâu đó, gặp mặt tôi một tí, tôi vừa gặp mặt giật 

cả mình, dường như bỗng nhiên già đến mười tuổi vậy, làm sao hai năm mà suy già 

đến mười tuổi? Vì sao vậy? Ông ấy ngày ngày đang nghĩ đến, nhớ đến việc già, lúc già 

họ lại nghĩ đến việc có bệnh, ngày ngày muốn đi khám bệnh, không xa rời bệnh viện, 

tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Những người bạn già của tôi thường thường gặp tôi, ông 

ấy nói: vì sao thầy hình như già suy rất chậm? Tôi nói tôi không nghĩ đến việc già, tôi 

vẫn đang làm việc, tôi ngày ngày đang đọc kinh, ngày ngày đang dạy học, tôi còn chưa 

về hưu, nếu như về hưu rồi, e rằng cũng giống như các ông vậy, cũng rất nhanh thôi. 

Chính là đạo lý này, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quí vị nghĩ thiện, thì không có thứ 

gì không thiện, quí vị nghĩ bất thiện, thì không có thứ gì là thiện. Thân thể là như vậy, 

gia đình, công việc, quốc gia đến thế giới đều không tách rời nguyên lý này. Ngày nay 

toàn thế giới xã hội động loạn, bất an; trên trái đất thiên tai khác thường, tần suất 

không ngừng tăng lên, tai nạn không ngừng rộng lớn. Nguyên nhân là gì ý niệm của 

chúng ta bất thiện. Khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi, đều là danh văn lợi dưỡng, 

đều là thị phi nhân ngã. Ý niệm không tốt nhất chính là tổn người lợi mình, đây là ý 

niệm rất không tốt. Khác với thời xưa, được giáo dục khác nhau. Giáo dục ngày xưa, 

mục đích giáo dục không phải dạy quí vị kiếm tiền, không phải dạy quí vị thăng quan 

phát tài, dạy quí vị làm thánh nhân, dạy quí vị làm hiền nhân. Cổ nhân quí vị xem xem 

vừa mở miệng là đọc sách chí tại thánh hiền. Chí là gì? Mục tiêu. Vì sao phải đọc sách? 

Làm thánh nhân, làm hiền nhân. Khái niệm này, ở Trung Quốc tôi tin không chỉ có 

10.000 năm. Trung Quốc có văn tự, lịch sử ghi chép là 5000 năm, thượng cổ năm trăm 

năm kia là truyền thuyết, thực sự có văn tự thời Hoàng đế mới phát minh ra, đến chúng 

ta hiện nay 4500 năm này có văn tự, trước khi có văn tự, Trung Quốc có văn hóa hay 

không? Có, chắc chắn có. Cho nên văn hóa truyền thống của Trung Quốc lịch sử lâu 

đời, nguồn gốc xa xưa. Tôi tin Trung Quốc không thua so với Ấn độ, Bà la môn giáo 

của Ấn độ họ nói có 13.000 năm lịch sử, tôi tin tưởng, họ không coi trọng văn tự, họ 



511 Tập 152 

 

không có những ghi chép lại, đời đời truyền nhau, cho nên lục đạo luân hồi những 

truyền thuyết này là của cổ Bà la môn giáo, không phải của Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đang cầu học, học pháp môn của họ, hơn nữa là Phật Thích 

Ca Mâu Ni cầu học những khóa trình quan trọng, khóa trình trọng điểm là Bà la môn 

giáo. Bà la môn giáo coi trọng thiền định. Cho nên tứ thiền bát định là của Bà la môn 

giáo, họ tu thành công rồi, trong thiền định thời gian và không gian đều không thấy nữa, 

khoa học nói là tầng không gian, thiền định có thể làm cho tầng không gian bị đột phá, 

quí vị liền có thể nhìn thấy 28 tầng trời, có thể nhìn thấy A tỳ địa ngục ở dưới, đây là 

quí vị đích thân nhìn thấy, không phải là tưởng tượng. Người tu thành tứ thiền bát định 

rất nhiều, Phật Giáo cũng đem những điều học tập này liệt thành sơ cấp, lúc quí vị vừa 

nhập môn quí vị bắt buộc phải học tập, sự phân bố này ở trong kinh điển Tiểu thừa. 

Người Trung Quốc đối với thiền định cũng rất tôn kính, nhưng không coi trọng. Người 

Trung Quốc coi trọng lý luận, coi trọng học thuật, cho nên giáo lý Đại thừa ở Trung 

Quốc ở Trung Quốc được đặc biệt ưa thích, trong đây nói về triết lý, nói về khoa học, 

triết lý khoa học ở trong kinh Phật, đích thực hiện tại chúng ta tin tưởng rồi, cũng 

chứng minh được rồi, siêu việt khoa học và triết học hiện đại. Những vấn đề hiện đại 

khoa học triết học không thể giải quyết, trong kinh Phật đều có hết, hơn nữa nói rất 

thấu triệt, bất luận là hồng quan vũ trụ, hay là vi quan lượng tử lực học, kinh Phật nói 

thấu triệt hơn, nói hay hơn họ. Thực sự có thể giúp đỡ chúng ta giải quyết vấn đề. Thế 

giới của chúng ta có thể khôi phục được an định hòa bình, hạnh phúc mỹ mãn hay 

không? Đáp án là nhất định, có thể, chỉ cần chúng ta quay đầu, tuân thủ giáo huấn của 

lão tổ tông. Giáo huấn của lão tổ tông không phải là họ phát minh ra, không phải họ 

sáng lập ra, hoàn toàn là trong tự tánh vốn có, cho nên Khổng lão phu tử nói rất hay, 

ông nói ông một đời “thuật nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ”, hai câu nói này còn không vĩ 

đại sao? Chứng tỏ Khổng Tử một đời không có sáng tạo, không có phát minh, thứ ông 

học được, tu được, thứ ông dạy, thứ ông truyền lại, đều là cổ thánh tiên hiền để lại. 

Cho nên hậu nhân Trung Quốc xưng Khổng Tử là người tập đại thành. “Đại thành chí 

thánh tiên sư”, tập đại thành bản thân không có sáng tạo phát minh, tức là ngày nay 

chúng ta nói ông là một người trung thực, hiếu học, thật làm, ông đem truyền thuyết 

của cổ nhân viết thành văn tự để truyền xuống. Cho nên trong Luận Ngữ rất nhiều từ 

“tử viết”. Ý nghĩa ở trong đó tất cả đều là của cổ thánh tiên hiền, điều này chúng ta nên 

hiểu. 

 Tự tánh là gì? Chúng ta sẵn có. Tự tánh của chúng ta và tự tánh của Thánh nhân 

và tự tánh của Phật Bồ Tát là một tánh. Phật Thích Ca Mâu Ni từ tự tánh lưu xuất ra 

Kinh Hoa Nghiêm , lưu xuất ra Kinh Vô Lượng Thọ, tự tánh của chúng ta cũng có Hoa 

Nghiêm, cũng có Kinh Vô Lượng Thọ, cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni là  không hai 

không khác. Cho nên chỉ cần minh tâm kiến tánh, không phải quí vị đều nhìn thấy hết 

rồi sao?  
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Ở Trung Quốc vào thời xưa, Huệ Năng đại sư đã làm cho chúng ta một chứng 

minh, ngài không biết chữ, chưa từng đi học, ngài không có gì là không biết, tất cả 

kinh điển quí vị đọc cho ngài nghe, ngài sẽ giảng cho quí vị nghe, giảng rõ ràng minh 

bạch không sai chút nào. Cho nên Phật Bồ Tát, Trung Quốc cổ thánh tiên hiền họ dạy 

người không phải dạy quí vị nhớ, không phải dạy quí vị học thuộc, những thứ này là 

thứ cứng nhắc, không có ý nghĩa gì, bảo quí vị khai ngộ. Khai ngộ như thế nào? Tâm 

định trở lại chính là khai ngộ, dùng phương pháp gì làm cho tâm chúng ta định trở lại? 

Phương pháp đó rất nhiều. Trong Phật Pháp nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, phương 

pháp! Bất luận dùng phương pháp gì, chỉ cần làm cho tâm định trở lại, vọng niệm ít đi, 

trí tuệ liền xuất hiện. Tiểu định tiểu trí tuệ hiện tiền, đại định đại trí tuệ hiện tiền, điều 

này quan trọng. Cho nên trí tuệ là những thứ tốt ở trong tự tánh, có thể giải quyết tất cả 

mọi vấn đề, không xảy ra tác dụng phụ, khác với tri thức, tri thức có thể giải quyết vấn 

đề, chắc chắn có tác dụng phụ. Hơn nữa chỉ có thể giải quyết cục bộ, không thể giải 

quyết được viên mãn. Giáo dục của cổ thánh tiên hiền là cầu trí tuệ. Trong Kinh Hoa 

Nghiêm nói mười loại tự tại, hoàn toàn là tánh đức. Cho nên chúng ta hiểu được, chúng 

ta hiểu rõ, thực sự niệm Phật sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, thân thể của quí 

vị bất biến, thọ mạng cũng bất biến, cho nên Thế giới Cực Lạc xưng Phật A Di Đà là 

Vô lượng thọ Phật, đó không phải là tán thán Ngài, đó là thật. Nhưng thân tướng của 

Ngài phải chăng là tồn tại vĩnh viễn? không phải. Đến lúc nào thân tướng không tồn tại 

nữa? Cõi Thật báo của Phật A Di Đà này, trong Kinh Hoa Nghiêm nói ai trú ở đó? 41 

vị pháp thân đại sĩ, cũng chính là sơ trú Bồ Tát, đến nơi đó rồi, vãng sanh đến bên đó 

rồi. Khi nào rời đi? Đến Diệu Giác vị liền rời đi. Từ sơ trú đến Diệu Giác thời gian này 

bao lâu? Trong kinh nói với chúng ta là ba đại A tăng kỳ kiếp, chúng ta liền hiểu được 

rằng thọ mạng của Phật A Di Đà là ba đại A tăng kỳ kiếp. Sau ba đại a tăng kỳ kiếp họ 

trở về với tự tánh nhập vào Thường tịch quang. Đây là sâu hơn một tầng nữa nhập vào 

Thường tịch quang. Trong Thường tịch quang không có hình tướng, Thường tịch 

quang không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng vật chất, đây là tối cao. 

Thường tịch quang có khởi tác dụng không? Khởi tác dụng. Chúng sanh có cảm, họ có 

ứng. Chúng sanh có cảm, lúc họ đến ứng liền hiện thân, họ hiện thân tự tại, muốn hiện 

thân gì liền hiện thân đó, giống như Phẩm Phổ Môn nêu ví dụ 32 ứng thân, cần dùng 

thân Phật để độ ngài liền hiện thân Phật, cần dùng thân Bồ Tát để độ liền dùng thân Bồ 

Tát, cần dùng thân đồng năm đồng nữ để độ liền dùng thân đồng năm đồng nữ, thân gì 

cũng hiện được. Không những có thể hiện thân người, có thể hiện thân động vật, có thể 

hiện cỏ cây hoa lá thân, có thể hiện sơn hà đại địa, thứ gì họ cũng có thể hiện, thực sự 

được đại tự tại.  

Thứ hai tâm tự tại. Bồ Tát trí tuệ phương tiện, điều phục tự tâm, có thể nhập vào 

đại tam muội vô lượng, du hí thần thông, mà vô chướng ngại. Đoạn này nói với chúng 

ta tâm phải định. Tâm vốn là định, vốn đã không có dao động, đây gọi là chân tâm. 
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Vọng tâm là động, chân tâm bất động. Lúc Huệ Năng đại sư khai ngộ nói: “đâu ngờ tự 

tánh, vốn không dao động”, đó chính là tự tánh bổn định, vốn sẵn đã định, cho nên 

động là sai. Tâm tự tại rồi thì thường ở trong định. Nói cách khác, thường sanh trí tuệ, 

trí tuệ chiếu vạn vật, lúc nó khởi tác dụng chúng sanh có cảm nó liền có ứng. Tuy rằng 

ứng, ứng thân cũng điều phục tự tâm, cũng thị hiện cho chúng ta vô lượng đại tam 

muội, đại tam muội chính là đại định. Tam muội là tiếng Ấn độ, trong thập pháp giới 

du hí thần thông, không có chướng ngại. Du hí thần thông này là gì? Giáo hóa chúng 

sanh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. 

Thứ ba là tư cụ tự tại. Đây cũng là điều tất cả con người chúng ta hướng mong 

đến. Tư cụ là gì? Chúng ta sống trong thế gian này, tất cả những sinh hoạt vật chất, 

cuộc sống tinh thần mà chúng ta thọ dụng được đại tự tại, không có gì thiếu thốn, tất cả 

đều trong tự tánh sẵn có.  

“Nghiêm sức nhất thiết thế giới”, nghiêm là nghiêm trang, sức là trang sức, 

nghiêm sức này là điều ngày nay chúng ta nói tốt đẹp. Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu 

cho chúng ta Thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, điều tốt đẹp của thế giới đó nói mãi 

không hết, chỉ lược nói vài điều.  

Thứ nhất, thế giới đó thanh tịnh không có ô nhiễm, vậy chúng ta nghĩ xem ngày 

nay trái đất, toàn thể trái đất bị ô nhiễm, tinh thần của chúng ta bị ô nhiễm, tinh thần 

của chúng ta cũng bị nhiễm ô rồi, cho nên mới có rất nhiều tật bệnh phát sinh. Đại địa 

của thế giới Cực Lạc không phải là bùn đất, mà là lưu ly. Lưu ly người Trung Quốc gọi 

đó là ngọc bích, ngọc, ngọc tốt nhất, màu xanh, cho nên Thế giới Cực Lạc cũng là đại 

địa màu xanh. Nhưng nó là đất lưu ly, cỏ cây hoa lá cũng vô cùng mềm mại, nó không 

phải là cây cỏ, nó là trân bảo thành tựu, vô lượng trân bảo. Vàng là thứ mà người thế 

gian chúng ta coi trọng nhất, vàng của Thế giới Cực Lạc là thứ dùng để trải đường đi. 

Giống như chúng ta hiện nay dùng nhựa đường để trải đường vậy. Thế giới Cực Lạc 

dùng vàng để trải đường đi. Quí vị nói xem tài nguyên của nó phong phú biết bao, cuộc 

sống nhân dân giàu có biết bao, không cần lo lắng chút nào. Nước uống đều là cam lộ, 

nước tám công đức. Chúng ta hiện nay trong nước cũng có độc, uống vào thì mất mạng. 

Nước ở chỗ họ không những bổ dưỡng thân thể, còn có thể giúp đỡ quí vị sanh trưởng 

trí tuệ. Phật A Di Đà ở nơi đó dạy học, thế giới đó lớn hơn trái đất chúng ta nhiều, trái 

đất không thể nào so sánh với nó được. Phật A Di Đà phân thân nơi nơi đều có, quí vị 

nghĩ đến Phật A Di Đà, Phật liền ở ngay trước mặt quí vị, cảm ứng nhanh như vậy. 

Thầy giáo người ta ở trước mặt, không tự nhiên, giữ kẻ quá, thầy giáo liền không thấy 

nữa. Muốn nghe Phật Pháp, thầy giáo biến thành con chim nhỏ đến thuyết pháp cho quí 

vị, vậy là quí vị rất tự tại. Gió thổi hoa lá, lá cây đó giống như chuông gió, âm thanh vô 

cùng mỹ diệu, cũng ở đó thuyết pháp hướng dẫn cho quí vị, tư cụ tự tại. Không giống 

như thế gian này của chúng ta phải truy cầu cực khổ như vậy. Cầu được rồi vẫn là 

trong mệnh có sẵn, trong mệnh không có thì cầu không được, cho nên cổ nhân nói: 
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quân tử vui được làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Danh văn lợi dưỡng 

quí vị cầu được toàn là trong mệnh sẵn có, quí vị hà tất phải tìm cầu? Không cầu cũng 

có được. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta nhường, không bảo chúng ta cầu, lễ nhường, 

không phải là cầu được, cầu không được, thứ quí vị cầu được quí vị dùng cũng hết, đến 

cuối cùng liền không có nữa, phước báo quí vị dùng hết rồi, ngay hôm nay quí vị được 

một chút phước báo, từ đâu mà có? Trong đời quá khứ tu mà có, đời đời kiếp kiếp tu 

mà có, đời này không biết tu nữa, quí vị hưởng dụng là phước trong đời quá khứ, thủ 

đoạn si cầu này là sai lầm, lẽ ra nên bồi phước. Bồi phước Đức Phật nói rất hay, đều 

nói lời chân thật. Tài sản từ đâu mà có? Tài sản của trong vận mệnh của quí vị từ đâu 

mà có? Từ bố thí tài sản mà có. Thông minh trí tuệ từ đâu mà có? Từ bố thí pháp mà 

có. Mạnh khỏe trường thọ từ đâu mà có? Bố thí vô úy mà có. Đức Phật dạy chúng ta tu 

ba loại bố thí này chính là bồi phước. Quí vị tu bố thí tài vật quí vị nhất định được giàu 

có, càng thí càng nhiều. Tu bố thí pháp được thông minh trí tuệ, tu bố thí vô úy được 

mạnh khỏe trường thọ. 

Lúc tôi mới học Phật, đại sư Chương Gia dạy tôi, tôi đã thật làm, làm đến ngày 

nay được 59 năm rồi, 59 năm này có thể làm chứng minh cho mọi người, ba thứ này tôi 

đều làm được, tài sản dùng không thiếu nữa, trong người không có đồng nào, nhưng 

muốn làm việc gì cần bao nhiêu tiền, tiền đó tự nhiên liền đến, không thể nghĩ bàn! 

Không có thì tôi không làm, đến rồi thì tôi làm, đến rồi mà không làm thì không được. 

Đó là Phật Bồ Tát cần tôi làm, lúc không đến tức là Phật Bồ Tát không bảo tôi làm, để 

cho tôi nhàn rỗi một chút. Tôi rất an vui, rất tự tại. Thông minh trí tuệ, quí vị nghe tôi 

giảng kinh thì biết rồi, tôi giảng những kinh điển Đại thừa này mỗi năm đều khác, cảnh 

giới không tương đồng mà, không phải trước đây tôi không nói, không phải thế, trí tuệ 

mỗi năm một tăng trưởng. Mạnh khỏe trường thọ, quí vị đều nhìn thấy rồi, bố thí vô 

úy. Trong bố thí vô úy điều đầu tiên là chọn cách ăn chay. Không còn kết oán thù với 

chúng sanh nữa. Cho nên động vật nhỏ nhìn thấy quí vị sẽ không sợ sệt. Tôi sống ở Úc 

châu, trú ở thôn quê, động vật nhỏ rất nhiều, sóc vừa vẫy vẫy tay nó liền đến, chúng sẽ 

không sợ sệt, sẽ không chạy, chúng cũng biết nhìn người, nếu như con người quí vị có 

sát khí, nó đã chạy từ lâu rồi. Học Phật nhiều năm như vậy sát khí không còn nữa, ý 

niệm sát hạt chúng sanh không còn, cho nên với tất cả những động vật nhỏ đều có thể 

chung sống hòa thuận, cùng tồn tại phát triển, giúp đỡ lẫn nhau.  

Tiếp theo là điều thứ tư, nghiệp tự tại. Nghiệp là gì? Là tạo tác. Chúng ta thông 

thường nói là sự nghiệp, lúc quí vị đang tạo tác gọi là sự, quí vị đang làm sự việc gì. Sự 

việc làm xong rồi đó gọi là nghiệp. Sự việc của quí vị là thiện, hoặc là ác, quí vị làm 

việc tốt đó là thiện nghiệp, quí vị làm việc xấu là ác nghiệp. Nghiệp chiêu cảm quả báo 

trong tương lai. Nghiệp là nhân, quả báo sau đó, báo là quả. Chính là nói thiện có thiện 

báo, ác có ác báo, không phải không báo, thời hạn chưa đến. Con người làm thiện 

nghiệp, hiện tại còn đang chịu tội, còn đang chịu khổ. Nguyên nhân là gì? Quả báo của 
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ác nghiệp trong quá khứ chưa báo hết,  sức mạnh nào lớn nó chịu báo trước. Đợi đến 

lúc nghiệp ác này báo xong rồi, thì nghiệp thiện liền khởi lên. Hiện tại tạo ác nghiệp, 

cũng hưởng thụ được rất nhiều. Đó là gì? Thiện trong quá khứ lớn, thiện căn trong quá 

khứ sâu dày, phước họ hưởng xong rồi, ác báo liền hiện tiền. Cho nên thiện ác nhất 

định là có quả báo. Quí vị nếu như không có nhân quả, đó là hoàn toàn sai lầm. 

Trong quyển sách này nói về nhân quả nói rất thấu triệt. Họ hiện tại giác ngộ rồi, 

chiến tranh là sai lầm! Họ gặp được Bồ Tát, Bồ Tát thường thường giúp đỡ họ, rất khổ, 

họ là cô hồn dã quỷ, Bồ Tát nói với họ: Trung Quốc không phải là của quí vị, quí vị 

đến để làm gì? Lời này ý nghĩa rất sâu. Dùng vũ lực để đoạt được vẫn là trong mệnh 

quí vị đã sẵn có, quí vị nói xem quí vị có oan uổng không? Trong mệnh quí vị không 

có thì đoạt cũng không được. Đạo lý nhân quả này, nếu như thực sự nhiều lãnh đạo 

quốc gia hiểu được rồi, không còn đánh nhau nữa. Đánh nhau là tạo ác nghiệp, không 

phải là việc tốt. Những thứ nhờ đánh nhau mà có được vẫn là sẵn có trong mệnh, quí vị 

hà tất phải thế? Người Mỹ đánh Iraq oan uổng biết bao, hiện nay kết thúc rồi, rút quân 

về rồi, làm nhiều năm như vậy tốn biết bao nhiêu tiền? Quí vị xem tin tức đăng tải là 

mấy trăm tỷ mỹ kim. Iraq chết hơn một triệu người, quân đội của Mỹ cũng chết hơn 

4000 người, không đáng có! Mỹ đánh Iraq là vì điều gì, trong lòng chúng ta đều hiểu 

rõ, vì dầu mỏ. Anh đem mấy trăm tỷ đi mua dầu mỏ của họ, không phải là hai bên đều 

tốt sao? Hà tất phải dùng thủ đoạn này? Sai rồi. Không biết nhân quả báo ứng. Người 

Nhật bản ngày xưa phát động chiến tranh với Trung Quốc muốn xâm lược Trung 

Quốc, chiễm lĩnh Trung Quốc, đánh tám năm thì đầu hàng. Vì sao vậy? Trung Quốc 

không phải của Nhật bản. Cũng giống như quân đoàn La mã, không phải là của quí vị, 

quí vị đến để làm gì? Con người không thể không hiểu về nhân quả, hiểu được nhân 

quả chúng ta sẽ rất quy củ để làm một người tốt, sống một đời hạnh phúc mỹ mãn, quí 

vị xem an lạc biết bao. 

Lão tổ tông hướng dẫn chúng ta, khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, đây đều 

gọi là nghiệp. Nhất định phải tuân thủ đạo đức. Tổ tông, tôi tin rằng là ngàn vạn năm 

tương truyền xuống, rất đơn giản chỉ có 12 chữ, sẽ không truyền sai. Cổ nhân truyền 

xuống không thể phức tạp, không thể nhiều. Nhiều thì sao? Nhớ không được, truyền 

sai mất. Càng đơn giản thì càng chân thực. Quí vị xem đơn giản chỉ 12 chữ: hiếu để 

trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa bình. Điều này tuyệt đối không truyền sai. Quy 

nạp lại chỉ có 12 chữ này, triển khai ra cũng rất đơn giản, đều có thể nhớ được. Ngũ 

luân: phụ tử hữu thân, phu phu hữu biệt, quân thần hữu nghĩa, trưởng ấu hữu tự, bằng 

hữu hữu tín, là Ngũ luân. Ngũ thường: nhân nghĩa lễ trí tín, năm chữ. Tứ duy: lễ nghĩa 

liêm sỉ. Bát đức: trung hiếu nhân ái, tín nghĩa hòa bình. Quí vị xem mấy vạn năm 

trước, liền truyền những thứ này cho người đời sau. Vậy làm sao truyền sai? Mấy câu 

này quy nạp lại chính là 12 chữ, càng đơn giản hơn. Hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, 

nhân ái hòa bình, chỉ 12 chữ. Đây là văn hóa truyền thống xưa. Chúng ta khởi tâm 
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động niệm nhất định không làm trái. Bắt đầu thực hiện từ đâu? Từ hiếu thân, từ tôn sư. 

Ân đức của thầy giáo đối với chúng ta giống như cha mẹ vậy. Thân thể chúng ta có 

được từ cha mẹ, trí tuệ của chúng ta từ thầy giáo mà có. Phật hướng dẫn chúng ta “hiếu 

dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”, quí vị xem lời Phật giảng và văn hóa truyền 

thống là cùng một gốc, hiếu thân tôn sư. Cho nên giáo dục xưa là bắt đầu từ hiếu thân 

tôn sư. Dùng lời hiện tại để nói là giáo dục yêu thương. Gốc của giáo dục xưa là câu 

đầu tiên trong ngũ luân: “phụ tử hữu thân”, sự thân ái của cha mẹ đối với con cái đó là 

tánh đức, đó là trong tự tánh phát sinh ra, mục đích của dạy học là hi vọng tánh đức 

này trong đời này có thể duy trì bất biến. Đây là mục tiêu số một của giáo dục. Mục 

tiêu thứ hai là hi vọng đem tánh đức này, sự thân ái này phát huy rộng lớn. Từ yêu 

thương cha mẹ mình, phát huy đến yêu thương anh chị em mình, yêu thương bạn bè 

thân thích của mình, yêu thương bà con làng xóm của mình, yêu xã hội, yêu quốc gia, 

đến cuối cùng “phàm là người đều phải yêu thương”, đây là mục đích giáo dục, là bảo 

quí vị thực sự làm thánh nhân, làm hiền nhân. Người là thánh hiền, nói với quí vị rằng 

nhà cũng là thánh hiền, sự nghiệp của quí vị cũng là thánh hiền. Quốc gia chính trị là 

thánh hiền, chính trị thánh hiền. Bất luận chế độ nào họ đều là thánh hiền, người thánh 

hiền! Chế độ là pháp, quốc gia không thể không có pháp, pháp có thể độc lập tồn tại 

không? Không thể, pháp yếu đắc kỳ nhân, nó nếu như đạt được thánh nhân, thì pháp 

này là pháp thánh hiền; nó nếu cần đạt được quân tử, pháp này là pháp quân tử, nó nếu 

như là tiểu nhân chấp chính thì pháp đó chính là pháp tiểu nhân. Cho nên cổ nhân có 

câu nói rất hay: “nhân tồn chánh cử, nhân vong chánh tức”, chúng ta phải hiểu được 

đạo lý này. Đối với cổ nhân phải có tâm tôn trọng, không được xem thường. Xem 

thường là tạo nghiệp. Chúng ta cho rằng bản thân chúng ta rất tài giỏi, cổ nhân cũng 

không bằng chúng ta, còn thua xa lắm, chúng ta không bằng cổ nhân. Ngày nay chúng 

ta tuy khoa học kỹ thuật phát triển, khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng, kết quả 

như thế nào? Kết quả là trái đất hủy diệt. Lão tổ tông không phải không hiểu khoa học, 

hiểu, vì sao không phát triển? Biết được những thứ này nếu phát triển, nếu như luân lý 

đạo đức không theo kịp, hậu quả chính là trái đất hủy diệt, chính là thế giới tận thế, cho 

nên không muốn cách làm như vậy. Đây là gì? Đây là từ bi, đây là yêu thương. Đạo lý 

này chúng ta nhất định phải hiểu. Cho nên nghiệp phải tự tại, chúng ta có thể tương 

ưng với tánh đức, thì không có thứ gì không tồn tại. Khởi tâm động niệm, nói năng tạo 

tác, người xưa dùng 12 chữ. Trong Phật Pháp chính là thập thiện nghiệp. Không sát 

sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu 

dệt, không nói lời ác, không tham, không sân, không si, đó là tánh đức. Nhà Phật nói 

thập thiện nghiệp đạo. 

 Ngày nay xã hội loạn rồi, thế giới thiên tai nhiều rồi, hóa giải như thế nào? Có 

thể tìm lại ba cái gốc của Nho Thích Đạo của lão tổ tông, chăm chỉ nổ lực học tập làm 

cho được, thiên tai liền không còn nữa. Quí vị xem chúng ta thực sự có thể thực hành 
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được Đệ tử quy, thực hành được Cảm ứng thiên, thực hành được Thập thiện nghiệp thì 

xã hội liền an định. Những thiên tai trên trái đất cũng tự nhiên liền hóa giải. Vì sao 

vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là hoàn cảnh vật chất bên ngoài, tùy theo tâm con 

người mà chuyển biến. Tâm con người thiện nó liền biến thành thiện, tâm con người 

bất thiện nó liền biến thành ác. Phật ở trong kinh nói với chúng ta, trong kinh Lăng 

Nghiêm nói, nguyên nhân thực sự của thủy tai là gì? Là tâm tham. Tâm tham của con 

người chiêu cảm đến tai nạn về nước, thủy tai. Sân nhuế chiêu cảm đến là hỏa tai, nhiệt 

độ trái đất tăng lên, sân nhuế. Đây mới là nguyên nhân thực sự. Phong tai là ngu si, 

ngạo mạn là động đất. Đều có đối ứng cả. Chúng ta khởi nhân như thế nào nó sẽ có 

thiên tai như thế ấy. Chúng ta xem xem người hiện tại, tham, sân, si, mạn, nghi có ai 

mà không có? Chẳng những có mà còn rất nghiêm trọng, đem lại bệnh tật cho chính 

bản thân họ, lục phủ ngũ tạng đều sẽ không bình thường, dẫn đến môi trường cư trú 

chính là thiên tai. Chúng ta chăm chỉ tu học, chúng ta rõ ràng, hiểu được rồi. Sự việc 

này trong kinh Phật nói, được các nhà khoa học hiện đại chứng minh rồi. Chúng tôi 

nhìn thấy rất vui mừng. Khoa học đem đến cho chúng ta phúc âm. Chúng ta có cách gì 

cứu giúp trái đất hay không, giới khoa học nói có. Cứu giúp như thế nào? Thay đổi tâm 

thái. Họ biết tất cả những thiên tai trên trái đất là do tâm thái không bình thường biến 

hiện ra, nói giống như Phật Pháp vậy. Tham, sân, si, mạn, nghi là không bình thường. 

Cần bao nhiêu người sửa đổi trở lại thì trái đất chúng ta mới không đến nỗi hủy diệt? 

Giới khoa học họ tính ra một số liệu, căn bậc hai của một phần trăm dân số thế giới. 

Hiện tại trên trái đất chỉ tính 6,5 tỷ người thôi, căn bậc hai của một phần trăm dân số, 

họ nói khoảng 8000 người, toàn thế giới thực sự có 8000 người có thể quay đầu, thế 

giới này liền được cứu rồi. 6,5 tỷ người chỉ 8000 người hành thiện thì có thể cứu được 

sao? Điều nay chúng ta có thể tin được không? Cổ nhân có câu, cổ nhân nói: “tà không 

thắng chánh”, 8000 người này là chánh, hơn 6 tỷ người kia là tà, tà không thắng chánh. 

Nghĩ xem cổ nhân nói câu này rất có lý. Họ còn nói với chúng ta một con số cụ thể, 

một thành thị với một triệu nhân khẩu chỉ cần có một trăm người biết quay đầu, thì 

thành phố với một triệu dân này có thể sẽ ít tai ít nạn. Tai nạn không thể tránh nhưng 

có thể giảm nhẹ. Cũng tức là 8000 người quay đầu thực sự hành thiện, tích lũy công 

đức, người trên trái đất này thiên tai được giảm nhẹ, không thể nói là không có, Vì sao 

vậy? Người tạo nghiệp nhiều quá, nhưng 8000 người trú ở nơi này, người thiện trú ở 

nơi này, trái đất này không đến nỗi hủy diệt, nhân loại không đến nỗi có ngày tận thế. 

Cho nên những giới khoa học hi vọng chúng ta, đặc biệt là hi vọng những tôn giáo đồ 

chúng ta, họ phát ra những tín hiệu này từ trong tôn giáo, hi vọng những tôn giáo đồ 

này đều có thể dẫn đầu hồi tâm hướng thiện, chúng ta nhìn thấy rồi. Tháng sáu chúng 

tôi viếng thăm Vatican, nhìn thấy giáo hoàng Thiên chúa giáo và những đại giáo chủ 

của họ, họ rất nghiêm túc khuyên răn giáo đồ thiên chúa trên toàn thế giới, nghiêm túc 
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vì hòa bình thế giới, vì tất cả những thiên tai mà mỗi ngày đều cầu nguyện, có hiệu quả 

không? Có thể có, chắc chắn có hiệu quả.  

Trong Phật Giáo không gọi là cầu nguyện, Phật Giáo gọi là hồi hướng, đem công 

đức chúng ta tu học được hồi hướng cho những chúng sanh khổ nạn này. Chúng ta phải 

nghiêm túc dẫn đầu để làm, bắt tay từ lục hòa kính, đem ba cái gốc của Nho, Thích, 

Đạo làm cho tốt. Chăm chỉ nổ lực tu lục hòa kính, có cơ sở này rồi, Nho Thích Đạo, 

tùy ý tu pháp môn nào bộ kinh luận nào, đều có thể làm đến địa vị Thánh hiền, học 

Nho có thể thành Thánh thành Hiền, học Phật có thể thành Phật thành Bồ Tát, học đạo 

có thể thành Thần thành tiên, thực sự có thể làm được, không phải là giả. Đây chính là 

nghiệp tự tại.  

Thứ năm thọ sanh tự tại. Bồ Tát tùy theo tâm niệm của họ, có thể ở trong các thế 

giới thị hiện thọ sanh vô chướng vô ngại vậy. Thọ sanh này chúng ta thường nói là đầu 

thai, đi đến đâu đầu thai đều tự tại, bản thân có thể tự chọn lựa. Đây là người nào? 

Người giác ngộ. Họ có thể chọn lựa. Nếu như người mê hoặc tùy theo nghiệp lực gọi là 

tùy nghiệp lưu chuyển. Thực sự tâm địa thanh tịnh, họ không phải tùy nghiệp lưu 

chuyển, họ đến nhân gian này đầu thai, họ biết nhìn, họ nhìn gì? Không phải nhìn cha 

mẹ hiện tại, phải chăng trong xã hội này có địa vị, có của cải, họ không nhìn những thứ 

này, họ nhìn cha mẹ hiện tại tổ tông có tích đức hay không, họ nhìn điều này. Lại nhìn 

hướng lên trên tổ tiên của quí vị tích đức được bao nhiêu đời rồi. Nếu như nói rất nhiều 

đời tích đức, năm đời trở lên trong nhà này sẽ xuất hiện thánh nhân, không dễ dàng! 

Linh tánh biết nhìn.  

Lão nhạc phụ của phụ thân Khổng lão phu tử, đem con gái gả cho ông ấy, thực 

sự mà nói phụ thân của Khổng Tử lúc tại thế, cũng rất đáng thương, không có địa vị, là 

bình dân, cũng không có của cải, cuộc sống cũng rất túng thiếu, vậy ông nhạc phụ này 

vì sao lại đem con gái gả cho ông ấy? Tổ tông của nhà họ năm đời đều tích đức, cho 

nên lão nhạc phụ của ông ấy nói với ông ấy, trong nhà họ nhất định sẽ có nhân tài, con 

gái gả cho ông ấy, sinh ra Khổng Tử. Tuy lúc tại thế không có thành tích gì, quí vị xem 

hậu thế tôn sùng ông là “vạn thế sư biểu”, tôn phụng ông là đại thánh nhân số một của 

Trung Quốc. Đó là Khổng Tử, phụ mẫu sanh ông ấy, người ta nhìn ra được, nhà này 

sau này sẽ có người tốt. Cho nên tổ tông tích đức là quan trọng. Tổ tông không tích đức 

phải bắt đầu từ bản thân. Chúng ta nghĩ thử xem, cha mẹ chúng ta trong một đời có tích 

đức hay không? Không có tích đức. Tôi nói bản thân tôi, cha mẹ tôi không tích đức. Vì 

sao vậy? Sinh vào thời hoạn nạn, vào thời kỳ Dân quốc, phụ thân mẫu thân tôi hình 

như sinh vào thời Tuyên Thống mạt niên. Mười mấy tuổi nhà Thanh đã mất nước, xã 

hội đã động loạn, năm xưa chúng tôi không hiểu được, đến thời kỳ kháng chiến, chúng 

tôi đã hoàn toàn hiểu rõ, bản thân chúng tôi cũng đã lớn, lúc chiến tranh bùng phát, tôi 

đã 11 tuổi. Đây là trong một đời cha mẹ, chúng tôi ngày nay đọc sách Thánh hiền biết 

được không có tích đức. Đời này chúng tôi chịu khổ cũng đáng thôi. Tổ tông có tích 
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đức hay không, nghe lời bạn học của phụ thân tôi, phụ thân tôi qua đời rất sớm, sự việc 

trong nhà đều không biết, còn có một người bạn cũ, bạn học cũ ở Đài Loan, thời đó tôi 

mỗi năm đều đến thăm viếng ông ấy, thỉnh giáo với ông ấy, đặc biệt là hỏi những 

chuyện trong thời của ông nội tôi. Ông ấy cũng biết ông nội của tôi, là vãn bối, nói với 

tôi: ông nội tôi là một người tốt, cũng làm quan là một vị thanh quan. Lại hướng lên 

trên nữa, chúng tôi tin rằng có tích một chút đức. Vì sao vậy? Đời này chúng tôi mới 

có thể gặp được Phật Pháp, mới gặp được thiện tri thức chân chánh. Nếu không gặp 

được, không những đời này khổ, mà đời sau càng khổ hơn. Gặp được những vị thầy 

giáo này hướng dẫn chúng tôi, chúng tôi hiểu được, giác ngộ, hiểu rõ ràng chân tướng 

sự thật, biết được nên làm người như thế nào, làm việc như thế nào, về sau quang minh 

sẽ vô lượng. Sống trong đời loạn lạc này, chúng tôi nên làm như thế nào để biểu pháp? 

Muốn đem lời giáo huấn của Thánh hiền từ bản thân mình thực hành ra cho mọi người 

thấy, thân hành ngôn giáo, mọi người nhìn rồi mới tin tưởng được, mới có thể chăm 

chỉ học tập.  

Cho nên thọ sanh tự tại này là sự việc của Bồ Tát. A la hán trong kinh nói đều có 

mê vì cách ấm, A la hán sẽ chọn lựa, có năng lực để chọn lựa, nhưng sau khi chọn lựa 

họ vừa ra đời liền mê rồi, tất cả phải bắt đầu lại từ đầu, phải học lại từ đầu, chỉ có Bồ 

Tát nhập thai, xuất thai họ sẽ không mê hoặc. 

Thứ sáu là giải tự tại. Bồ Tát thắng giải thành tựu, có thể thị hiện các loại sắc 

thân, diễn thuyết diệu pháp, vô chướng vô ngại. Giải tự tại này biểu hiện trên việc dạy 

học. Đương nhiên đầu tiên là dùng vào tu hành của bản thân.  

Tu hành là thuật ngữ nhà Phật. Hành là hành vi. Hành vi chúng ta sai rồi, đem 

hành vi sai lầm tu sửa trở lại gọi là tu hành. Ý nghĩa này nên hiểu. Người hiện tại nói 

đến tu hành, chỉ biết lạy Phật, thắp hương, cúi đầu, đó là tu hành sao? Không phải. 

Những hình thức này không liên quan gì đến tu hành. Cho nên luân lạc- quí vị xem 

Phật Pháp là lời giáo huấn của Thánh hiền lại luân lạc thành tôn giáo, tôn giáo mê tín. 

Vì sao phải đốt hương? Vì sao phải cúi đầu? Họ không hiểu, không hiểu ý nghĩa, cho 

rằng người khác làm như vậy, tôi cũng làm như vậy, sai rồi. Nhất định phải hiểu cho rõ 

ràng, cho thấu đáo, cuộc sống của chúng ta mới bình thường được, cho nên như lý như 

pháp, đây gọi là bình thường. Hợp tình, hợp lý, hợp pháp, người học Phật thấy tượng 

Phật Bồ Tát phải lễ bái, lễ bái này ý nghĩa là gì? Không phải là cầu Phật Bồ Tát gia hộ, 

tượng xi măng gỗ khắc làm sao mà gia hộ quí vị? Đây là biểu thị chúng ta tôn sư trọng 

đạo. Phật Bồ Tát là thầy giáo của chúng ta. Chúng ta gặp hình tượng của thầy giáo đều 

phải tôn trọng như vậy, hà huống là người thật! Người này là ai? Người này là thầy 

giáo của chúng ta. Phật, Bồ Tát là thầy giáo của chúng ta, đối với thầy giáo bình 

thường cung kính như vậy, đối với thầy giáo hiện tại quí vị có thể không cung kính 

sao? Có lý gì lại như vậy! Đối với thầy giáo cung kính như vậy, đối với cha mẹ có thể 

không hiếu thuận được sao? Khởi được tác dụng này. Hình thức này có cần thiết 
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không? Có cần thiết. Hình thức làm cho ai xem? Làm cho xã hội đại chúng xem. Bởi vì 

xã hội đại chúng hiện tại, không biết hiếu thuận cha mẹ, không biết tôn sư trọng đạo. 

Chúng ta phải làm ra cho tốt để họ thấy, là ý nghĩa này, là thuộc về giáo hóa, là thuộc 

về phong tục tập quán thiện lương, là ý nghĩa này. Quí vị không thể làm sai. Phật dạy 

chúng ta là trong kinh điển. Ngày xưa, chúng ta không nói nhiều, là thế hệ trước, sáu 

mươi năm trước, tự viện am đường còn có người giảng kinh, nhưng đã không còn 

nhiều. Thêm một giáp nữa, 100 năm trước, tự viện am đường là trường học, giảng kinh 

dạy học là sự nghiệp của họ. Phật Giáo Trung Quốc biến thành tôn giáo, lịch sử tuyệt 

đối chưa vượt qua 300 năm. Trước đây thì sao? Trước đây là trường học. Giáo dục 

Phật giáo ngày xưa hoàng đế đích thân nắm bắt, cho nên kiến trúc tự viện có thể xây 

dựng như cung điện của hoàng cung. Đây là hoàng đế đặc chuẩn. Hoàng đế cũng là đệ 

tử nhà Phật, tôn kính đối với thầy giáo. Cho nên tự viện có thể xây cung điện, thông 

thường thì không được, ngay cả nha môn của chính phủ cũng không được xây cung 

điện. Chỉ có chùa chiền mới có thể. Đây là hoàng đế đề xướng giáo dục Phật Đà, ngày 

ngày đang dạy người. Nếu như chúng ta không học kinh giáo, người xuất gia không 

học kinh giáo, tín đồ học Phật cũng không học kinh giáo vậy thì biến thành mê tín rồi. 

Có người hỏi: Phật Giáo đối với xã hội có cống hiến gì? Chúng tôi nói không ra 

lời. Nó nếu như không có cống hiến gì, làm sao có thể truyền được đến hơn 2000 năm? 

Trong lịch sử Trung Quốc nói là truyền lại 3000 năm, làm sao có thể truyền lâu đến 

như vậy? Chắc chắn có cống hiến, nhất định có điều hay. Chúng ta từ trong lịch sử 

không ngừng hướng lên để nhìn, chúng ta sẽ nhìn thấy được, hơn nữa hiện tại thế hệ 

này không học nữa! Đem Phật Giáo ra mà kiếm tiền, lừa dối tất cả thiện nam tín nữ 

thiện lương, lương tâm đâu rồi? Sao có thể làm như vậy? 

Lúc chúng tôi còn trẻ, chưa từng nhìn thấy trong chùa có người giảng kinh, chỉ 

nghe hòa thượng tụng kinh, không nghe có người giảng kinh, cho nên đối với Phật 

Giáo không có cảm tình. Năm tôi 26 tuổi ở Đài Loan, yêu thích triết học, tìm được một 

vị thầy giáo, cũng là đồng hương Đồng Thành của tôi, tiên sinh Phương Đông Mỹ, tôi 

học triết học với ông ấy, ông giảng cho tôi một bộ sách Triết Học Khái Luận, phần 

cuối cùng là Phật Kinh Triết Học, mới đem mặt mũi thực sự của Phật Giáo nói cho tôi 

biết. Tôi mới hoát nhiên đại ngộ. Thầy giới thiệu cho tôi: Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà 

triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới. 

Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Đây đều là thầy giáo nói cho tôi. 

Quan niệm của tôi đã được thay đổi, thật không dễ dàng. Thầy còn nói với tôi: nếu như 

ông muốn học triết học kinh Phật thì học ở đâu? Học ở trong kinh điển. Điều này trong 

chùa không có. Ông đến chùa tìm kinh sách. Thời đại đó trên thị trường không mua 

được kinh sách, chỉ có trong chùa chiền có. Cho nên nếu chúng tôi muốn đọc kinh, đến 

chùa để tìm Đại tạng kinh. Sau khi tra được Đại tạng kinh mới cho mượn đem về. 

Tranh thủ lúc công việc rảnh rỗi để chép ra, đi chép kinh. Thời cận đại kỹ thuật in ấn 
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phát triển, photo chế bản, hiện tại dùng kỹ thuật số in ấn càng thuận tiện, cho nên giá 

thành hạ xuống rất nhiều. Không có ai học, hiện tại chùa chiền không có ai học. Ngày 

xưa trong chùa toàn người xuất gia, mỗi mỗi đều là nhà đại học vấn, đều là tu dưỡng 

đạo đức, thật có học vấn. Quí vị có thể thỉnh giáo với họ. Hiện tại không có nữa, họ 

không học nữa. Chỉ có ở trong kinh điển, hạ công phu ở trong kinh điển. Chúng tôi học 

đã một giáp, 60 năm rồi, trong thời gian 60 năm này chúng tôi thấy những tình hình 

trong Phật Giáo, người học tập về kinh giáo càng ngày càng ít. Điều này chúng tôi nhìn 

thấy rất buồn. Trình độ văn hóa trên thế giới so với thế kỷ trước thực sự gọi là “nhất 

lạc thiên trượng”.  

Mấy năm trước tôi từng hai lần thăm viếng London, đi thăm học phủ cao nhất 

của họ, đại học Oxford,  Cambridge, London, tôi đi thăm viếng tôi cảm thấy rất thất 

vọng, đây là trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới, xếp hạng trường học thứ nhất, 

thứ hai, nhưng trình độ đi xuống rồi, không giống như truyền thuyết trước đây nữa.  

Tu học Phật Pháp thì sao? Thực sự có những khó khăn nhất định. Trên thực tế 

cũng không khó. Chỉ cần quí vị thật làm. Phải tuân thủ phương pháp cũ của lão tổ tông. 

Những phương pháp mới, hiện tại phương pháp triết học Tây phương nếu dùng vào 

học thuật Trung Quốc, chắc chắn là thất bại. Quí vị không học được điều gì. Học được 

chỉ là một chút tri thức ngoài da. Hơn nữa rất nhiều hiểu nhầm, rất nhiều sai lầm ở 

trong đó. Trung Quốc dạy như thế nào? Trung Quốc từ giới định tuệ, đây là những thứ 

của Phật Pháp truyền đến, được Nho gia, được Đạo gia chọn dùng.  

Giới là gì? Giới là giữ quy củ. Những quy củ Lão tổ tông thế hệ này qua thệ hệ 

khác truyền xuống, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Quí vị liền thành công. 

Trường thời này thông thường là thời gian bao lâu? Cổ nhân định là mười năm, gọi là 

“mười năm đèn sách nhất cử thành danh”. Quí vị ngày ngày đều học, ngày ngày đều 

nghiên cứu, ngày ngày học tập. Đem những thứ quí vị học được, những thứ lãnh hội 

được, biến thành tư tưởng của quí vị, biến thành ngôn ngữ của quí vị, biến thành hành 

vi của quí vị, đây gọi là thật làm. Học rồi nhưng không thực tiễn vào cuộc sống, đó là 

quí vị chưa học. Đó gọi là thường thức, đó không gọi là học vấn. Học vấn là học đến 

lúc thực tiễn vào trong cuộc sống, tôi làm được rồi, an vui. “Học nhi thời tập chi, bất 

diệc duyệt hồ”, đó là hỷ duyệt. Cổ nhân nói là “người gặp chuyện vui tinh thần sảng 

khoái”, người này từ sáng đến tối, sống trong an vui, sống trong hỉ lạc, quí vị nói xem 

tinh thần tốt biết bao, họ làm sao mà già suy được! Ngược lại nói “ưu buốn làm người 

ta già”, người âu lo nhiều lão hóa rất nhanh, sự việc lo lắng nhiều dễ dàng già suy. 

Người an vui họ làm sao mà già suy được. Có lý gì lại như vậy! Cho nên người có học 

có ai không an vui? Người có học mà không an vui vậy là học suông rồi. Quí vị không 

nếm được pháp vị mà nhà Phật nói, tức trong sách có ý vị. Trong Phật Pháp thường 

nói, thế vị sao đậm bằng pháp vị! Quí vị xem an vui, hạnh phúc, tâm tình vui vẻ. Thâm 

nhập kinh tạng niềm vui đó, không có cách gì có thể so sánh được. Quí vị chưa vào 
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cảnh giới này, quí vị không biết. Sau khi vào rồi muốn bỏ cũng không được? Thế gian 

điều gì vui nhất? Đọc kinh là vui nhất, một ngày không đọc kinh, ngày đó buồn biết 

bao, dạy học chia sẻ với mọi người niềm vui của mình. Đây là niềm vui không gì sánh 

được. Nếu như trong đây không có niềm vui thù thắng như vậy, ai đi làm những việc 

này. Cho nên quí vị đọc sách nếu như nếm được những ý vị này của cổ nhân, quí vị 

mới thực sự thâm nhập vào, muốn bỏ cũng không được. Lời này là thật, chúng ta dùng 

một câu tục ngữ để nói, thế gian này sự quyến rũ như thế nào, sự mê hoặc như thế nào 

là lớn nhất? Kinh điển Thánh hiền, kinh điển Phật Giáo, sức mạnh này lớn quá. Quí vị 

đọc đến khô kiệt vô vị rồi là gì? Là quí vị không hiểu. Lúc quí vị thực sự hiểu kỳ vị vô 

cùng, mỗi câu mỗi chữ đều là vô lượng nghĩa, nói không cùng, hưởng thụ không hết. 

Vậy nên gọi là giải tự tại. Giải nhất định từ trong chân thật thọ dụng mà có được. 

Những thứ quí vị học được không thể thực tiễn, quí vị học được hiếu, không thể hiếu 

thuận cha mẹ, không thể đối với tất cả chúng sanh, từ trong nội tâm sanh khởi tâm 

cung kính, là quí vị chưa học được. Trong đó có lạc! Cho nên năng hiện các thân, các 

loại thân này là chúng ta nói phương tiện một chút, tức là trong bất cứ hoàn cảnh nào, 

bất cứ trường hợp nào, quí vị đều có thể thị hiện thong dong, vui vẻ. Trường hợp như 

thế nào quí vị đều có thể sống được, được đại tự tại. 

“Diễn thuyết diệu pháp”, diễn là làm ra, biểu diễn ra, thuyết là giải thích cho 

người khác, người khác có thắc mắc nêu ra, quí vị giải thích cho họ, không có chướng 

ngại. 

Thứ bảy là nguyện tự tại, nhà Phật nói là nguyện, cổ nhân Trung Quốc nói là chí. 

Cho nên chí nguyện thường thường đi liền với nhau. Nhà Nho dạy người lập chí, Phật 

dạy người phát nguyện, cùng một ý nghĩa. Phát nguyện chính là lập chí, lập chí chính 

là phát nguyện. Người lập chí phải làm người tốt, có tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, 

làm người tốt, vậy an vui biết bao! 

Người tốt không nhất định là phú quý, cũng tức là nói không nhất định có địa vị 

thật cao, không nhất định có của cải. Nhan Hồi là người tốt, Khổng Tử thường tán thán 

ông ấy. Nhan Hồi vô cùng nghèo khó, trên điều kiện cuộc sống vật chất, ông là người 

nghèo khổ nhất trong số những người đệ tử của Khổng Tử, nhưng ông an vui hơn bất 

cứ người nào. Sự an vui của ông từ đâu mà có? Kỳ thực chính là câu đầu tiên trong 

Luận Ngữ nói, sự an vui của ông ấy là “học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ”, từ đó 

mà có vậy. Ông ta trước nay chưa từng cho rằng không có địa vị, không có của cải, thì 

có âu lo, ông ấy không có, hoàn toàn không có, những thứ này không để ở trong tâm. 

Trong tâm chỉ có đại đạo Thánh hiền, điều này chúng ta nên hiểu, có địa vị hay không, 

có của cải hay không đó là phước báo. Quí vị nếu như hiểu rõ giáo huấn của Thánh 

hiền, trong đời này quí vị chắc chắn không sống uổng phí. Quí vị sẽ tu vô lượng vô 

biên phước báo. Làm quan dùng chức quyền của quí vị giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ 

nạn. Quí vị xem Liễu Phàm Tứ Huấn, tiên sinh Liễu Phàm sau khi tiếp thu Phật Pháp, 
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hiểu được tu phước, hiểu được cải tạo vận mệnh, phát nguyện, ông học đến nguyện tự 

tại này, phát nguyện hành thiện. Đầu tiên phát nguyện làm ba ngàn việc tốt. Việc tốt 

làm lợi ích người khác, mười năm làm xong rồi, mười năm làm viên mãn. Lúc đó đang 

đi học, làm tú tài. Lần thứ hai phát nguyện, lại phát nguyện làm ba ngàn việc tốt, làm 

bốn năm thì xong. Vợ ông giúp đỡ ông làm, bốn năm thì làm viên mãn. Cuối cùng ông 

ấy làm đến tri huyện Bảo Trì. Chức vị tri huyện Bảo Trì cũng rất cao rồi. Bởi vì nó 

tương đương với thành phố trực thuộc trung ương, trực tiếp do Hoàng Đế quản. Thành 

phố này ông ấy làm tri huyện. Ông phát tâm làm mười ngàn việc tốt, vợ ông ấy nói 

mười ngàn việc tốt biết năm nào mới có thể làm xong? Bản thân ông ấy cũng không 

nghĩ đến, nghĩ đến thuế ruộng ở Bảo Trì quá cao, tức là trưng thu thuế của nông dân 

thu cao hơn một chút, ông rất từ bi thu những loại thuế này thấp xuống, tức là một sự 

việc này, thuế này hạ thấp xuống, cũng giảm được không ít. Biết mấy vạn nông dân 

toàn huyện đều được việc tốt. Quí vị xem làm một sự việc mà mười ngàn việc tốt liền 

viên mãn rồi. Ông có chức quyền, cho nên cửa công dễ tu hành. Một sự việc tức là 

mười ngàn việc tốt liền làm xong. 

Hành thiện, thiền sư Vân Cốc dạy ông ấy. Người có vận mệnh nhưng vận mệnh 

là do bản thân tự tạo, cho nên bản thân có thể cải tạo vận mệnh của mình. Quí vị hiểu 

được đạo lý, quí vị hiểu được phương pháp sửa đổi, không có ai không thể thành công. 

Ở đây nói “Bồ Tát tùy nguyện dục”, dục này là dục vọng, người thế gian nói là 

dục vọng. Phật Bồ Tát có dục vọng hay không? Phật Bồ Tát không có. Phật Bồ Tát chỉ 

hi vọng giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, đây chính là nguyện dục của Bồ Tát. Họ không vì 

bản thân.  

“Ư chư sát trung, ứng thời xuất hiện”, chúng sanh có cảm, Bồ Tát liền có ứng, 

cảm ứng đạo giao. Xuất hiện ở thế gian này “thành đẳng chánh giác”, đây là gì? Giống 

như Phật Thích Ca Mâu Ni, đến thế gian này thị hiện thành Phật, dùng thân phận của 

Phật xuất hiện ở thế gian này giáo hóa chúng sanh, không có chướng ngại, nêu một 

điều thôi. Ngay việc thị hiện thành Phật đều không có chướng ngại, hà huống việc 

khác! Những việc khác tất cả đều bao gồm trong đó. Giống như trong Kinh Pháp Hoa – 

Phẩm  Phổ Môn nói 32 ứng thân vậy. Đây là đem các loại thị hiện quy nạp về 32 loại, 

bất cứ một loại nào đều có thể thị hiện, được đại tự tại.  

Chúng ta ngày nay trình độ tu học chưa đạt đến địa vị này, nhưng có đẳng lưu 

tương tự, có loại thị hiện đồng đẳng, tương đồng như vậy, chỉ cần có một nguyện vọng 

như vậy, không cần lợi ích bản thân, đây là điều kiện thành Thánh thành hiền, thành 

Phật thành Tổ, tiên quyết số một. Trong kinh giáo Đại thừa nói với chúng ta chân 

tướng sự thật, toàn thể vũ trụ và bản thân mình là một thể. Quan niệm này cổ nhân 

cũng có. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử từng nói đến: “thiên địa dữ ngã đồng căn, 

vạn vật dữ ngã nhất thể”. Quí vị xem không phải nói giống như trong Kinh Hoa 

Nghiêm  sao? Chỉ là chúng ta đọc những thứ cổ nhân nói không có thấu triệt, không 
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nói rõ ràng. Chúng ta chỉ cho rằng đó là một loại lý tưởng, là một loại lý tưởng vô cùng 

cao thượng. Đọc đến kinh Phật mới hiểu được nó không phải là lý tưởng, nó là sự thật. 

Biết được chân tướng sự thật này rồi, rõ ràng về đạo lý này rồi, chúng ta tự nhiên liền 

buông bỏ tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều là vì tất cả chúng sanh khổ nạn. Vậy 

quí vị nghĩ xem tương lai sẽ đi về đâu? Đây là ý niệm gì? Đây là nguyện dục của Phật 

Bồ Tát. Quí vị và Phật Bồ Tát đồng tâm, đồng đức, đồng nguyện, đồng hạnh, quí vị 

tương lai đi về đâu? Vật họp theo loài, tự nhiên sẽ đến đó thôi.  

Cho nên đây là nguyện tự tại, không thể nghĩ tham sân si. Người hiện tại đều 

nghĩ đến điều này. Nếu như quí vị ngày ngày nghĩ đến là tham, không quản đối tượng, 

tham tài cũng vậy, tham sắc cũng vậy, tham danh cũng vậy, những đối tượng này đều 

không nói đến, chỉ là tâm tham này, tâm tham tương ưng với nơi nào? Tương ưng với 

đường ngạ quỷ. Quí vị đi là đi đường nào? Ngạ quỷ. Tâm sân hận là đường địa ngục. 

Ngu si, đối với chân tướng sự thật  đều không rõ ràng, giống mà không phải, trắng đen 

điên đảo, tà chánh không rõ, là cõi súc sanh. Cõi người là ngũ giới, người xưa nói là 

ngũ thường. Dùng nhân nghĩa lễ trí tín, để tồn tâm, xử sự tiếp người đãi vật quí vị sẽ 

không mất thân người, thân người này sau khi mất đi, đời sau lại đến nhân gian nữa. 

Quí vị có thể chấp trì nhân nghĩa lễ trí tín thì đời sau nhất định sẽ tốt hơn cả đời này, 

phước báo càng lớn hơn. Thượng phẩm thập thiện là cõi trời. Điều này là Phật nói cho 

chúng ta biết. Quí vị hướng đến cõi nào chính là do quí vị tạo nghiệp như đó. Quí vị 

ngay trong đời này, quí vị một đời hưởng thụ được, cũng đều là nghiệp lực của bản 

thân quí vị xuất hiện thôi, không nên đi oán trời trách người. Số tốt, thì giúp đỡ người 

khác nhiều hơn, số không tốt không oán trời không buồn người. Có thể thay đổi vận 

mệnh của bản thân, đoạn ác tu thiện, ba năm liền có hiệu quả, mười năm thì có thành 

tựu rất viên mãn.  

Thứ tám là thần lực tự tại. Bồ Tát thần thông quảng đại, oai thần khó lường, ở 

trong thế giới thị hiện biến hóa, vô chướng vô ngại. Thần thông này là định công. Nói 

cách khác, tâm địa thanh tịnh bình đẳng, thực sự tâm địa thanh tịnh bình đẳng, năng 

lực này liền được hiện tiền. Đây là bản năng của bản thân, thiên nhãn, người khác nhìn 

không thấy, quí vị có thể nhìn thấy. Cũng chính là nói khôi phục thị lực của chúng ta. 

Chúng ta hiện tại nhìn thấy được phạm vi này vô cùng hạn hẹp. Chúng ta nói là sóng 

quang. Trong độ sóng nhất định này, độ sóng dài hơn một chút so với sóng quang 

chúng ta có thể nhìn thấy, sẽ nhìn không thấy. Độ sóng ngắn hơn một chút so với sóng 

quang chúng ta có thể nhìn thấy, cũng nhìn không thấy. Lúc khôi phục thị lực rồi thì 

tần số các loại sóng quang khác nhau quí vị đều nhìn thấy hết. Thế giới này liền thay 

đổi, đã khác nhau rồi. Điều này trong Phật Pháp gọi là thiên nhãn. Thiên đó là gì? 

Không phải là thiên thượng, là thứ thiên nhiên, tức là thứ tự nhiên, thứ bản thân sẵn có, 

vốn là như vậy. Chúng ta ở nơi này có thể nhìn thấy Thế giới Cực Lạc không? Có thể! 

Vì sao hiện tại không thể? Vì có chướng ngại. Chướng ngại gì? Trước đây đã nói với 
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quí vị rồi, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, vô minh, trần sa, kiến tư phiền não. 

Những thứ này làm chướng ngại. Những thứ này chúng ta có thể buông bỏ được một 

phần, thì năng lực chúng ta có thể khôi phục được một phần; buông bỏ hai phần thì 

khôi phục được hai phần. Phải buông bỏ! Buông bỏ liền có thể khôi phục. Cho nên 

công năng khác thường này không có gì li kỳ, người người đều có, có gì là khác 

thường chứ?  Ai ai cũng có.  

Công năng khác thường, ngày xưa tôi ở Mỹ gặp được ba vị, từ Trung Quốc đại 

lục đến mỹ để phỏng vấn. Hình như lúc đó Trung Quốc phái mười mấy người đến Mỹ 

để phỏng vấn. Tôi ở Los Angeles gặp được ba vị, còn rất trẻ. Tôi liền hỏi họ, năng lực 

của quí vị từ đâu mà có? Sinh ra đã có rồi. Tôi hỏi anh ta, có thể bị mất đi không? Có. 

Làm sao mà bị mất đi? Tuổi tác dần dần lớn lên nó liền thoái hóa. Vì sao lại thoái hóa? 

Vọng niệm nhiều rồi. Điều này nói rất có lý, giống như kinh Phật nói vậy. Vọng niệm 

ít, tâm địa thanh tịnh, năng lực liền khôi phục. Vọng niệm của chúng ta quá nhiều, 

năng lực liền không còn nữa, chính là đạo lý này vậy.  

Cho nên thiền định có thể phát thần thông. Phát ở đâu? Phát tại sáu căn. Thiên 

nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, túc mạng thông là biết đời quá khứ của mình, giống 

như A la hán vậy. Đức Phật nêu ra một ví dụ. A la hán có thể biết được quá khứ 500 

đời. Quá 500 đời họ không biết nữa. Họ có năng lực như vậy. Thế thì chúng ta biết 

được, giống như sơ quả còn chưa phát hiện, nhị quả đã có rồi. Nhị quả là có túc mạng 

thông, có thể biết được quá khứ. Chúng ta nghĩ họ không thể có năng lực như A la hán 

biết 500 đời, có lẽ chỉ 30 đời, 50 đời thì không thành vấn đề, họ rất rõ ràng. Biết được 

người khác, người khác khởi tâm động niệm họ biết được, đó gọi là tha tâm thông.  

Dân quốc sơ niên thời kỳ kháng chiến, Trung Quốc đại lục pháp sư Diệu Thiện ở 

chùa Kim Sơn - Nam Kinh, ngài biểu diễn cho chúng tôi xem tha tâm thông, trong tâm 

quí vị nghĩ sự việc gì ngài đều biết. Có lúc ngài nói với quí vị, thật có năng lực như 

vậy. Pháp sư Diệu Thiện sống vào thời kỳ kháng chiến, hình như bắt đầu kháng chiến 

chưa bao lâu, ngài đã qua đời, ngài thọ được 84 tuổi, tại Miến Điện Yangon, người này 

cũng là kỳ nhân, rất nhiều kỳ tích không thể nghĩ bàn như vậy, rất giống Tế Công  

trong Truyện Tế Công viết, rất giống.  

Cho nên có năng lực này, chúng ta biết trong kinh Phật nói với chúng ta đó đều 

là bản năng của chúng ta. Thần lực tự tại, thị hiện biến hóa. Đặc biệt là thần túc thông 

ở trong thần thông. Ở đây nói thị hiện biến hóa, có lẽ là thần túc thông. Thần túc thông 

là A na hàm, tam quả A nan hàm liền đạt được. Họ liền có được năng lực này. Cho nên 

giống với những đại tự tại này, toàn bộ đều là bản năng của chính chúng ta. Chúng ta 

nên tin tưởng, Phật không lừa dối chúng ta. Chúng ta phải nên khôi phục. Đây mới gọi 

là hán tử, hảo hán. Bản thân có, hiện tại bị tập khí phiền não làm chướng ngại, không 

khởi tác dụng nữa, phải có tâm hổ thẹn, hi vọng chúng ta cũng có thể khôi phục nhanh 

chóng.         
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Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong 

 

      Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa 

Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 175, hàng thứ ba từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ câu 

cuối cùng. 

Thứ chín là pháp tự tại. Bồ Tát đắc đại biện tài, ở trong chư pháp diễn thuyết rộng 

rãi pháp môn vô biên, vô chướng vô ngại. Đây là tự tại đối với pháp. Bồ Tát thuyết 

pháp không có chướng ngại. Nguyên nhân là gì? Bồ Tát kiến tánh rồi, trí tuệ, đức năng 

trong tự tánh đều hiện tiền. Giống như trong kinh đã nói, “sự sự vô ngại, lý sự vô ngại”. 

Cho nên đối với chư pháp, bất luận là pháp thế gian, ý nghĩa của chư pháp rất rộng, 

bao gồm cả Phật Pháp và pháp thế gian. Cũng chính là nói, tất cả pháp thế xuất thế 

gian, không có thứ gì là không thông, không có thứ gì không biết. Vì sao vậy? Tất cả 

pháp không lìa tự tánh. Tất cả pháp đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Tự tánh năng 

sanh năng hiện. Thức năng biến. Bất luận nó biến hóa như thế nào, người kiến tánh đều 

hiểu rõ được, đều thông đạt, đều không có chướng ngại. Cho nên học Phật, mục tiêu 

chung cuộc chính là phải minh tâm kiến tánh. Đây là mục đích của việc học Phật chân 

chính. Kiến tánh tức là thành Phật. Phật là người giác ngộ, người hiểu rõ. Đối với tất cả 

pháp thế xuất thế gian đều rõ ràng, đều giác ngộ rồi. Người này được xưng là Phật. 

Đây là mục tiêu cuối cùng của việc tu học Phật Pháp. 

Phần trước chúng ta học đến “nghiệp tự tại”, thứ tư, ở chỗ này, chúng ta bổ sung 

thêm vài câu. Người thế gian, bất luận là người trong nước hay là người nước ngoài, 

đều hi vọng biết quá khứ vị lai của bản thân. Phương pháp này rất nhiều. Phổ biến nhất 

không gì bằng xem tướng, đoán số mạng. Người học Phật đích thực rất nhiều, cũng 

không tách rời những phương pháp này. Xem tướng đoán số có linh hay không? Trong 

Liễu Phàm Tứ Huấn nói với chúng ta: linh, linh thật. Vì sao vậy? con người chỉ cần có 

ý niệm họ liền có số. Người tinh về lý số, liền có thể dựa vào tám chữ của họ mà tính, 

tám chữ đó phải chính xác. Không thể có một chút gì sai lệch. Có một chút sai lệch thì 

không chuẩn nữa. Đại bộ phận sai lệch đều sai lệch về giờ, năm, tháng, ngày thông 

thường sẽ không có sai lệch, sinh vào giờ nào. Trung Quốc một canh giờ là hai tiếng 

đồng hồ, ví dụ giờ Tý, trước giờ Tý  sau giờ Tý, sự sai biệt đó sẽ khác nhau. Sự sai biệt 
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nhỏ như vậy, không dễ dàng nhớ cho rõ ràng. Cho nên có người tính rất chuẩn, có 

người tính không chuẩn lắm. Tính chuẩn là thời khắc chuẩn xác.  

Người học Phật có cần đoán mệnh hay không? Trong kinh Phật nói cho chúng ta 

rất nhiều đạo lý. Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Tất cả pháp từ tâm tưởng 

sanh, đây đều là những điều trong kinh thường nói. Chúng ta nghe đến nỗi quen tai. 

Nếu như thực sự hiểu rõ đạo lý này, chúng ta còn cần đoán mệnh hay không? Không 

cần nữa. Phật Bồ Tát hướng dẫn chúng ta, đây là trong kinh Tiểu thừa thường nói, 

trong A Nan Vấn Sự Phật Cát Hung Kinh đã nói điều này rất rõ ràng. Chúng ta dựa vào 

điều gì để hiểu rõ cát hung họa phước, dựa vào điều gì có thể tránh hung rước cát. Đây 

là thường tình của nhân sinh. Điều này Phật không phản đối. Phật nói với chúng ta, chỉ 

cần tâm thái của của quí vị tốt, vì sao vậy? Nó tùy tâm chuyển, thân tùy tâm chuyển, 

quí vị xem cảnh cũng tùy tâm chuyển, vậy chỉ cần tâm tốt, không có thứ gì không tốt. 

Thứ không tốt cũng có thể chuyển biến thành tốt, hóa hung thành kiết. Hóa tai nạn 

thành kiết tường. Khả năng này mỗi người đều có, không phân biệt nam nữ già trẻ, tất 

cả đều có. Chúng ta do đã mê rồi, không biết dùng như thế nào, Phật dạy cho chúng ta, 

cổ đức thường nói: sửa tâm, sửa là sửa ý niệm. Hiện tại người ta nói là tâm thái. Cổ 

nhân chỉ dùng một chữ tâm để nói, phải sửa tâm. Đem tâm bất thiện sửa thành tâm 

chơn chánh. Hiện tại chúng ta nói chỉ cần quí vị khởi tâm động niệm đều là thiện niệm, 

khởi tâm động niệm nói năng hành động, nhất định không có tự tư tự lợi, tai nạn của 

quí vị liền không còn nữa, họa hoạn liền xa lìa quí vị. Niệm niệm không có bản thân, 

niệm niệm, cuộc đời chúng ta trên thế gian này, mục đích ở đâu, đến đây lần này là vì 

điều gì?  

Ở trong kinh Phật dạy chúng ta: nghiệp lực chủ tể, quí vị không thể không đến. 

Trong đời quá khứ tạo ra có nghiệp, gọi là “nhân sinh thù nghiệp”, điều này trong kinh 

Phật nói như vậy, không sai chút nào. Đã đến nhân gian rồi, chúng ta nên làm những 

việc gì? Chúng ta nên sửa đổi nghiệp lực của chúng ta. Chúng ta viễn ly những nghiệp 

bất thiện, chuyên tu thiện nghiệp. Không những tu thiện nghiệp, mà còn tu tịnh nghiệp. 

Tu thiện nghiệp phước báo nhân thiên. Chúng ta hiện nay đã hiểu được, phước báo 

nhân thiên không ra khỏi lục đạo luân hồi, không thể vượt qua lục đạo luân hồi, sau 

này sự việc phiền phức vẫn rất nhiều. Không nên làm những sự việc này nữa. Sự việc 

này không được làm, cho nên phải tu tịnh nghiệp.  

Tịnh nghiệp là gì? Đoạn ác tu thiện, trong đó không có tự tư tự lợi, không có danh 

văn lợi dưỡng, không có ngũ dục lục trần, không có tham sân si mạn, thiện nghiệp này 

chính là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp có thể giúp đỡ chúng ta, siêu việt tam giới, siêu việt 

lục đạo. Người tu tịnh nghiệp niệm Phật, nhất định được sanh Tịnh Độ, đây là điều 

chúng ta nên nắm vững. Đặc biệt là tuổi trung niên trở lên. Đời người đã qua một nửa 

rồi, có lẽ phải giác ngộ, nhất định không làm những việc ngốc nghếch nữa. Kinh Kim 

Cang dạy chúng ta học tập: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ 
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giả tướng. Chúng ta phải có thể làm được. Cũng chính là nói, không nên để những sự 

việc này trong lòng nữa. Trước đây luôn luôn quan tâm đến bản thân, bây giờ học cách 

quan tâm đến người khác, không nghĩ đến bản thân, vì sao vậy? Người khác là bản 

thân mình, mình và người không hai, phân biệt mình và người, đây là lục đạo phàm 

phu, tự tha không hai, đó chính là siêu việt lục đạo rồi. Quí vị nghĩ thử xem, lợi người 

thực sự là lợi ích bản thân, chỉ quan tâm bản thân thực sự là hại bản thân. Vì sao vậy? 

Vì tăng trưởng ngã chấp, ngã chấp là giả, không phải là thật. Phật Pháp dạy quí vị phá 

ngã chấp, quí vị ngày ngày đang tăng thêm ngã chấp, tăng trưởng ngã chấp, vậy không 

nguy hại sao? Làm sai rồi! Cho nên phải buông ngã chấp xuống. Toàn tâm toàn lực vì 

người khác phục vụ. Ngày nay chúng ta nói vì chúng sanh khổ nạn mà phục vụ, vì 

chánh pháp cửu trú để học tập. Chăm chỉ nổ lực học tập để chánh pháp được cửu trú, 

tất cả công đức hồi hướng cho chúng sanh, toàn tâm toàn lực giúp đỡ chúng sanh, vậy 

là đúng rồi. Ngã chấp như vậy là không cần phá mà tự nhiên nó bị nhạt dần, nhạt dần 

lâu ngày, bất giác liền không còn nữa. 

Trong Phật Pháp dạy chúng ta tri mệnh. Mệnh là gì? Mệnh chính là nghiệp, chính 

là tạo tác, quí vị xem xem chúng ta mỗi ngày nghĩ những gì? Nói những điều gì, làm 

những việc gì, đây chính là nghiệp, đây chính là tâm thái, hành thái, tâm hành. Nếu 

như tâm hành tương ưng với thập thiện nghiệp đạo, tương ưng với bốn đức trong Hoàn 

Nguyên Quán nói, tốt lắm! Tai nạn gì cũng không còn nữa, không cần đến việc đi xem 

bói, không cần đến việc đi xem tướng. Tiền đồ của bản thân hoàn toàn sáng lạn. Đích 

thực tâm hành như vậy, tất nhiên là gặp hung hóa cát, gặp nạn thành kiết tường. Đây 

mới gọi là thực sự hiểu được vận mệnh, cải tạo vận mệnh. Đây là bổ sung đoạn trước 

một chút. Mọi người đều rất quan tâm. 

Cuối cùng chúng ta xem thứ mười là trí tự tại. Bồ Tát trí tuệ đầy đủ, trong nhất 

niệm năng hiện Như Lai mười lực vô úy thành Đẳng chánh giác, vô chướng vô ngại. 

Đây là nói về trí tuệ. Trí tuệ của Bồ Tát từ đâu mà mà có? Từ tu giới định mà mà có. 

Cho nên học Phật không thể không trì giới. Trì giới phải biết bắt đầu từ đâu, dần dần 

nuôi dưỡng nó thành thói quen, trì giới liền có niềm vui, sẽ không cảm thấy khó khăn. 

Nhất định phải bắt tay từ Đệ tử quy, chúng ta thường nói ba cái rễ Nho, Thích, Đạo, 

nếu như không dùng Nho và Đạo, vậy thì quí vị phải dùng kinh Tiểu thừa. Kinh Tiểu 

thừa rất nhiều, rất phiền. Không như Nho và Đạo đơn giản như vậy, quí vị xem Đệ tử 

quy của nhà Nho tổng cộng chỉ có 1080 chữ,  Đạo gia nói Cảm ứng thiên tổng cộng nói 

về 195 sự việc. Không nhiều, dùng điều này làm cơ sở tu thập thiện nghiệp đạo thì 

không khó nữa. Vậy Nho, Thích, Đạo ba cái rễ chúng ta đều có rồi, sau đó vào cửa 

Phật, thọ trì tam quy ngũ giới, Sa di luật nghi, vô cùng dễ dàng, không khó khăn chút 

nào. Hiện tại chúng ta tam quy ngũ giới vì sao lại khó khăn như vậy? Phía trước nó có 

cơ sở, quí vị chưa chăm chỉ học tập.  
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Thế Tôn trong Phật Tạng Kinh có câu khai thị rất quan trọng, nói: Phật tử, không 

học Tiểu thừa trước, sau đó học Đại thừa thì không phải là Phật tử. Đây là điều Phật 

Thích Ca Mâu Ni nói. Chúng ta không phải là hàng thượng thượng căn, không phải là 

hàng thượng thượng căn thì phải giữ quy củ. Học tập từ cạn đến sâu, từ dễ đến khó, 

tuần tự tiệm tiến. Đây là lời Phật khuyên nhủ chúng ta. Cho nên phải bắt đầu học từ 

Tiểu thừa trước. Tiểu thừa của Trung Quốc rất hoàn chỉnh, so sánh với Đại Tạng Kinh 

của văn Pali Nam Truyền, gần như tiếp cận viên mãn. Kinh Tiểu thừa cũng có gần 

3000 bộ. Điển tịch tiếng Pali cũng nhiều hơn khoảng 50 bộ như vậy. Vậy là 3000 bộ họ 

chỉ hơn chúng ta có 50 bộ. Quí vị xem xem Trung Quốc phiên dịch rất hoàn chỉnh. 

Phật Giáo truyền đến Trung Quốc, ngày xưa đều học tập Tiểu thừa. Từ Tiểu thừa mà 

học Đại thừa, đều là cách học như vậy. Cho nên Tiểu thừa vào thời đại Tùy Đường có 

hai tông phái: Thành Thật Tông và Câu Xá Tông, là y theo hai bộ luận mà đặt tên, là 

Thành Thật Luận và Câu Xá Luận, từ hai bộ luận này mà đặt tên. Hai tông phải này 

cuối đời nhà Đường đã bị suy, đến đời nhà Tống thì không còn nữa. Vì thế hiện tại rất 

nhiều người không biết có hai tông phái này. Vì sao lại bị suy? Ngày xưa chư vị tổ sư 

của chúng ta không học nữa, thay đổi rồi, dùng Nho và Đạo để thay thế. Có được hay 

không? Có thành tích biểu hiện. Quí vị xem 1700 năm nay dùng Nho và Đạo để thay 

thế, trong thời gian dài như vậy, thành tựu biết bao Thánh hiền tu hành chứng quả, 

chứng tỏ chính xác. Cho nên chúng ta nếu như không dùng Nho Đạo vậy thì phải học 

Tiểu thừa, nếu như chê Tiểu thừa phiền phức quá, vậy thì quí vị nhất định phải dùng 

Nho Đạo. Đó là bắt buộc phải bắt tay từ Đệ tử quy. Đệ tử quy là giáo dục luân lý đạo 

đức, căn bản của căn bản. Cảm ứng thiên là giáo dục nhân quả, vô cùng quan trọng.  

Ấn Quang Đại sư một đời toàn tâm toàn lực đề xướng, khuyên chúng ta phải 

chăm chỉ học tập. Có được cơ sở này để vào cửa Phật thì dễ dàng rồi. Không có được 

cơ sở này thì Thập thiện nghiệp đạo rất khó, ngày ngày học cũng vô dụng. Phải thực sự 

y theo giáo huấn của kinh điển làm cho tâm thái chúng ta sửa đổi trở lại, vậy mới hữu 

hiệu. Cho nên trí tuệ của Bồ Tát là từ giới định tuệ mà có. Huệ này là từ định mà có, 

chính là trí tuệ trong tự tánh sẵn có, không phải là từ bên ngoài vào. Từ bên ngoài mà 

học được là tri thức không phải là trí tuệ. Quảng học đa văn là tri thức. Từ trong giới 

định tu được là trí tuệ, không giống nhau. Trí tuệ là thứ trong tự tánh vốn có, không 

phải từ bên ngoài vào. Cho nên được trí tuệ họ mới có thể trong một niệm, một niệm 

này là Bồ Tát Di Lặc nói một khảy móng tay 32 ức trăm ngàn niệm, một niệm ở trong 

đó.  

Năng hiện Như Lai chi thập lực vô úy. Thập lực vô úy là đức. Thành Đẳng chánh 

giác là tướng, đức tướng. Chúng sanh trong khu vực này duyên thành thục rồi, cần 

dùng thân Phật để độ, Bồ Tát liền hiện Phật thân, 32 tướng 80 vẻ đẹp để giáo hóa.  

Vô chướng vô ngại, không có chướng ngại.  



Tập 153 530 

 

Thập lực vô úy sau này sẽ giảng đến. Hôm nay chúng ta giảng phẩm này viên 

mãn rồi. Ngày mai là quốc khánh, hi vọng chúng ta có thể giảng đoạn mở đầu phần 

chánh tông, cho nên thập lực vô úy thì chúng ta không giải thích nữa. Những đồng học 

cũ nhắc lại có lẽ đều rất quen thuộc rồi. Trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói, nay nói 

“tối thắng tự tại”, như Kinh Pháp Hoa: Ta là pháp vương, tự tại với các pháp, viên mãn 

rốt ráo, mười tự tại trong Kinh Hoa Nghiêm, nên nói tối thắng. Trong Kinh Pháp Hoa 

nói, đây là lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Ta là pháp vương, tự tại với các pháp, tất cả 

pháp thế xuất thế gian đều thông đạt rõ ràng. Đây gọi là tự tại. Nếu như có một vấn đề 

hỏi đến quí vị mà quí vị không biết, vậy là quí vị không tự tại rồi. Quí vị bị người ta 

hỏi cho bí rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp 49 năm, đích thực không 

có một lần nào bị người ta hỏi cho bí. Vấn đề hi hữu cổ quái gì được nêu ra Ngài đều 

giải đáp được. Hơn nữa giải đáp rất tường tận. Điều này làm cho người ta không thể 

không phục Ngài. Đây gọi là gì? Trí tuệ chân thật - Nhất thiết trí. Vì vậy có thể viên 

mãn rốt ráo mười loại tự tại như trong Kinh Hoa Nghiêm” nói, đó gọi là tối thắng, nên 

tối thắng tự tại, chỉ có Pháp thân Bồ Tát minh tâm kiến tánh mới có được. Người chưa 

kiến tánh cũng rất có thể tự tại, nhưng không thể thêm chữ tối thắng, đích thực có lẽ có 

một số vấn đề họ không thể giải đáp. Người kiến tánh thì vấn đề đều được giải quyết 

hết. Những lời này chúng ta nhất định phải biết. Sau khi học rồi, phải nên quay về tự 

tánh. Chúng sanh và Phật không hai, chúng sanh và Phật là nhất thể. Phật có, chúng ta 

đều có, không ngoại lệ. Ngày nay chúng ta mê thất rồi, làm thế nào để khôi phục? Đó 

chính là phải học tập theo Phật. Ngài là người đã trải qua, trước đây Ngài cũng như 

chúng ta, cũng là mê hoặc điên đảo. Ngài làm sao mà giác ngộ? Trì giới, tu định, khai 

huệ. Ngài đã đi trên con đường này. Ngày nay chúng ta nếu muốn thành tựu, vẫn phải 

đi trên con đường cũ này, không thể làm mới, quí vị không đi con đường cũ, quí vị 

muốn đi một con đường mới, có thể càng đi càng xa, quí vị đã lạc đường rồi, phải đi 

con đường cũ. Chính xác,  an toàn, vững vàng an ổn.  

Đoạn cuối cùng này, “dưới đây Thế Tôn tán thán và ra lệnh cho A nan lắng nghe, 

để tâm nghe pháp, giỏi về tư duy nghĩa lý đã nghe được.” Câu cuối cùng “ta nay vì ông 

mà giải thích từng điều”. Kinh văn ở sau đó là “A nan lắng nghe, khéo tư duy về điều 

đó, ta nay vì ông giải thích từng điều”.  Giải thích là ở trong phần chánh tông này. 

Phẩm tứ tư dưới đây, tiếp sau đây là “Pháp Tạng nhân địa”, Phật giới thiệu cho chúng 

ta về Phật A Di Đà.  

“Dĩ thượng biệt tự cánh”, phẩm tựa của kinh này đến chỗ này là nói xong.  

Dưới đây Hoàng Niệm Lão tổng kết ý nghĩa của phần trước, làm cho chúng ta 

một tổng kết. “Biệt tự”, lại gọi là “phát khởi tự”, đã là phát khởi chánh văn toàn kinh, 

đây chính là nói, nhân A nan mở lời hỏi, Thế Tôn cho nói, diễn điều cứu cánh phương 

tiện này, pháp môn Tịnh Độ thù thắng viên đốn tối cực. Nhưng dùng đây để siêu tình 

ly kiến, pháp khó tin không thể nghĩ bàn. Chúng sanh tình chấp sâu nặng, tin không 
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đến nơi, cho nên phát khởi trong lời tựa, thâm nhập chứng tín, tổng cộng ngũ trùng.” 

Đại ý đoạn này chúng ta nói đơn giản một chút: Phật Pháp nhân duyên sanh, ở đây nói 

ra tất cả pháp thế xuất thế gian không tách rời nhân duyên, không có nhân duyên vô 

duyên vô cớ mà sanh khởi, điều này giảng không thông, không có sự việc này. Phật 

Pháp cũng là nhân duyên, nhân này do A nan thỉnh vấn, trước đây chúng ta đã đọc qua 

rồi, Thế Tôn cho phép vì mọi người mà nói rõ. Diễn xuất phương tiện rốt ráo, pháp 

môn Tịnh Độ tối thắng viên đốn nhất. Câu nói này thật không thể nghĩ bàn. Trong giáo 

lý Đại thừa đây là pháp môn số một. Trong pháp môn này nói, “là pháp siêu tình ly 

kiến, không thể nghĩ bàn và khó tin”. Phàm phu nhất phẩm phiền não cũng chưa đoạn 

được, lúc lâm chung mười niệm cũng có thể vãng sanh, sanh đến Thế giới Cực Lạc liền 

làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, ai tin được? Là pháp khó tin! Tuyệt đối không phải tình 

kiến của lục đạo phàm phu có thể lý giải được, nên gọi là siêu tình ly kiến. Đây chính 

là nói tuyệt đối không phải lục đạo phàm phu có thể lý giải được. Cho nên liền trở 

thành pháp khó tin. Đặc biệt hiện tại chúng sanh tình chấp sâu nặng, tin tưởng hay 

không? Thực sự không tin tưởng. Quí vị chớ thấy người tu Tịnh Độ nhiều, gần như 

ngày ngày đang niệm A Di Đà Phật, có hiệu quả hay không? Không hiệu quả. Vì sao 

không hiệu quả? Vì họ không tin. Họ còn tin tưởng ngũ dục lục trần của thế gian này. 

Cũng giống như thầy Lý năm xưa ở Đài Trung giảng kinh, thầy nêu ra một ví dụ, thầy 

giáo đang giảng kinh, chúng tôi thông thường đều đang nghe kinh, có một người đến 

báo tin “trong nhà ông xảy ra hỏa hoạn”, quí vị phải chăng nhanh chóng chạy về nhà? 

Vậy là không tin rồi. Nghe tin nhà có hỏa hoạn rồi, vẫn như như bất động, tôi nghe 

kinh quan trọng hơn, vậy là thật tin. Nhưng đạt được thật tin rất khó! Vừa kiểm tra thì 

kiểm tra ra được. Ngày nay ở nơi này pháp sư ở đó giảng kinh, đêm nay quí vị có một 

cuộc làm ăn có thể kiếm được một triệu, quí vị vẫn đến nghe kinh buông bỏ một triệu 

đó, hay là đi kiếm một triệu đó, hôm nay vắng mặt nghe kinh một bữa cũng không sao, 

chắc chắn là đi kiếm một triệu. Họ liền không đến nữa. Đây không phải đều là giả sao? 

Đây gọi là pháp khó tin. Có được mấy người thực sự nghiêm túc coi lời Phật nói là 

thật. Đức Phật nói bố thí đại thiên thế giới bảy báu lớn không bằng công đức bốn câu 

kệ trong kinh nói, ai tin được? Đừng nói là một triệu, e rằng kiếm 100.000 đồng tiền họ 

đã không nghe nữa bỏ đi rồi, 100.000 đồng quan trọng. Đây là những điều chúng ta từ 

đây mà tỉ mỉ quan sát, người thực sự tin tưởng không nhiều. Người không tin tưởng, họ 

cũng thường đến nơi đây nghe kinh, đó là vì điều gì? Thầy Lý nói một câu rất có ý vị. 

Thầy nói là gì? Đến tiêu khiển, tiêu khiển vậy. Hóa ra những người này đến Phật 

đường để học Phật là để tiêu khiển. Họ không có việc gì làm đến nơi này để chơi thôi, 

là tâm thái như vậy đó. Ngồi ở nhà cảm thấy buồn tẻ, đến Phật đường dạo dạo xem náo 

nhiệt, không phải là thật học. Thật học thì còn được. Thật học không phải người người 

đều thành Phật rồi sao? Nghe lời thấy nói năm xưa, chúng tôi nhiều năm tỉ mỉ quan sát, 
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không sai chút nào. Cho nên chúng ta thấy lạ mà không lạ. Biết được pháp môn này 

không dễ dàng.  

Cho nên trong phát khởi tự, thâm nhập chứng tín tổng cộng có ngũ trùng, điều 

này đoạn trước chúng ta đã đọc qua. Ở đây chỉ làm một tổng kết.  

Thứ nhất Thế Tôn phóng quang hiện điềm chứng tín. Lần này là Thế Tôn toàn 

thân phóng quang, vô cùng hi hữu, hơn nữa trong quang còn hiện ra chư Phật quốc độ.  

“Thứ hai A nan hoan hỉ thỉnh vấn”. A nan thấy quang  này vô cùng hoan hỷ. Liền 

đề xuất nghi vấn của Ngài. Câu hỏi của A nan có hai ý nghĩa.  

Một là thấy Phật phóng quang hi hữu, ắt là có pháp kỳ diệu trụ ở trong đó, hạnh 

của đạo sư, đạo của tối thắng. Nhưng pháp này, hạnh này, đạo này, ắt là Phật Phật 

tương niệm, mà không phải ai khác. Công đức Phật chứng đắc là viên mãn, vậy còn có 

gì là hiếm có? Hiếm có nhất định là niệm Phật. Niệm Phật được Phật gia trì. Niệm 

mười phương Phật, mười phương Phật đều đến gia trì Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là 

thù thắng không gì sánh bằng. A Nan nghĩ đến điểm này, cho nên Ngài liền hỏi. 

Hai là A nan vì sao có thể hỏi được diệu nghĩa này, A nan làm sao mà hỏi ra được 

câu hỏi đó? Chính là biểu thị A nan vốn là Đức Tôn Phổ Hiền, là đại Bồ Tát từ quả 

hướng nhân. A nan là người gì? Đức Tôn Phổ Hiền. Ngài thành Phật rồi, quả là thành 

Phật, A nan từ lâu đã thành Phật rồi, hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni đến nơi này thị 

hiện hoằng pháp lợi sanh, Ngài đến giúp đỡ Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Nên nói “nhất 

Phật xuất thế, thiên Phật ủng hộ”, chữ thiên này cũng không phải chỉ cho một ngàn, ý 

nói rất nhiều. Vô lượng vô biên Chư Phật Như Lai có duyên với chúng sanh trên thế 

gian này đều đến, Phật Thích Ca Mâu Ni đóng vai chính, họ đóng vai phụ, đến biến 

hóa làm đệ tự Phật, làm học trò tại gia của Phật, làm hộ pháp của Phật. Thì vở kịch này 

mới diễn được viên mãn, mới có thể khiến những khán giả kia giác ngộ hiểu rõ được. 

Cho nên A nan là thị hiện từ quả hướng đến nhân.  

“Trong hội thuần nhất vô tạp, diễn thuyết viên âm, nay chính đúng thời, hội 

chúng thù thắng, chính là diệu pháp hi hữu”. Trong hội này, chúng xuất gia 1255 vị, 

đều là những vị giống như A nan vậy, đều là đại Bồ Tát từ quả hướng đến nhân, thị 

hiện thân phận Tỳ kheo. Bồ Tát chúng thì không cần nói rồi, còn có chúng cư sĩ. Trong 

cư sĩ có cư sĩ nam và cư sĩ nữ, cũng đều là Bồ Tát hóa thân đến. Đại hội này thù thắng 

biết bao. Niệm Lão nói câu này rất hay: thuần nhất vô tạp, hội này thù thắng biết bao! 

Đều ở nơi đó biểu diễn cùng nhau. Diễn thuyết viên âm, pháp môn viên mãn. Hiện tại 

chính là lúc duyên chúng sanh thành thục rồi. Sau khi nhìn thấy, sau khi nghe thấy, có 

thể sanh tâm hoan hỉ, có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, có thể chứng. Niệm Phật 

vãng sanh chính là chứng quả. Cho nên biểu diễn pháp hi hữu. Đây là nói A nan hoan 

hỉ, nêu ra vấn đề này. 

“Thứ ba trùng chứng tín”, trùng là lặp lại rồi chứng tín. Tức là Thế Tôn tán thán, 

công đức của việc hỏi này khó nghĩ bàn. Đây là trùng lặp, là trùng lặp lần thứ ba chứng 
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tín. Phật nói đương lai tất cả hàm linh đều nhờ câu hỏi này mà được độ thoát. Đây là 

công đức không thể nghĩ bàn. A nan nếu như không hỏi, Phật sẽ không nói. Trên thực 

tế không có ai hỏi Phật cũng nói, thí dụ như Kinh A Di Đà là không có ai hỏi, không 

hỏi mà tự nói. Kinh A Di Đà từ đầu đến cuối đều là bản thân Phật tự nói, không có ai 

hỏi. Kinh Vô Lượng Thọ có thể làm như vậy không? Đương nhiên có thể, vì sao phải 

bảo A nan đến hỏi? Trong đây hàm nghĩa rất sâu, rất sâu. Sự thị hiện này của A nan nói 

với chúng ta công đức thỉnh pháp không thể nghĩ bàn. Làm cho người thấy được rồi 

biết được cách hỏi pháp, lễ thỉnh pháp sư, đại đức vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, 

thông thường người ta không biết thỉnh, người thỉnh phải là người thông thạo, họ 

không hiểu làm sao mà họ thỉnh pháp? Họ là người thông thạo, họ hiểu được, người 

thường không hiểu. Ngài đến dạy chúng ta phương thức này. Quí vị thấy công đức 

thỉnh pháp này, Phật tán thán: tương lai tất cả hàm linh đều nhờ câu hỏi này mà được 

độ thoát. Câu nói này rất hi hữu. Nếu như nói, tương lai tất cả hàm linh đều nhờ câu 

hỏi này mà được khai ngộ, vậy thì khác xa nhau rồi. Khai ngộ là quí vị hiểu rõ, quí vị 

vẫn phải tu, vẫn phải chứng, độ thoát, độ thoát chính là chứng quả, vấn đề từ trên căn 

bản mà giải quyết, vậy không tốt quá sao! Cho nên ý nghĩa này rất sâu xa, khuyến 

khích mọi người thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trú thế, hàm chứa thâm nghĩa này 

ở trong đó. 

Chúng ta xem tiếp đoạn dưới nói, một lời nói rõ, nguyên nhân thực sự để pháp 

môn Tịnh Độ hưng khởi, nên phẩm này gọi là Đại Giáo Duyên Khởi. Tên phẩm của 

phẩm này gọi là Đại Giáo Duyên Khởi. Một lời nói rõ này, sự hưng khởi của pháp môn 

Tịnh Độ nguyên nhân do đâu mà A nan hỏi câu hỏi này. Vì pháp môn Tịnh Độ là bắt 

đầu từ Kinh Vô Lượng Thọ. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Kinh Vô Lượng Thọ trước, 

Kinh A Di Đà giảng sau. Sau kinh này thì không ai hỏi mà tự nói. 

Trùng thứ tư Phật bảo A nan sở dĩ Như Lai xuất hiện nơi thế giới này, chỉ vì 

muốn cứu giúp quần sanh, đem đến lợi ích chân thật. Đây là thâm nhập chứng tín lặp 

lại lần thứ tư. Nói ra Phật vì sao phải xuất hiện tại thế gian. Ngài đến để làm gì. Trong 

giáo lý Đại thừa chúng ta học qua đã hiểu được. Phật đích thực là cảm ứng theo chúng 

sanh, chúng sanh có cảm Phật liền có ứng. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Cảm 

của chúng sanh rất phức tạp, có hiển cảm, có minh cảm, mà ứng của Như Lai, Pháp 

thân Bồ Tát vô cùng đơn thuần. Chính đoạn này đã nói, đó là gì? Giúp đỡ tất cả chúng 

sanh lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui đạt đến trình độ nào? Nhất định phải giúp đỡ 

chúng sanh thành Phật. Họ triệt để lìa khổ rồi, giúp đỡ họ thành Bồ Tát còn chưa đủ, 

nhất định dạy họ viên mãn thành Phật, chứng đắc quả vị Diệu Giác. Đây mới gọi là từ 

bi viên mãn, thực sự độ thoát. Ngày nay chúng ta học Phật, tâm chúng ta phải tương 

đồng như tâm Phật, nguyện phải đồng với nguyện của Phật, giải hạnh cũng như vậy. 

Chúng ta không thể quên tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện điều thứ nhất là 

đại nguyện, “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, chính là đoạn này nói muốn cứu giúp 
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quần sanh, khiến họ được lợi ích chân thật. Hiện tại vấn đề lại xảy ra rồi. Bản thân 

chúng ta chưa đạt được lợi ích chân thật, làm sao có thể giúp đỡ người khác có được 

lợi ích chân thật? Cho nên chúng ta phải thành tựu bản thân trước, thành tựu bản thân 

trước, quí vị phải y theo câu hoằng thệ nguyện thứ hai, “phiền não vô tận thệ nguyện 

đoạn”, phiền não đoạn tận rồi, mới “pháp môn vô lượng thệ nguyện học”, phiền não 

chưa đoạn tận, tất cả những phương pháp tu học đều là để đoạn phiền não. Điều này 

nhất định phải biết. Chúng ta trong một giai đoạn tu học nào đó có một mục tiêu nào 

đó, rất rõ ràng quí vị mới có thể đạt được, không thể lẫn lộn với nhau, lẫn lộn với nhau, 

phiền não chưa đoạn được, pháp môn cũng chưa học được, quí vị sai rồi, Phật Bồ Tát 

hướng dẫn chúng ta, cổ thánh tiên hiền hướng dẫn chúng ta, “nhất môn thâm nhập, 

trường thời huân tu” là vì điều gì? Vì đoạn phiền não, bởi vì quí vị nhất môn là tâm quí 

vị định rồi. Quí vị học nhiều quá, tâm quí vị liền loạn. Quí vị nên hiểu đạo lý này! Một 

môn mới có thể đoạn phiền não, nhiều pháp môn thì phiền não không đoạn được. Vậy 

nên chúng ta biết nhất môn là giới định tuệ, đa môn là giới định tuệ không còn nữa. 

Không còn nữa thì trở thành tri thức thế gian, học rộng nghe nhiều. Người nào đó đọc 

sách nhiều, tri thức phong phú, là người thông thạo, mọi thứ đều thông, người thông 

suốt. Đây là khen ngợi người khác. Họ phải chăng là thực sự thông rồi? Những thứ họ 

chưa học qua họ đều không biết. Học qua rồi mới hiểu được, chưa học qua họ không 

biết. Nếu như thực sự thông rồi, giống như Phật mới thực sự thông suốt, điều chưa học 

cũng biết được, không cần học. Vì sao không cần học? Họ kiến tánh rồi. Cho nên tất cả 

pháp không rời tự tánh. Chỉ cần kiến tánh, không có gì là không biết. Còn một thứ 

chưa biết, là quí vị chưa kiến tánh. Cho nên Phật Pháp tu học tám vạn bốn ngàn pháp 

môn, bao gồm chúng ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Mục tiêu cuối cùng là gì? Minh 

tâm kiến tánh.  

Năm xưa đối với Tịnh Độ vãng sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc tôi cho rằng 

vậy là được rồi, tôi chỉ giảng đến chỗ này, thầy giáo nói với tôi, không được, ông còn 

nói thiếu một câu, tôi nói thiếu câu nào? Minh tâm kiến tánh. Vậy mới hiểu được đến 

Thế giới Cực Lạc minh tâm kiến tánh, như vậy mới viên mãn! Ở đây chưa kiến tánh 

được đến Thế giới Cực Lạc kiến tánh thành Phật, thực sự viên mãn. 

 Phật Thích Ca Mâu Ni trú thế 80 năm, giảng kinh dạy học 49 năm, lợi chân thật 

là gì? Lợi chân thật chính là bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, cho nên đại sư Thiện Đạo nói 

rất hay, Như Lai sở dĩ xuất hiện ở đời chỉ vì nói về biển bổn nguyện Di Đà, chính là vì 

sự việc này, duy chỉ vì truyền bá pháp môn này, những việc khác thì sao? Những pháp 

môn khác đều có những người yêu thích nó, Phật hằng thuận chúng sanh, quí vị thích 

điều gì thì Ta nói cho quí vị điều đó. Nhưng thực sự nói với quí vị, quí vị thực sự muốn 

ngay trong đời này chứng đắc rốt ráo viên mãn, vậy là một môn này vững vàng, đơn 

giản, dễ dàng, nhanh chóng. Sẽ không tìm ra pháp môn nào thù thắng như vậy bảo đảm 

cho quí vị thành tựu. Quí vị học pháp môn khác, không thể bảo đảm cho quí vị, chúng 
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ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đến Thế giới Cực Lạc thành Phật. Nói cách khác, 

Kinh Vô Lượng Thọ là giấy bảo đảm, Phật cho chúng ta giấy bảo đảm. Thật sự muốn y 

theo những điều nói trong kinh điển thì không có ai không vãng sanh. Thực sự là vạn 

người tu vạn người vãng sanh. Như vậy không tốt quá rồi sao! Đạo lý này không thể 

không biết. Không biết là chúng ta cô phụ Phật Thích Ca Mâu Ni, cô phụ Phật A Di 

Đà, quí vị chưa tiếp xúc được, đó là chưa có duyên, tiếp xúc được rồi, quí vị không thể 

chăm chỉ tu hành, đó là sai trái của bản thân, có lỗi với bản thân, vô lượng kiếp đến nay 

chưa từng gặp qua, ngay nay gặp được rồi, ngay nay liền được thành tựu. Ngày nay 

không thể thành tựu, vậy là phải vô lượng kiếp chịu tội, trong lục đạo luân hồi lăn lộn 

mãi, chịu tội xong rồi trở lại nhân gian, xem xem có nhân duyên để gặp pháp môn này 

hay không. Cổ nhân Trung Quốc nói “đã lỡ chân thành thiên cổ hận”, lời này ý nghĩa 

rất sâu. Cảnh cáo chúng ta cơ hội phải nắm bắt lấy, một khi mất đi thực sự là nỗi đau 

thiên cổ.  

Lợi ích chân thật là làm sao có được? Quí vị xem xem, “tức chỉ nhờ Di Đà 

nguyện hải, lục tự hồng danh”, quí vị xem chỉ là một câu như vậy “Nam mô A Di Đà 

Phật”, đây là chân ngôn, chính là sáu chữ này. Quí vị thật niệm, thật sự đặt ở trong 

tâm, nó liền khởi tác dụng. Niệm chưa để ở trong tâm thì không khởi tác dụng. Tâm 

chính là Phật A Di Đà. Một niệm Di Đà một niệm tâm, niệm niệm Di Đà niệm niệm 

tâm, vậy là thành công rồi, liền hoàn toàn tương ưng. Trong tâm việc gì cũng không có, 

thực sự hoàn toàn buông bỏ rồi, trong tâm chỉ là A Di Đà Phật, Phật A Di Đà chính là 

tâm ta, thuần nhất không tạp, công phu niệm Phật của quí vị đạt được rồi. 

Chính vì câu hỏi của A nan, mà khải thị diệu pháp như vậy, hiếm có khó gặp như 

hoa Ưu Đàm. Tương lai tất cả chúng sanh nhờ câu hỏi của A nan mà được độ thoát. 

Câu hỏi này của A nan, Phật vừa nói như vậy, chúng ta mới đạt được. Như vậy không 

tuyệt vời sao?  

“Nên Phật khen ngợi A nan để chứng tín”, tán thán A nan, chứng tỏ công đức của 

câu hỏi này không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải học, lúc chúng sanh gặp thiên tai, thực 

sự có những người cao siêu này, chúng ta thỉnh giáo với họ, làm thế nào để hóa giải 

thiên tai. Cũng giống như lão pháp sư Lạc Quán kể về câu chuyện Phật sống ở Kim 

Sơn, có một vị lão cư sĩ không biết vận mệnh của bản thân, đi khắp nơi bói toán, đi 

xem tướng, Phật sống Kim Sơn nhìn thấy dáng vẻ như vậy, không ai hỏi mà Ngài tự 

nói, Ngài nói họ biết xem tướng, tôi cũng biết xem tướng, họ có thể đoán số mạng, tôi 

cũng biết đoán số mạng. Đây là không hỏi mà tự nói, nhưng pháp sư Lạc Quán đứng 

bên cạnh cũng thêm một câu, Phật sống Ngài thực sự biết xem tướng sao? Ngài thực sự 

đoán số sao? Tăng thêm lòng tin cho người khác. Phật sống nói thật vậy không giả chút 

nào, sau đó nói với mọi người: thiên hạ này người bói số xem tướng số một là ai quí vị 

có biết không? Mọi người đều không biết. Là Phật Thích Ca Mâu Ni. Không những 

biết xem số mệnh của một mình quí vị, còn biết xem số mệnh cả nhà quí vị, số mệnh 
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của một nước, số mệnh của toàn thế giới. Ngài không có gì không biết. Cho nên vấn đề 

nêu ra rồi, không những giải những mê hoặc của bản thân chúng ta, mê hoặc của mọi 

người tất cả đều phải giải hết. Câu hỏi này công đức đã vô lượng rồi. Đáp vấn đề giống 

như vậy, khiến cho tương lai tất cả chúng sanh đều có thể độ thoát, đều có thể thành 

Phật. Đây thật là không thể nghĩ bàn, không ai có thể nghĩ ra được, cũng không có ai 

nêu ra được, không phải là người đã trải qua, sự việc này làm không ra được. 

Trùng thứ năm, Thế Tôn biết rõ việc này thật vì pháp tất cả thế gian khó tin, nên 

khuyên răn chúng sanh rằng: Như Lai giác tri khó lường, thần thông vô ngại, định tuệ 

đầy đủ, tự tại với pháp. Lời Thế Tôn nói chân thật bất hư, vạn vật khinh nghi, chỉ nên 

tín ngưỡng. Còn sợ chúng sanh nghe rồi có hoài nghi, có hoài nghi lợi ích liền mất đi. 

Phải biết tin là bảo vật số một của Phật Pháp, quí vị đã đạt được hay chưa? Chân tín 

không nghi, điều quí báu này đã đạt được rồi. Có mảy may hoài nghi, công đức của quí 

vị hoàn toàn bọ phá mất. Cho nên mấy câu này của Phật là tăng cường nói với chúng 

ta: Như Lai giác tri khó lường. Như Lai là tánh đức, trí tuệ ở trong tánh đức, tự tánh 

vốn đủ trí tuệ đức tướng. Điều này Phật nói ở trong Kinh Hoa Nghiêm.  

Viên mãn cụ túc, thần thông vô ngại, dưới đây là khởi tác dụng, thần kỳ thông 

suốt không có chướng ngại, định huệ thông suốt. Định huệ, cứu là cứu cánh, sướng là 

thông sướng, tự tại với pháp. Trong kinh Đại thừa thường nói mười loại tự tại, trên 

thực tế là vô lượng tự tại. Vì phương tiện thuyết pháp nên quy nạp thành mười điều, 

mười đại biểu cho vô lượng. “Lời Thế Tôn nói chân thật không giả, vạn vật khinh 

nghi”. Ba câu này là lời của Hoàng Niệm Lão nói, nhất định không nên nghi hoặc, nghi 

hoặc là bản thân chúng ta sai rồi.  

“Đản đương ngưỡng tín”, ngưỡng là tôn kính, kính trọng, thâm tín không nghi, 

“vậy nên khuyên dạy chúng ta”, Phật ở đó nói với chúng ta. “Phật là quả giác, ta là 

phàm phu”, chúng ta phải thừa nhận. Ngài là vị đã chứng đắc quả giác rốt ráo, Ngài ở 

quả vị Diệu giác, chúng ta là phàm phu, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước ba loại 

phiền não này đều đầy đủ, đây gọi là phàm phu.  

Làm sao có thể dùng tâm phân biệt ngu muội của phàm phu, vọng đoán Thánh trí 

của Như Lai, chỉ nên tín thọ, ắt đầy đủ nguyện lực. Chúng ta chỉ cần thực sự tin tưởng, 

thực sự tiếp thu y giáo phụng hành, nhất định sẽ đầy đủ nguyện vọng của bản thân 

chúng ta. Nguyện vọng của chúng ta là hi vọng sanh đến Thế giới Cực Lạc, thân cận 

Phật A Di Đà. Ở Thế giới Cực Lạc nhanh chóng tu thành minh tâm kiến tánh. Minh 

tâm kiến tánh chính là Pháp thân Bồ Tát, minh tâm kiến tánh chính là trú Cõi Thật báo 

trang nghiêm ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Chưa kiến tánh cũng ở Cõi Thật báo 

trang nghiêm, đó là Di Đà từ bi, bổn nguyện oai thần gia trì quí vị, Tây Phương Cực 

Lạc trên thực tế nó có tứ độ tam bối cửu phẩm, nhưng nó bình đẳng, thế giới bình 

đẳng, tứ độ hòa vào nhau, nên Phật lực gia trì chúng ta cũng như Pháp thân Bồ Tát, trí 

tuệ, thần thông, đạo lực không thua một tí nào. Cho nên sanh đến cõi phàm thánh đồng 
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cư hạ hạ phẩm vãng sanh, có năng lực giống như Pháp thân Bồ Tát vậy, chúng sanh có 

cảm, ta liền có ứng, cần dùng Phật thân để độ ta liền có thể thị hiện Phật thân, được 

không? Được. Vì sao vậy? Nếu như không được họ liền không phải là A Duy Việt Trí 

Bồ Tát, A Duy Việt Trí Bồ Tát có thể. Vậy đã là vãng sanh chính là A Duy Việt Trí Bồ 

Tát rồi, họ đương nhiên có thể. Điều này không thể nghĩ bàn, điều này khó tin. Ví dụ 

nói nhất phẩm phiền não chưa đoạn, lúc lâm chung họ rất may mắn đầu óc rõ ràng 

không có mê hoặc, gặp được một người hiểu được Tịnh Độ, khuyên họ niệm A Di Đà 

Phật cầu sanh Thế giới Cực Lạc, họ vừa nghe lập tức tiếp thu, lập tức liền thật niệm, 

niệm theo họ, vừa niệm được mười niệm đã dứt hơi rồi, họ thực sự đến Thế giới Cực 

Lạc. Quí vị xem người như vậy vừa đi là họ thành Phật rồi. Họ trở lại độ chúng sanh 

họ có thể hiện thân Phật. Quí vị dám tin không? Chúng ta chắc chắn lắc đầu tôi không 

thể tin tưởng. Vì sao không thể tin? Chúng ta dùng tâm phàm phu để đo lường trí Như 

Lai, sai lầm của chúng ta là ở chỗ này. Pháp môn này kì lạ quá, hiếm có quá, ví dụ tôi 

vừa nêu ra có hay không? Có. Chẳng những có mà còn rất nhiều. Nhưng chúng ta 

không thể theo kiểu may mắn đó, vì sao vậy? Chúng ta không thể bảo đảm lúc lâm 

chung đầu óc tỉnh táo, không thể bảo đảm điều này. Cho nên con người không thể tạo 

tội nghiệp, vì sao vậy? Tạo tội nghiệp thì sợ cuối đời bị bệnh ngớ ngẩn, vậy là tất cả 

đều xong rồi. Đã bị bệnh ngớ ngẩn thì khó lắm. Có người trợ niệm cũng không giúp 

được gì. Ba điều kiện cuối cùng để vãng sanh, thứ nhất là đầu óc phải tỉnh táo, thứ hai 

là nghe giảng Phật Pháp, nghe được pháp môn Tịnh Độ, thứ ba là thâm tín không nghi. 

Lập tức họ liền làm, họ liền niệm Phật, họ cầu vãng sanh, điều kiện như vậy mới có thể 

đi. Điều kiện này thật không dễ dàng. Ba điều mà thiếu một điều cũng không được. 

Cho nên pháp môn này đặc thù, vô cùng vô cùng đặc thù, bởi vì thực sự là khó tin. Cho 

nên trong biệt tự có ngũ trùng chứng tín.  

Từ đó cho thấy, phần tựa của kinh toàn vì chứng tín. Bản kinh này là tông của 

tiểu bổn. Ngẫu Ích đại sư chỉ ra tín nguyện trì danh. Ba tư lương này thiếu một không 

được, mà tín là điều đầu tiên, những điều khác có thể biết, ba tư lương, dùng lời hiện 

tại nói chính là ba điều kiện để vãng sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, tư lương 

là ví dụ, con người chúng ta đi ra ngoài lữ hành, vào thời ngày xưa, chưa có nhiều nhà 

hàng như vậy, không có nhiều khách sạn như vậy, lúc quí vị ra khỏi nhà đi du lịch phải 

mang theo tiền, là tư, còn phải mang lương thực, mang theo lương khô, trên đường đi 

quí vị mới có cái mà ăn. Ba tư lương vãng sanh đến Thế giới Cực Lạc, đó chính là nhờ 

vào ba sự việc tín nguyện hạnh này. Đầu tiên là quí vị phải tin tưởng, tuy quí vị cầu 

vãng sanh, mỗi ngày đều niệm Phật, mà quí vị đi không được, tín tâm không đủ, cho 

nên điều đầu tiên phải có tín tâm đầy đủ, tín tâm viên mãn, điều này quan trọng hơn bất 

cứ điều gì. Trong phần tự trước tiên nói đến gốc của kinh này, cho đến chân thật rốt 

ráo, mới đáng tin.  
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Bộ kinh này từ đâu mà mà có? Bổn này là gốc, là ngọn nguồn, nó từ đâu mà đến? 

Nó từ chân thật rốt ráo mà đến. Chân thật rốt ráo là gì? Chính là bản tánh của bản thân, 

chân như tự tánh, từ trong tự tánh mà lưu xuất ra, điều này đương nhiên có thể tin 

tưởng được, vậy ý của bộ kinh này có tác dụng gì?  

“Nãi quảng huệ chúng sanh dĩ “lợi ích chân thật”, nên phải tin tưởng, chính là ban 

cho lợi ích chân thật,  huệ là ban cho, cho quí vị, cũng là nghĩa bố thí. Phật ban cho tất 

cả chúng sanh lợi ích chân thật. Quí vị trong đời này liền thành tựu được. Vãng sanh, 

điều này chư vị đồng học phải nên biết. Vãng sanh không phải là chết. Vãng sanh 

không có chết, sống mà đi vậy. Không phải sau khi chết rồi mới vãng sanh, là vãng 

sanh xong thân thể này không cần nữa, điều này phải biết. Quí vị nói sau khi chết mới 

vãng sanh, vậy là sai rồi. Đó là trung ấm vãng sanh, duyên đó rất đặc thù. Không phải 

là người bình thường có thể gặp được. Thông thường công phu niệm Phật thành tựu 

đều là lúc lâm chung nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn, đi theo Phật. Vậy mới đoạn khí. Vừa 

đoạn khí như vậy đã đến Thế giới Cực Lạc rồi, là lợi ích chân thật, nên phải tin tưởng.  

Sao gọi là chân thật rốt ráo? Như trong Sớ Sao của đại sư Liên Trì nói “mở miệng 

liền nói”, đây là mấy câu ở trong Sớ Sao của đại sư Liên Trì: “linh minh động triệt, 

trạm tịch thường hằng, phi trọc phi thanh, vô bối vô hướng, đại tai chân thể, bất khả 

đắc nhi tư nghì giả, kỳ duy tự tánh dư”. Mấy câu tán thán này toàn là tự tánh. Cho nên 

chân thật rốt ráo, chính là tự tánh của người này, là tự tánh của bản thân chúng ta, tự 

tánh là một. Tất cả chư Phật, tất cả chúng sanh và tự tánh của ta là cùng chung. Trong 

Hoàn Nguyên Quán nói rất rõ ràng, tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đều là từ trong đó 

lưu xuất ra. Ở trong Hoàn Nguyên Quán chúng ta nói “hiển nhất thể, khởi nhị dụng”, 

nhị dụng chính là y chánh trang nghiêm, khắp pháp giới hư không giới y chánh trang 

nghiêm, đều từ trong tự tánh mà lưu xuất ra. Bộ kinh này là trong tự tánh lưu xuất ra, 

cho nên tác dụng của nó rất lớn! Bốn câu này của đại sư Liên Trì ở trong Di Đà Kinh 

Sớ Sao, trước đây chúng tôi giảng qua rồi. Ở đây sẽ không giảng lại nữa. Điều chúng ta 

chú trọng là chân thật rốt ráo, tức là tự tánh của mỗi người. Câu này vô cùng quan 

trọng.  

Chân thật rốt ráo là gì? Sớ Sao lại nói: “trừng trọc nhi thanh, phản bối nhi hướng, 

việt tam kỳ ư nhất niệm, tề chư thánh ư phiến ngôn chí tai diệu dụng, diệc bất khả đắc 

nhi tư nghì giả. Kỳ duy Phật thuyết A Di Đà Kinh dư”. Đây là tán thán Kinh A Di Đà. 

Chúng ta nói đơn giản về những cầu này, “trừng trược nhi thanh”, trọc là gì? Chúng ta 

ở đây là ngũ trược ác thế. Trược là ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện tại chúng ta sống trong 

xã hội ngày nay, nói điều này ấn tượng của chúng ta càng sâu đậm hơn. Tinh thần của 

chúng ta ô nhiễm, cuộc sống vật chất ô nhiễm, ô nhiễm ở trong tinh thần nghiêm trọng 

nhất là tự tự tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạn, nhiễm ô nghiêm trọng!  

Trừng là trừng thanh, làm thế nào để gạn lọc nhiễm ô, gạn đục khơi trong. Phản 

bối nhi hướng, bối ngay nay chúng ta nói khởi tâm động niệm, nói năng hành động trái 
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với tự tánh, trái ngược một trăm tám mươi độ, đáng sợ quá. Hiện tại làm thế nào quay 

đầu lại, phản bối nhi hướng, hướng đến tự tánh, hướng đến tánh đức? Hai câu nói này 

chính là điều hiện nay các nhà khoa học nhắc nhở chúng ta, thay đổi tâm thái, là chúng 

ta được cứu rồi, vì sao vậy? Y báo chánh báo trang nghiêm đều từ tâm thái mà biến 

hiện ra. Hiện tại các nhà lượng tử lực học đã chứng minh được rồi. Ba ngàn năm trước 

Phật đã nói tâm hiện thức biến. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hiện tại được các nhà 

lượng tử lực học chứng minh rồi, là thật không phải giả. Cho nên quay đầu lại phải nhờ 

vào bản thân. Không  ai có thể giúp đỡ quí vị, Phật cũng không giúp được quí vị. Phật 

chỉ là nói cho quí vị biết, quí vị nên quay đầu, nhanh chóng quay đầu là đúng rồi. Mê là 

bản thân mê, không phải là Phật làm cho quí vị mê, cho nên ngộ vẫn là quí vị phải tự 

ngộ, sự việc này không thể nhờ người khác, không được oán trời trách người, oán trời 

trách người vậy là quí vị đã mê lại thêm mê, quí vị sai rồi. Pháp môn này dạy quí vị 

làm thế nào để gạn đục khơi trong, trở lại mà hướng về? Chính là một câu A Di Đà 

Phật. Trong tâm ý niệm vừa khởi lên, bất luận là niệm thiện hay niệm ác đều không 

nên quản. Lập tức quay trở lại với A Di Đà Phật, tất cả đều quy về A Di Đà Phật, trong 

tâm tôi chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra thứ gì cũng không cần nữa, vậy là 

quí vị thực sự quay đầu rồi, quí vị liền được tâm thanh tịnh, quí vị liền hướng về bồ đề 

đạo.  

“Việt tam kỳ ư nhất niệm”, tam kỳ là ba đại A tăng kỳ kiếp. Ba đại a tăng kỳ kiếp 

ở đây là hình dung phàm phu tu hành thành Phật rất khó, phải trải qua thời gian dài như 

vậy. Nhưng quí vị gặp được pháp môn này thì không còn khó nữa. Một niệm tức là 

vượt qua ba đại a tăng kỳ kiếp. Giống như vừa rồi tôi nêu ví dụ, nhanh chóng biết bao! 

Lúc lâm chung gặp được người khuyên quí vị, quí vị nhanh chóng niệm Phật A Di Đà 

cầu sanh Thế giới Cực Lạc. Người đó sau khi nghe xong liền thật làm, liền thật niệm, 

họ đã thành công rồi. Đây đích thực là pháp khó tin.  

“Tề chư Thánh ư phiến ngôn”. Phiến ngôn chính là một câu A Di Đà Phật. Tề là 

gì? Cùng giống như họ. Chư Thánh là 41 vị pháp thân đại sĩ. Quí vị niệm câu A Di Đà 

Phật này, ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc và địa vị của 41 vị pháp thân đại sĩ là bình 

đẳng. Vì sao vậy? Vì là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Tề chính là ý nghĩa này. Người vãng 

sanh phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm, cũng bình đẳng với Bồ Tát Cõi Thật báo. 

Chúng ta thường nói trí tuệ, thần thông, đạo lực, mỗi mỗi đều bình đẳng. Họ có năng 

lực tiếp thu cảm của chúng sanh. Chúng sanh có cảm họ có ứng. Giống như Quán Thế 

Âm Bồ Tát  32 ứng vậy. Cần dùng thân gì để độ họ liền dùng thân đó. Điều này rất 

tuyệt với. Rất hi hữu, rất khó gặp! Đời này gặp được vấn đề gì đều giải quyết được hết, 

cho nên những thứ tạp nham trong thế gian đều quét dọn nó cho sạch sẽ, không để lây 

nhiễm nữa. Thứ nên xả thì phải xả, không nên xả cũng phải xả bỏ. Quí vị đều xả bỏ nó 

cho sạch sẽ, giữ chặt câu A Di Đà Phật này, thì không ai không thành tựu. 
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“Chí tai diệu dụng, diệc bất khả đắc nhi tư nghì giả”, tức là không thể nghĩ bàn, 

điều này duy chỉ có Phật thuyết Kinh A Di Đà, Kinh A Di Đà và bộ kinh này đồng bộ, 

đại bổn, tiểu bổn, Kinh Di Đà nói rất ngắn gọn, bộ kinh này nói rất tường tận. Vì thế 

trong bộ kinh này học hiểu, hiểu rõ rồi, rõ ràng rồi. Kinh A Di Đà được coi như là thời 

khóa sáng chiều, nó đơn giản. Kinh A Di Đà vẫn là tiểu bổn của kinh này. Nên biết 

“chí tai diệu dụng” nó không phải là bản kinh này sao. Bản kinh này chính là chỉ cho 

Kinh Vô Lượng Thọ. Tông của bản kinh này là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên 

niệm. Đây chính là tông chỉ của bộ kinh này. Tông là điều chủ yếu nhất, điều quan 

trọng nhất, tôn sùng nhất. Chúng ta tu học chính là hai câu: “phát bồ đề tâm, nhất 

hướng chuyên niệm”. Phát bồ đề tâm, viên nhiếp tín nguyện”, bao gồm cả tín nguyện 

đều ở trong đó. Thâm tín thiết nguyện chính là tâm bồ đề.  

Chúng ta nhìn thấy có không ít những ông già bà lão, đối với giáo lý họ không 

hiểu. Năm xưa chúng tôi ở Đài Trung nhìn thấy rất nhiều, những liên hữu của Đài 

Trung Liên Xã, có thể nói 80% đều là những ông già bà lão, đều là họ. Người trẻ tuổi 

chỉ chiếm khoảng 20%, nhân số liên hữu rất nhiều. Lúc tôi đến Đài Trung, Đài Trung 

Liên hữu có khoảng gần 200.000 người, hai phần mười số này tức là 40.000 người, là 

người trẻ tuổi. Tôi ở Đài Trung mười năm, lúc tôi rời đi, liên hữu Đài Trung đã phát 

triển đến gần 500.000 người, là một đoàn thể rất lớn ở Đài Loan, là một đoàn thể Phật 

Giáo. Đây là đức hạnh của thầy Lý chiêu cảm đến. Vì thế phát bồ đề tâm, viên nhiếp 

tín nguyện. Chân tín thiết nguyện chính là phát tâm bồ đề. Quí vị hỏi những vị lão 

đồng tu của Liên xã, bồ đề tâm là gì họ nói không ra, họ không hiểu rõ ràng, nhưng họ 

vãng sanh đứng mà đi, ngồi mà đi, biết trước giờ đi. Vậy đối chiếu với bộ kinh của 

chúng ta, “phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm”, nhất hướng chuyên niệm chúng ta 

nhìn thấy rồi, từ sáng đến tôi A Di Đà Phật A Di Đà Phật, họ không hiểu, không gián 

đoạn, họ thật làm, nhưng phát tâm bồ đề thì không nhìn thấy. Trong Yếu Giải Ngẫu Ích 

đại sư nói: Chân tín thiết nguyện chính là phát tâm bồ đề vô thượng. Ấn Quang Đại sư 

vô cùng tán thán đối với câu nói này. Đây là điều cổ nhân chưa từng nói qua, Ngẫu Ích 

đại sư đã nói ra được. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta hiểu rõ rồi sẽ không còn hoài 

nghi nữa.  

“Nhất hướng chuyên niệm”, chuyên niệm chính là “trì danh”, hai quyển lớn nhỏ, 

đồng cùng tông chỉ, diệu pháp như vậy, tam bối đều nhận, dần khiến phàm phu, đốn 

đồng bổ xứ, diệu dụng lớn thay, không thể nghĩ bàn. Mấy câu cuối cùng, sau khi chúng 

ta đọc rồi, đối với Hoàng Niệm Lão cảm ơn vô hạn, ông đã nói ra cho chúng ta biết, 

chúng ta nghe rồi, đối với Tịnh Tông  không còn hoài nghi nữa.  

Báo ân như thế nào? Phải thật làm! Thật làm mới có thể báo ân. Cách này kỳ diệu 

vô cùng, thực sự là diệu pháp, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh cũng không thể sánh bằng, 

Kinh Hoa Nghiêm cũng không sánh được. Đây là từ trên tác dụng mà nói. Kinh thể là 

bình đẳng, tất cả các kinh không rời tự tánh, toàn là Phật Thích Ca Mâu Ni từ trong tự 
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tánh mà lưu xuất ra, cho nên kinh thể là tương đồng, là bình đẳng, kinh Đại Tiểu thừa 

đều giống nhau, đều không ngoại lệ, nhưng tác dụng thì khác nhau. Tác dụng của mỗi 

bộ kinh đều không tương đồng. Hơn nữa tác dụng của bộ kinh này mới thực sự gọi là 

đại viên mãn. Điều này không thể không biết.  

“Tam bối tề thu”, tam bối này là nói về căn tánh của chúng sanh, thượng căn, 

trung căn, hạ căn. Đều có phần, thượng thượng căn được lợi ích, hạ hạ căn cũng được 

lợi ích, chỉ cần quí vị tin tưởng, chỉ cần quí vị muốn sanh Thế giới Cực Lạc, muốn thân 

cận Phật A Di Đà, tưởng này chính là nguyện, quí vị có được nguyện này, thứ gì ta 

cũng không nghĩ nữa, chỉ nghĩ đến Thế giới Cực Lạc, chỉ nghĩ đến thân cận Phật A Di 

Đà. Đặc biệt trái đất hiện tại của chúng ta khắp nơi đều có thiên tai, chúng ta di dân 

đến Thế giới Cực Lạc sớm hơn một chút, nơi đó thiên tai gì cũng không có. Vì sao lại 

không đi? Đi được. Bộ kinh này đem lại cho chúng ta niềm tin, người người đều có 

phần. Vì sao vậy? Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Thế giới Cực Lạc từ đâu mà có? 

Tự tánh chúng ta biến hiện ra, chúng ta duy tâm hiện. Ngoài tâm không có pháp, ngoài 

pháp không có tâm. Chúng ta làm sao không thể thành tựu được? Cho nên đạo lý này, 

ở trong kinh giáo Đại thừa chúng ta hiểu cho rõ ràng, hiểu cho thấu đáo, tín tâm đầy 

đủ. 

“Trục linh phàm phu, đốn đồng bổ xứ”, đốn là nhanh chóng, không có cấp bậc. 

Câu nói này, là khó trong các việc khó. Vì sao vậy? Nếu như nói đốn đồng Pháp thân 

Bồ Tát, Pháp thân Bồ Tát có 41 cấp bậc, đốn đồng sơ trú, đốn đồng sơ địa, không phải 

vậy, đốn đồng bổ xứ. Bổ xứ là gì? Đẳng Giác Bồ Tát. Ở Thế Giới Tây Phương Cực 

Lạc địa vị Bồ Tát là cao nhất. Trong Kinh Hoa Nghiêm  nói 41 vị pháp thân đại sĩ, đây 

là vị thứ 41, thứ bậc cao nhất, lên cao nữa là Diệu giác. Chúng ta biết Diệu giác thì 

không trú Cõi Thật báo, họ trở về với cõi Thường tịch quang Tịnh Độ, trở về Thường 

tịch quang rồi. Trong Thế giới Cực Lạc thân phận cư trú cao nhất là Bổ xứ, lập tức liền 

bình đẳng với Bổ xứ Bồ Tát, đồng đẳng với họ.  

“Đại tai diệu dụng, bất khả tư nghị”, đây là thực sự không thể nghĩ bàn, không 

phải là giả. 

Tức là phát tâm niệm Phật của bản kinh này, đây chính là lợi ích chân thật vậy. 

Lợi ích chân thật này có nghĩa khác quan trọng nhất thì ở chỗ này đều bổ sung hết rồi, 

không còn điều gì chân thật hơn điều này nữa. Chân thật diệu dụng như vậy, trong một 

khoảnh khắc bỗng vượt ba kỳ, ba đại a tăng kỳ kiếp, một tiếng xưng danh, vị đồng với 

chư Thánh. Chư Thánh ở đây chính là 41 vị pháp thân đại sĩ. Chư vị thử nghĩ xem, 

nhân duyên này, cơ hội như vậy, ai có thể gặp được? Trong kệ khai kinh nói “bách 

thiên vạn kiếp nan tao ngộ”, trước đây thời đại Càn Long cư sĩ Bành Tế Thanh nói: vô 

lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp được ngày này. Chúng ta gặp được rồi, gặp được 

rồi phải làm sao? Gặp được thì mơ mơ hồ hồ. Không thể nói tôi không biết, cũng 

không thể nói tôi biết rồi, chưa làm rõ được, hiểu biết lơ mơ, cho nên tâm chưa phát ra 
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được. Tín tâm không kiên cố, nguyện là tâm thần bất định, hình như có mà hình như 

không, như vậy làm sao được? Công phu không đắc lực. Lúc không đắc lực đối với 

pháp môn này liền hoài nghi. Đã hoài nghi có thể sẽ không tin tưởng, liền thay đổi 

pháp môn khác rồi, người như vậy rất nhiều, rất nhiều, không phải là thiểu số, quí là 

lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Có thể đem pháp môn này nói được rõ ràng như vậy, thấu 

đáo như vậy. Làm cho chúng ta nghiêm túc học tập, thông qua học tập thực sự phát 

tâm, thực sự hiểu rõ ràng, hiểu thấu suốt rồi, mới hiểu được cơ duyên lần này của 

chúng ta là thù thắng vô cùng. Thực sự là trăm ngàn vạn kiếp chúng ta gặp được rồi. 

Một ngày hiếm có khó gặp hôm nay chúng ta cũng đã gặp được rồi, cũng đến được rồi, 

diệu dụng chân thật, chân thật ở điểm nào? Chính là một niệm này, là một câu A Di Đà 

Phật này. Quí vị chỉ cần niệm một tiếng này, một tiếng này liền vượt qua ba đại a tăng 

kỳ kiếp, siêu việt người tu hành thông thường. Quí vị xem họ từ tiểu quả, tứ quả, tứ 

hướng, hoặc là dùng Kinh Hoa Nghiêm để nói, họ từ Sơ tín vị đến Thập tín, Thập trụ, 

Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác, 51 cấp bậc, chúng ta chỉ một câu 

danh hiệu Phật liền siêu việt rồi. Chân tín, thật tín, vì sao vậy? Quả vị Diệu Giác, Phật 

nói vậy, nhất định không thể dùng tri kiến phàm phu để nhìn, tri kiến phàm phu, tri 

kiến Tiểu thừa, tri kiến Đại thừa đều không tin tưởng, đều hoài nghi. Ngày nay chúng 

ta chỉ tin đây là Phật nói, đây không phải là người khác nói, Thích Ca Như Lai, Di Đà 

Như Lai, mười phương tất cả Như Lai đều là quả vị Diệu giác, không phải là Đẳng 

Giác Bồ Tát. 

Trong “Kinh A Di Đà chúng ta nhìn thấy sáu phương Phật tán thán, trong bộ kinh 

này, trong quyển Kinh A Di Đà do Huyền Trang đại sư phiên dịch, chúng ta cũng thấy 

mười phương Phật khen ngợi, không có Đức Phật nào không tán thán, không có Đức 

Phật nào không thừa nhận. Đây đều là chứng tín cho chúng ta, đây đều là khuyến khích 

chúng ta phải phát nguyện. Chúng ta thật tin, thật phát nguyện, từ hôm nay trở đi thực 

sự niệm Phật, đặt Phật A Di Đà vào tâm, không còn để những thứ khác ở trong tâm 

nữa. Trong tâm có những thứ rác rưởi này phải thanh trừ cho sạch sẽ, chỉ có một Đức 

Phật A Di Đà, trong tâm có Phật, trong miệng có Phật, trên thân chính là Phật thân, bản 

thân chúng ta không cảm thấy, phàm phu nhìn không ra, chúng sanh trong linh giới 

nhìn thấy chúng ta hiện Phật thân, đó là thật không phải giả. Chính là một câu danh 

hiệu Phật này mà thứ bậc đồng với chư Thánh.  

Ta nay may mắn được nghe, ngày nay chúng ta tham gia đại chúng hội này, ở 

trước màn hình ti vi, trên mạng internet, chúng ta thực sự may mắn. Đây thật là vô 

lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp được ngày này, câu nói này là câu cư sĩ Bành Tế 

Thanh, nói không sai chút nào, vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp được ngày này. 

Ngày này chúng ta hôm nay đã gặp được rồi. Đây là một ngày hoan hỷ vô cùng, là một 

ngày vô cùng vui sướng, vì sao vậy? Vì chúng ta thực sự chắc chắn, ngay trong đời này 

sẽ thành tựu viên mãn, trở về với tự tánh, sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc nhất 
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định sẽ trở về với Thường tịch quang. Thời gian cư trú ở Thế giới Cực Lạc tôi tin rằng 

không phải rất dài, chắc chắn sẽ trở về với Thường tịch quang. Bồ Tát của Thế giới 

Cực Lạc có thể nói toàn là Pháp thân Bồ Tát, đồng với chư Thánh, họ có năng lực ở 

trong khắp pháp giới hư không giới cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Dùng vô 

lượng vô biên thân để hòa quang đồng trần với tất cả chúng sanh. Cần dùng thân gì để 

độ liền hiện thân đó, họ đều có năng lực này. Bồ Tát trong Cõi Thật báo đều có loại 

năng lực này, hà huống là Chư Phật Như Lai trong cõi Tịch Quang. Chư Phật Như Lai 

không có tướng, cho nên không có cách gì mà thăm dò đến được. Trong Thường tịch 

quang nó không phải là vật chất, nó cũng không phải là tinh thần, vì thế không có cách 

gì để thăm dò đến được, chỉ có tập khí phiền não vô thỉ vô minh đoạn tận rồi thì 

Thường tịch quang liền hiện tiền, Cõi Thật báo sẽ không thấy nữa. Đây là sự thù thắng 

của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là nhà xưa của chúng ta. Chúng 

ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ là trở về nhà xưa, phải sinh tâm vô lượng hoan hỷ, 

không phải là chết, là sanh! Thế giới này chướng khí mù mịt, nhanh chóng thoát khỏi 

nó, quay một vòng rồi trở lại, chính là Pháp thân Bồ Tát đến siêu độ chúng sanh. Điều 

này không giả dối tí nào. Hi vọng chúng ta thực sự thấu đáo, thực sự rõ ràng, không 

nên lưu luyến thế gian này nữa, lân mẫn tất cả chúng sanh khổ nạn, bản thân thành tựu 

mới có thể thành tựu tất cả chúng sanh. Giống như Chư Phật Như Lai thành tựu bản 

thân trước.     

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 

Bộ kinh này có bốn quyển, quyển thứ nhất hôm nay đã viên mãn. 
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Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong  

 

    Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa 

Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 179, quyển thứ hai, bắt đầu xem từ đầu quyển thứ hai. 

Quyển này từ phẩm thứ tư của kinh là “nhân địa Pháp Tạng” đến phẩm thứ mười 

đều là những phẩm nguyện tác Phật. Trần thuật tường tận về Di Đà nhân địa, thấy Phật 

nghe pháp, sơ phát đại tâm, năm kiếp tinh cần, kết được đại nguyện. Câu này là nói rõ 

về việc trần thuật tường tận nhân địa của Phật A Di Đà, làm cho chúng ta biết được 

Thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà là từ đâu mà có. Đoạn kinh văn này có thể nói là 

lịch sử của Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta học Tịnh Độ không thể không 
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hiểu biết. Thực sự nhận biết, hiểu rõ đối với Thế giới Cực Lạc, đối với Phật A Di Đà 

mới có thể sanh khởi tín tâm. Ngài không phải là thần tiên, không phải là từ không mà 

sanh có. Ngài đích thực là có lai lịch, cho nên chúng ta nhìn thấy Phật A Di Đà, nhân 

địa tu hành trong đời quá khứ, ngay nay thành Phật rồi, lúc nhân địa thấy Phật, duyên 

này vô cùng thù thắng, thấy Phật nghe pháp, đây đều là điều chúng ta nên học tập. 

Chúng ta nhìn thấy nhân địa của Di Đà rồi nghĩ đến bản thân mình, bản thân chúng ta 

ngay trong đời này, có gặp Phật hay không? Có nghe được pháp hay không? Nói thật 

tình thì mỗi người đều có nhân duyên, có người đạt được rồi, có người bỏ lỡ ngay 

trước mặt, đó là nguyên nhân gì? Mỗi người chướng hoặc không giống nhau, tức là 

mức độ nghiệp chướng mê hoặc không giống nhau. Có duyên với Phật với tất cả chúng 

sanh cũng có sâu cạn khác nhau. Có người duyên rất cạn, có người duyên rất sâu. 

Người duyên sâu có thể thân cận thời gian dài. Người duyên cạn ngay trong đời này 

hoặc là chỉ có thể gặp được một lần, hai lần, ba lần, đây là người duyên cạn. Nhưng bất 

luận là duyên sâu hay duyên cạn, không có ai không đạt được lợi ích. Người duyên sâu, 

nếu họ thực sự nắm bắt được, ngay trong đời này có thể thành tựu. Người duyên cạn, 

luôn trồng thiện căn, đều là nguyên do đời sau kiếp sau tu hành chứng quả. Vì thế mỗi 

một người ngay trong đời này, cho dù đời này chỉ nghe qua một câu danh hiệu Phật, 

tượng Phật chỉ thấy qua một lần, công đức đều không thể nghĩ bàn. Ở trong kinh giáo 

Phật dạy chúng ta, Ngài nói: một lần lướt qua nhĩ căn thì chủng tử kim cang đã gieo 

trồng rồi, vĩnh viễn sẽ không bị mất, sau này lúc nào gặp được duyên, chủng tử này nó 

sẽ thành thục. Vậy chúng ta liền hiểu được chúng ta trong đời này gặp Phật nghe pháp, 

duyên rất sâu! Chắc chắn nhân này đều là trong đời quá khứ đã gieo trồng. Có thể là vô 

lượng kiếp trước trồng được. Đời này lại gặp được. Chủng tử này khởi hiện hành, sản 

sanh sức mạnh, làm cho chúng ta đối với Phật Pháp đối với Tịnh Tông, sanh tâm hoan 

hỉ mà hướng đến. Hi vọng đời này cũng có thể sanh vào Tịnh Độ, thân cận Phật A Di 

Đà, đều không phải là ngẫu nhiên. 

Sau khi gặp Phật nghe pháp, điều quan trọng nhất là phát tâm. Không phát tâm, 

thì đời này sẽ luống qua. Thực sự phát tâm, lại chăm chỉ tu hành, tu hành này cổ đức 

thường nói: trường thời huân tu, ở đây chúng ta cũng nhìn thấy nhân địa của Phật A Di 

Đà, Ngài dùng thời gian bao lâu? Năm kiếp. Một kiếp là bao lâu. Kiếp ở trong kinh nói 

không nói là tiểu kiếp, chắc chắn chính là đại kiếp. Một đại kiếp là thế giới của chúng 

ta, thế giới gì? Thế giới Ta bà. Đây là đại thế giới. Thế giới này thành trụ hoại không 

năm lần, thành trụ hoại không một lần gọi là một đại kiếp, thành trụ hoại không năm 

lần. Hiện tại các nhà khoa học nói là tính chu kỳ. Đại vũ trụ vẫn có tính chu kỳ, có tính 

chu kỳ này, quí vị liền biết thời gian ngài tu hành dài biết bao, không phải là thời kỳ 

ngắn. Thời gian dài như vậy dũng mãnh tinh tấn, mới kết được đại nguyện. Đại nguyện 

này chính là 48 nguyện. Trong phẩm thứ sáu của bản kinh này nói: “nhất thừa nguyện 

hải, lục tự hồng danh, tam căn phổ bị, vạn loại tề thu”. Bốn câu nói này là Phật A Di 
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Đà phổ độ khắp pháp giới hư không giới. Lục đạo chúng sanh trong tất cả quốc độ của 

chư Phật, bốn câu này toàn đều bao gồm hết. Nguyện của Phật A Di Đà thực sự gọi là 

đại nguyện. Vì sao vậy? Quí vị tiếp xúc với ngài, vãng sanh Thế giới Cực Lạc thân cận 

Ngài, Ngài giúp quí vị thành tựu nhất thừa. Nhất thừa là thành Phật, không phải là 

thành Bồ Tát. Rốt ráo viên mãn thành tựu Phật quả gọi là nhất thừa. 48 nguyện giúp 

quí vị thành Phật, giống như Ngài vậy, không phải thấp hơn Ngài. Điều này khó biết 

bao, thật không dễ dàng.  

“Tam căn phổ bị, vạn loại tề thu”, đó chính là đều được độ, không có người nào 

không được độ, không chỉ là con người, bao gồm hữu tình và vô tình trong lục đạo. Vô 

tình là cỏ cây hoa lá, sông núi đất đai, đều được độ hết. 

“Tích lũy công đức” đây là phẩm thứ tám. Trú chân thật tuệ, nhất hướng chí 

trang nghiêm diệu độ. Đây đều là điều chúng ta nhất định phải học tập. Chúng ta bắt 

đầu từ hôm nay phải phát đại nguyện chân thật, học tập với Phật A Di Đà, Ngài là tấm 

gương tốt nhất của chúng ta, có thể phát tâm này, nghiêm túc thực hành, chính là trú 

chân thật tuệ.  

Câu dưới đây quan trọng. “Nhất hướng” là một phương hướng. “Chuyên chí 

trang nghiêm diệu độ”, diệu độ là gì? Núi sông đất đai, dùng gì để trang nghiêm? Dùng 

thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta để trang nghiêm diệu độ. Dùng tam học giới 

định tuệ của chúng ta, lục độ của Bồ Tát, thập nguyện của Phổ Hiền để trang nghiêm 

diệu độ. Diệu độ ở đâu? Chính là ngay đây. Điều này nên biết, trang nghiêm thân tâm 

chúng ta, chính là trang nghiêm thế giới hiện tại của chúng ta, chính là trang nghiêm 

diệu độ Cực lạc, là một không phải hai. Thiền sư Trung Phong nói với chúng ta, ngài là 

quốc sư: Tịnh Độ tức nơi này, nơi này tức Tịnh Độ, tâm ta tức là Phật A Di Đà, Phật A 

Di Đà tức là tâm ta. Đây gọi là thật tu, đây gọi là thật làm! 

“Ư vô lượng kiếp, tích thực đức hạnh”, câu nói này bảo chúng ta phát tâm dài lâu, 

tuyệt đối không vì cảnh giới bên ngoài nhiễu loạn, cảnh thuận không khởi tham luyến, 

nó không quấy nhiễu đến chúng ta, nghịch cảnh không khởi sân nhuế, thuận cảnh 

nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên vĩnh viễn duy trì tâm bình thường, tâm bình thường 

là gì? Chính là trên đề kinh nói, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác mà không mê. 

Thanh tịnh bình đẳng giác đây gọi là tâm bình thường. Phải dùng vào trong cuộc sống. 

Mỗi ngày từ sáng, từ sáng sớm thức dậy đến buổi tối đi ngủ, là tâm gì? Thanh tịnh bình 

đẳng giác. Tu tịnh nghiệp tam phước, lục hòa kính, tam học, lục độ, thập đại nguyện 

vương. Đó là thanh tịnh bình đẳng giác ở trong đề kinh, là cương mục tu học. Một câu 

năm chữ thanh tịnh bình đẳng giác này là tổng cương lĩnh. Làm sao để thực tiễn? 

Chính là chỗ tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, thập nguyện để thực tiễn. Trước tiên 

thực tiễn nơi thân tâm chúng ta, rồi phát triển rộng đến gia đình, phát triển đến xã hội, 

đến quốc gia dân tộc, đến toàn thế giới. Cuối cùng có thể phát triển đến khắp pháp giới 

hư không giới, vậy là công đức của chúng ta viên mãn rồi.  
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“Thệ nguyện đã phát thành tựu viên mãn”, phẩm thứ chín chính là thành tựu viên 

mãn. Học rồi rất hữu dụng, không phải học rồi cũng vô dụng. Đây gọi là học Phật thật. 

Tụng kinh thì không được, chỉ tụng kinh mà không làm thì không đạt được lợi ích, 

chúng ta phải thật làm. Đọc, đọc cho thuộc để hiểu nghĩa lý mà trong kinh nói một 

cách rõ ràng thấu đáo. Làm cho nó thực tiễn đến thân tâm, làm thân tâm lành mạnh. 

Đây là lợi ích thù thắng mà bản thân chúng ta đạt được. Bản thân thân chánh, tâm 

chánh, thân chánh, gia đình quí vị có lý gì lại không chân chánh? Gia đình hạnh phúc. 

Thực tiễn vào sự nghiệp của quí vị, vào công việc của quí vị, sự nghiệp của quí vị sẽ 

thuận lợi! Xã hội hòa hợp, thiên hạ thái bình. Giáo dục Phật Đà đích thực là cho chúng 

ta công đức lợi ích thù thắng vô cùng. Hiện tại chúng ta nhìn thấy người học Phật rất 

nhiều, nhưng không làm! Vì sao họ không làm? Vì họ không hiểu. Đọc kinh đọc rất 

chăm, ngày ngày đều đọc, kinh đều có thể đọc thuộc, nghĩa là gì lại không biết, không 

mảy may liên can gì đến cuộc sống hằng ngày của bản thân. Vậy là trở thành mê tín. 

Chúng ta nghĩ nghĩ xem Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, nếu như giống kiểu 

Phật Giáo hiện nay, thì Phật Giáo có thể truyền tiếp xuống được sao? Từ lâu đã bị xã 

hội đào thải rồi. Trong kinh điển chúng ta nhìn thấy hành nghi của Phật Đà, trong 

Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí, tức là trong truyền ký của Phật Thích Ca Mâu Ni 

nhìn thấy hành nghi một đời của Ngài. Ngài không phải là kiểu như thế này, Ngài thật 

làm, làm ra cho chúng ta thấy. Đây đều là điều chúng ta nên phải học tập.  

Nội dung như vậy, Tịnh Độ tam kinh, chỉ có kinh này là hoàn chỉnh. Giới thiệu 

Thế giới Cực Lạc tường tận như kinh này, giới thiệu Phật A Di Đà, trong ba kinh của 

Tịnh Độ chỉ có trong Kinh Vô Lượng Thọ giảng rõ ràng mà thôi. Trong Kinh A Di Đà 

không có nói rõ. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh cũng không nói tường 

tận như thế này. Kinh A Di Đà chỉ nói tóm tắt đơn giản, là cương tông của Tịnh Độ 

tông. Bởi vì phân lượng ít tiện cho khóa tụng, nên giảng giải tỉ mỉ đều ở trong bộ kinh 

này. Thập Lục Quán Kinh chủ yếu là dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật, có 

quán tưởng niệm Phật, có quán tượng niệm Phật, có thật tướng niệm Phật, có trì danh 

niệm Phật. Nhưng tiểu bổn Kinh A Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ đều là coi trọng trì 

danh niệm Phật. Bốn loại niệm Phật dùng trì danh niệm Phật thực sự đạt được “ba căn 

đều khắp, vạn loại đều nhận”. Cho dù là người hạ hạ căn tu pháp môn này cũng không 

có chướng ngại, cũng có thể ngay trong một đời, thành tựu viên mãn thù thắng. Nên 

gọi bản kinh này là Tịnh Độ đệ nhất kinh vậy. Đây là điều đầu tiên chúng ta phải hiểu 

rõ.  

Trong bộ kinh này nói những gì. Chúng ta là người tu Tịnh Độ nên phải học 

những gì, chúng ta học Phật A Di Đà, không phải đến Thế giới Cực Lạc mới học theo 

Ngài, vậy là chậm rồi, học không kịp, sợ quí vị đi không được, nên bây giờ phải học. 

Trước khi chưa đến Thế giới Cực Lạc thì đã rất giống Phật A Di Đà, vậy mới bảo đảm 

vãng sanh.  Đạo lý này, chân tướng sự thật này, không thể không biết.  
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Bây giờ chúng ta xem đoạn tiếp theo. 

Hai, phần chánh tông. Niệm Lão trước hết giới thiệu với chúng ta, phần chánh 

tông của kinh, như phần thân xác của con người. Đây là ví dụ, ví dụ này là ví dụ của cổ 

đức. Kinh chia làm ba phần, đây là đề xướng đầu tiên của lão pháp sư Đạo An. Đương 

thời một số pháp sư đối với cách chia này của pháp sư Đạo An không tán đồng lắm, về 

sau kinh điển phạn văn của Ấn độ không ngừng truyền đến Trung Quốc, nhìn thấy 

trong Phật Địa Luận cũng là cách chia như vậy, mọi người mới khâm phục, khâm phục 

cao kiến của pháp sư Đạo An, đích thực là nó có ba bộ phận: tự phần, chánh tông phần, 

lưu thông phần. Tự phần giống như đầu của một con người vậy, chánh tông phần giống 

như thân thể, lưu thông phần giống như chân tay, dùng những điều này để ví dụ, cho 

nên đầu rất quan trọng, quí vị nhìn thấy đầu của nó liền nhận biết nó, hiểu rõ nó, nhưng 

thân thể lại rất quan trọng, lục phủ ngũ tạng đều ở trong đó. Như thân thể của con 

người, tim phổi các bộ phận đều đầy đủ  trong đó, người Trung Quốc nói ngũ tạng lục 

phủ đều ở trong đó.  

Kinh này lấy phẩm 4 đến phẩm thứ 42 là phần chánh tông. Nói cách khác phần 

chánh tông tổng cộng có 39 phẩm, là phần chủ yếu. Trong đây nói Di Đà nhân hành, 

nhân địa của Phật A Di Đà, trước khi thành Phật nhân địa của Ngài là “Pháp Tạng đại 

nguyện”, Pháp Tạng chính là Phật A Di Đà, trước khi xuất gia, Thế Tôn ở trong kinh 

này giới thiệu cho chúng ta, Ngài là một quốc vương, không phải là thái tử, Phật Thích 

Ca Mâu Ni là thái tử, bỏ nước xuất gia, ngài là quốc vương, nghe Phật thuyết pháp khai 

ngộ rồi, đem vương vị nhường cho người khác, ngài xuất gia tu hành, pháp hiệu xuất 

gia là Pháp Tạng. Phát 48 nguyện, đây là đại nguyện, làm quốc vương, chư vị phải hiểu 

được, đó là Bồ Tát rồi, đó là Thánh hiền rồi, tức là nhân dân có phước báo, chúng sanh 

có phước báo, cảm đến Bồ Tát giáng sinh đến nhân dân để làm quốc vương, là Thánh 

quân, là người thánh hiền. Thời đó là thời đại nào? Gọi là thời đại đại đồng. Ở Trung 

Quốc cũng đã từng xuất hiện rồi, vua Nghiêu, vua Thuấn, Đại Vũ vua Vũ, ba đời này 

Khổng lão phu tử  xưng là đại đồng chi trị, thật là tuyển người hiền và năng. Tuyển 

hiền là gì? Quốc vương già rồi, cũng phải tìm một người đến thay thế, tìm người nào? 

Người thay thế này không phải là dân tuyển mà quốc vương đích thân tuyển. Họ phải 

tuyển người như thế nào? Sẽ không tuyển người kém hơn bản thân mình, phải chọn 

người tốt hơn mình nữa, không có tâm tật đố, đem vương vị nhường cho họ. Chúng ta 

xem vua Nghiêu tuyển vua Thuấn như thế nào, Thuấn tuyển Vũ như thế nào, quí vị 

liền hiểu được, thật là có lòng! Không vì bản thân, vì thiên hạ chúng sanh mà lo nghĩ. 

Dùng lời hiện nay mà nói lo nghĩ cho phúc lợi của nhân dân mà tuyển hiền và năng. 

Hiền là tuyển vương vị, kế thừa họ, năng là tuyển quan viên, quan viên các cấp trong 

chính phủ, tạo phúc cho nhân dân, hiền nhân, năng nhân. Vị quốc vương đó không có 

chút tư tâm nào cả. Cho nên chính trị như vậy là chính trị thánh hiền, chúng ta phải 

hiểu được. Thế Nhiêu Vương chính là tiền thân của Phật A Di Đà, người thánh hiền. 
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Ngài làm quốc vương, chính trị thánh hiền. Đây là điều chúng ta hướng về. Khổng Tử 

nói chế độ chính trị của Trung Quốc ba đời Nghiêu Thuấn Vũ là “đại đồng chi trị”, Vũ 

truyền vương vị cho con trai của mình, Vũ có tuyển hiền hay không? Có! Vì sao lại 

truyền cho con trai? Con trai rất hiền. Vào thời đó, ông đi khắp nơi hỏi thăm dường 

như tìm không ra có người, có người có thể sánh được với con trai ông ấy, ông chắc 

chắn truyền cho người khác, không truyền cho con trai mình. Hơn nữa con trai được tất 

cả đại thần ủng hộ, không có ai không ủng hộ ông ấy. Vua Vũ không còn cách nào bèn 

truyền cho con trai. Từ thời ông ấy về sau mỗi đời đều truyền cho con trai, nên trở 

thành nhà thiên hạ, thực sự từ Hạ Vương Khởi bắt đầu. Khái niệm thông thường trong 

chính trị Trung Quốc, từ Vũ trở về sau chính là ba thời đại Hạ, Thương, Chu. Ba thời 

đại Hạ Thương Chu gọi là tiểu khang. Khổng Phu Tử sinh vào cuối thời nhà Chu, thời 

Xuân thu chiến quốc, đó là thời loạn. Thời Xuân thu chiến quốc xã hội hỗn loạn, cũng 

hơn 400 năm, cho nên Khổng tử Mạnh tử vô cùng mong ước chế độ chính trị thánh 

hiền của ngày xưa. Sau này ở Trung Quốc 2000 năm thay đổi thời đại, có thời thịnh thế 

không? Có. Thịnh thế dường như cũng đến trình độ tiểu khang như vậy, đại đồng thì 

không nhìn thấy nữa. Bởi vì đại đồng, thực sự những quan viên này, những người lãnh 

đạo quốc gia quan trọng, người lãnh đạo địa phương đích thực đều là Thánh hiền quân 

tử. Từ những điểm này làm cho chúng ta rất tự nhiên ý thức được, thể hội được điều 

đáng quý của giáo dục truyền thống. Thánh hiền nhân đến như thế nào? Là giáo dục 

mà nên, “nếu không dạy, tánh sẽ đổi”, “nhân chi sơ tánh bổn thiện”, đó là dạy mà nên. 

Cho nên giáo dục Trung Quốc là giáo dục Thánh hiền, nguồn gốc lâu đời. Trung Quốc 

có lịch sử ghi chép chẳng qua cũng chỉ 5000 năm, tôi tin rằng lúc chưa có văn tự để ghi 

chép về trước đó nữa, ít nhất cũng hướng lên cả hơn 10.000 năm, chắc chắn vượt qua 

mười ngàn năm. Dạy những gì? Dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả. Trên thế giới, 

người trí thức phần nhiều đều thừa nhận, cổ nhân hiểu giáo dục nhất, có trí tuệ về giáo 

dục, có phương pháp giáo dục, có kinh nghiệm giáo dục, có thành tích giáo dục, thật 

đáng tiếc, giáo dục truyền thống xưa bị suy rồi, từ cuối thời Mãn Thanh suy rồi. Thay 

đổi triều đại, dân quốc thành lập, thật đáng tiếc dân quốc thành lập không thể làm hưng 

khởi văn hóa truyền thống trở lại. Quí vị xem ngày xưa Trung Quốc mỗi một triều đại, 

lúc triều đại này mất nước, chính là văn hóa truyền thống suy đồi, triều đại sau hưng 

khởi, văn hóa truyền thống lập tức được hưng khởi, “kiến quốc quân dân, giáo học vi 

tiên”, sau khi dân quốc kiến lập, đã sơ suất việc dạy học, không còn là “giáo học vi 

tiên” nữa. Ngày nay nhân dân sống cuộc sống khổ nạn như vậy, làm cho việc “giáo học 

vi tiên” truyền thống bị sơ suất mất. Loạn thế điều gì là số một? Thời Xuân thu chiến 

quốc quí vị đã biết rồi, đánh nhau là số một, giết người là số một, cướp đoạt là số một. 

Như vậy mà không nguy sao? Dân chúng lầm than. Vì thế quí vị xem, nhắc nhở chúng 

ta, cảnh giác chúng ta. 
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Chúng ta xem xem, nhân địa của A Di Đà Phật là thánh vương. Giống như 

Nghiêu Thuấn Vũ Thang của Trung Quốc vậy, là đại thánh đại hiền. Đây là đại nguyện 

của Pháp Tạng. “Cực lạc y chánh trang nghiêm”, đây là thành tích. Thế giới Cực Lạc là 

thế giới gì? thế giới của Thánh hiền. Đến nơi đó rồi ít nhất cũng là thánh hiền quân tử. 

Không có điều kiện này thì chưa đi được. Thế giới Cực Lạc y chánh trang nghiêm là 

thành quả tu hành của tỳ kheo Pháp Tạng, đạo tràng được kiến lập rồi.  

“Tam bối vãng sanh chánh nhân”, câu này nói rõ khắp pháp giới hư không giới, 

lục đạo chúng sanh trong tất cả quốc độ chư Phật, đặc biệt là chỉ cho lục đạo chúng 

sanh thượng trung hạ ba căn, quí vị tu hành như thế nào mới có thể vãng sanh, nói ra 

chánh nhân vãng sanh cho quí vị biết. Chánh nhân vãng sanh là gì? Phát bồ đề tâm 

nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh văn đặc biệt hướng dẫn chúng ta phải tu thập 

thiện nghiệp. Tu thập thiện nghiệp, đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Điều đầu tiên 

của tịnh nghiệp tam phước là “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất 

sát, tu thập thiện nghiệp”. 

Ngày nay chúng ta đem một điều gồm mười sáu chữ này, thực tiễn nơi ba cái nhà 

Nho Thích Đạo, “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”, thực tiễn nơi Đệ tử quy. 

Từ tâm bất sát thực tiễn nơi Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, câu cuối cùng này “tu thập 

thiện nghiệp” thực tiễn nơi Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Đây là cái gốc đầu tiên của 

tịnh nghiệp, là căn bản của căn bản, chúng ta không thể không làm. Cách làm như thế 

nào? Biết cách phát khởi lục hòa kính. Tôi nhìn thấy trong tư liệu lục hòa kính có, ba 

gốc này đều có. Bảng công và tội của Đệ tử quy, bảng công và tội của Cảm ứng thiên, 

rất hay! Tôi xem rồi rất hoan hỉ. Chỉ cần chúng ta mỗi ngày nghiêm túc kiểm tra một 

lần, mỗi một điều đối chiếu một chút, hôm nay tôi có làm được hay không? Ngày ngày 

đều đối chiếu như vậy, thì ba tháng kết quả đã xuất hiện rồi. Thập thiện nghiệp đạo 

kinh trong tư liệu là bản giản lược, kinh văn tương đối dài, người sơ học không tiện lợi 

lắm, tôi từ trong kinh văn đó giản lược nó lại, những điều quan trọng nhất, đọc bản 

giản lược là được rồi, mỗi ngày đọc một lần, thật hữu dụng! Sau đó phát tâm bồ đề một 

lòng chuyên niệm. Thực tình mà nói phát tâm bồ đề, thực sự đem Đệ tử quy, Cảm ứng 

thiên, Thập thiện nghiệp đạo, mỗi ngày đọc một lần, chăm chỉ học tập chính là phát 

tâm bồ đề. Vì sao vậy?  Nó là thực tiễn của thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình 

đẳng giác chính là tâm bồ đề. Ở phần trước và sau tôi đều thêm hai chữ, phía trước 

thêm hai chữ “chân thành”, thể của tâm bồ đề, thanh tịnh bình đẳng chánh giác là tự 

thọ dụng của tâm bồ đề. “Từ bi” là tha thọ dụng của tâm bồ đề. Mười chữ này là tổng 

cương của tâm bồ đề, ba cái gốc là đề mục chi tiết của tâm bồ đề. Tâm bồ đề như thế 

nào? Ba cái gốc chính là hình dáng của tâm bồ đề, phải thật tu, thật làm! Mấy ngày này 

tôi chia sẻ với các đồng học, câu nói quan trọng nhất là “nhất hướng chuyên niệm”, 

trong tâm thật có A Di Đà Phật. Ngoài Phật A Di Đà ra vạn duyên đều buông xuống. 

Đây gọi là nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta nhất định không thể đem tâm bồ đề tách 
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rời khỏi ba cái gốc Nho Thích Đạo, vậy là quí vị sai rồi. Ba cái gốc và tâm bồ đề là 

nhất thể, cùng một sự việc. Tâm bồ đề là khởi tâm động niệm, ba cái gốc là tổng cương 

lĩnh của vạn thiện đồng quy. Khởi tâm động niệm không trái với ba cái gốc, tương ưng 

với ba cái gốc, đó gọi là thật sự phát tâm bồ đề. Một phương hướng, Thế Giới Tây 

Phương Cực Lạc, một mục tiêu là thân cận Phật A Di Đà. Một câu danh hiệu Phật này 

mới hữu dụng. Cho nên một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng 

niệm niệm Phật. Niệm Phật như vậy bảo đảm quí vị sẽ vãng sanh Tịnh Độ, bảo đảm 

quí vị hiện tại được pháp hỉ vô lượng, gọi là pháp hỉ sung mãn, thường sanh tâm hoan 

hỷ. Phiền não, tập khí, âu lo của quí vị hoàn toàn được quét sạch hết. Quí vị nói xem 

quí vị an vui biết bao! Niềm vui của Thế giới Cực Lạc hiện tại chúng ta đã hưởng thụ 

được rồi.  

Tiếp theo chánh nhân tam bối vãng sanh chính là “cực lạc Bồ Tát tu trì”, xem 

xem phương pháp tu hành của Thế giới Cực Lạc như thế nào, nói thật tình vẫn như 

chúng ta ở đây tu học bất quá chỉ là mở rộng thêm mà thôi, phạm vi đã lớn rồi. Phạm 

vi lớn đến mức nào? Lớn đến khắp pháp giới hư không giới tất cả quốc độ chư Phật, 

bởi vì đến Thế giới Cực Lạc, quí vị liền có đại thần thông. Đại thần thông là gì? Quí vị 

có thể hóa thân, tức là phân thân. Thân của bản thân chúng ta trước mặt Phật A Di Đà 

nghe Ngài khuyên dạy, đồng thời chúng ta có thể phân vô lượng vô biên thân, đến 

trước vị Phật trong mỗi một pháp giới ở khắp pháp giới, đều có phân thân của chúng ta. 

Phân thân đến đó để làm gì? Cúng Phật, cúng Phật là tu phước, đi nghe pháp, nghe 

pháp là mở trí tuệ. Mỗi ngày tiếp thu vô lượng vô biên Phật chúc phúc cho quí vị, mở 

trí tuệ cho quí vị. Quí vị còn có thể không thành Phật được sao? Cho nên đến Thế giới 

Cực Lạc thành Phật nhanh như vậy, nguyên nhân là đây. Không phải là đẳng giác Bồ 

Tát đến dạy quí vị, Bồ Tát quả vị Diệu giác đến dạy quí vị. Quí vị nói xem nơi này có 

thể không đi được sao? Có thể không nhanh chóng đến được sao? Chúng ta ở đây ở lại 

thêm một ngày, thì lỡ mất một ngày cơ duyên thành Phật, ở thêm một năm thì lỡ mất 

một năm, đến Thế giới Cực Lạc lập tức liền thành tựu. Cho nên tôi thường thường 

khuyên nhủ các vị đồng học, chúng ta nếu như thật làm, đầu tiên là được Thế giới Cực 

Lạc. Trú ở nơi này, trú ở nơi này bản thân chúng ta đã lỡ mất rồi. Chúng ta có cách 

giúp tiếp dẫn một nhóm chúng sanh, như vậy thì cũng đáng, lợi tha chính là tự lợi, hại 

người chính là hại bản thân. Định luật nhân quả này không thể không biết. Chúng ta ở 

tại thế gian chỉ vì một sự việc, vì sao trú tại thế gian này? Giới thiệu Phật Pháp đến với 

mọi người, chỉ vì một sự việc như vậy. Ngày nay chúng ta lợi dụng phương thức chính 

là lợi dụng mạng internet quốc tế và truyền hình vệ tinh, đây là phương thức của chúng 

ta. Vì vậy chúng ta chỉ cần đạo tràng rất nhỏ, một đạo tràng nhỏ nhỏ như thế này là đủ 

rồi, chúng tôi ở đây chia sẻ với mọi người, đồng bộ phát sóng ra, toàn thế giới đều có 

thể thu nhận được. 
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“Biên địa nghi thành sanh nhân”, đây là một hiện tượng đặc thù. Đó chính là gì? 

là hoài nghi đối với Thế giới Cực Lạc cũng có thể vãng sanh. Đó là người nào? Hoài 

nghi không thể vãng sanh! Nhưng họ hoài nghi cũng có thể vãng sanh, nó có một đạo 

lý. Rốt cuộc là thật hay là giả chưa làm rõ được, chẳng qua người ta làm tôi cũng làm, 

nếu có thể vãng sanh thì càng tốt, không thể vãng sanh thì thôi. Tâm thái như vậy cũng 

có thể được sanh, sanh đến nghi thành. Cũng tốt! Mạnh mẽ hơn người thường nhiều 

rồi. Đây là tâm lý may rủi, nhưng họ thật làm, họ không phải là giả bộ, thật tu thật làm, 

nhưng trong tín tâm của họ có đặt một dấu hỏi. Dù sao thật làm cũng không thua thiệt, 

có thì càng tốt, không có thì thôi vậy, là tâm thái như thế đấy. Sanh đến nghi thành ở 

trong kinh Phật nói với chúng ta, họ đến Thế giới Cực Lạc cũng là liên hoa hóa sanh, 

nhưng họ không gặp được Phật, họ không nghe được pháp. Hưởng thụ ở nơi đó còn tốt 

hơn cả Đao lợi thiên. Thời gian bao lâu? 500 năm. 500 năm là tính theo nhân gian 

chúng ta, nhân gian chúng ta khoảng 500 năm, nghi vấn của họ liền được hóa giải, tức 

thật tin rồi, họ sẽ nhìn thấy Phật, liền có thể thấy Phật nghe pháp. Chỉ cần vẫn còn 

mang theo hoài nghi, họ không thấy được Phật, không nghe được pháp. Điều này đều 

nói rất rõ ràng về sanh nhân của biên địa nghi thành. 

“Ta bà uế độ ác khổ”, thế giới của chúng ta chúng sanh tạo ác, tạo mười nghiệp 

ác, khổ báo ở tam đồ. Điều này trong kinh cũng nói rất rõ ràng. Đây là đối chiếu giữa 

hai thế giới, chúng ta sau khi hiểu rõ rồi, tâm cầu sanh Tịnh Độ sẽ khẩn thiết hơn, đều 

là đang khuyên nhủ chúng ta. 

“Cực lạc hiển hiện chứng tín đẳng”, họ là thật tin, quí vị đích thân thấy được rồi, 

đây không phải là nghe Phật Thích Ca Mâu Ni nói, quí vị đã chứng đắc, tâm chứng đắc 

đó là thật tin. 

“Giai nhiếp ư thử” tất cả đều bao gồm ở trong bộ phận này. Nên không những là 

chủ thể của toàn kinh, mà còn là cương tông của một bộ diệu pháp Tịnh Tông  này. 

Cho nên những đoạn kinh văn này, những diễn giảng của Phật Thích Ca Mâu Ni không 

những chỉ là Kinh Vô Lượng Thọ, toàn bộ chủ thể của Kinh Vô Lượng Thọ, bộ phận 

chủ yếu tất cả đều ở trong đây. Đích thực cũng là một bộ kinh này, cương tông diệu 

pháp của Tịnh Độ tông- cương yếu, tông chỉ. 

Dưới đây nói, bản kinh này đối với nhân địa tu hành của Phật A Di Đà giáo chủ 

của Thế giới Cực Lạc, thù thắng thệ nguyện vô lượng vô biên diệu pháp hành, trần 

thuật tường tận, rộng ra các kinh khác. Đây là giới thiệu về Phật A Di Đà từ nhân địa 

sơ phát tâm đến tu hành chứng quả, kiến lập được Thế giới Cực Lạc, giúp đỡ vô lượng 

chúng sanh, vãng sanh cầu học, thành quả tu hành, nói rất tường tận. Đây là điều mà 

những kinh khác không thể so sánh. Những bộ kinh khác, có lúc Phật chỉ lược thuyết, 

không có chuyên chú giải thích tường tận, chỉ có trong bộ kinh này thôi.  

Nội dung của quyển này, chính là Di Đà phát nguyện ở nhân địa và trải qua sự 

viên mãn đại nguyện. Nói “quyển này” tức là quyển thứ hai. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ 
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chia bộ kinh này thành bốn quyển. Quyển thứ nhất ở trước là phần tự, chúng ta đã học 

qua rồi. Hôm này bắt đầu học quyển thứ hai. Vừa bắt đầu đã giới thiệu nhân địa phát 

nguyện của Phật A Di Đà và quá trình viên mãn đại nguyện. 

Đầu tiên trong kinh nói: quá khứ vô lượng vô số kiếp không thể nghĩ bàn. Ở đây 

muốn nói thời gian trong quá khứ vô cùng lâu xa, trước quá khứ lâu xa đó những sự 

việc này Phật đều tỉnh lược hết. Vì sao vậy? chúng ta có thể tưởng tượng ra được, có lẽ 

giống như chúng ta hiện này vậy, tình hình tu hành gần như vậy. Đoạn thời gian tu 

hành này, chưa có thành quả gì đáng nói. Vì sao vậy? Tín nguyện đều chưa đủ. Tín tâm 

không thật, nguyện lực không tha thiết. Rất dễ dàng bị hoàn cảnh bên ngoài quấy 

nhiễu. Quí vị xem gặp thuận cảnh tâm tham luyến liền sanh khởi, gặp phải nghịch cảnh 

liền oán trách, oán trời trách người. Đây là chuyện nhân sanh thường tình. Cảnh duyên 

thuận nghịch đều không động tâm, không bị bên ngoài nhiễu loạn, đạt công phu tương 

đương như vậy mới được, không phải là điều mà người thông thường có thể làm được. 

Kiểu công phu này đầu tiên quí vị đã nhìn thấu đáo rồi, đối với những điều thường 

giảng trong kinh giáo Đại thừa quí vị thật hiểu rồi, hiểu được gì? Vạn pháp đều không. 

Kinh Kim Cang nói: tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, quí vị thật sự nhìn 

thấu rồi. Cho nên quí vị mới có thể như như bất động, như như bất động liền sanh trí 

tuệ, như như bất động là định, là tam muội. Cho nên vì sao quí vị không buông bỏ 

được? Vì chưa nhìn thấu, đem giả coi là thật, thật sự nhìn thấu rồi quí vị sẽ thật buông 

bỏ. Quí vị nói tôi nhìn thấu rồi, tôi không buông bỏ được, vậy là giả. Lời này tôi nói 

với quí vị không phải là tôi nói, là thầy giáo của tôi – đại sư Chương Gia năm xưa nói 

với tôi vậy. Bởi vì lúc đó tôi thưa với ngài rằng nhìn thấu hình như dễ dàng, nhưng 

buông bỏ rất khó, nhìn thấu được không buông được, thầy giáo nói: sai rồi, ông chưa 

buông bỏ được chính là ông chưa nhìn thấu, nếu ông nhìn thấu rồi, nhất định sẽ buông 

được. Ngài liền nêu ra một ví dụ bảo tôi suy nghĩ. Ngài nói ví dụ như trên mặt bàn hiện 

tại bên này đặt một đống vàng, bên này đặt một đống đồng, tôi muốn tặng cho ông, chỉ 

tặng một thứ, ông muốn lấy thứ nào? Có thể đồng được đánh rất sáng, ở đống vàng có 

bụi bặm, có nhiễm ô, ông nhất định sẽ cầm vàng đi, vì ông không biết hàng hóa! Quí vị 

nếu như biết hàng chắc chắn sẽ lấy vàng, sẽ không lấy đồng đâu. Đây chính là nói rõ 

thực sự nhìn thấu nhất định sẽ buông bỏ. Buông bỏ mới là nhìn thấu. Chưa buông bỏ 

chứng tỏ chưa nhìn thấu, đó là giả, đó không phải là thật. Quí vị phải thừa nhận chưa 

nhìn thấu, không có trí tuệ, nhìn thấu là trí tuệ. Người có trí huệ sẽ buông bỏ, người 

không có trí tuệ họ không buông bỏ được.  

Nói thời gian dài như vậy, đây là biểu thị cho kiếp trong quá khứ, rất dài rất dài, 

rất lâu xa rồi. “Lúc bấy giờ Di Đà là Thế Nhiêu Vương”, ngài là quốc vương, Thế 

Nhiêu, là lời tán thán của nhân dân đối với quốc vương. Quốc vương có đức hạnh, giỏi 

về giáo hóa. Cho nên điều này phải nên phải biết. Cổ đại thánh hiền nói với chúng ta: 

làm quốc vương, làm người lãnh đạo, họ có ba trách nhiệm, gọi là thiên chức, thiên 
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chức mà thiên thượng phú cho họ, ba điều, gọi là quân- thân- sư. Tác chi quân, tác chi 

thân, tác chi sư. Quí vị là người lãnh đạo quốc gia, quí vị phải làm được ba chữ này. Vì 

sao vậy?  Đây là thánh quân, thánh vương. Đây là chính trị thánh nhân. Quân là lãnh 

đạo. Quí vị đem xã hội này, đem nhân dân này lãnh đạo đến đâu? Phật A Di Đà có thể 

làm cho nhân dân lãnh đạo đến Thế giới Cực Lạc, như vậy không quí hóa sao? Lý 

tưởng thánh nhân là lãnh đạo họ đến thế giới đại đồng. Trong hiên Lễ Vận Đại Đồng 

của lễ ký Trung Quốc nói, phải đến cảnh giới đó, người lãnh đạo này là thánh nhân, 

đây không phải là người bình thường.  

Thiên chức thứ hai là sứ mệnh của họ. Thân, quí vị là cha mẹ của nhân dân cả 

nước. Quí vị đối đãi với nhân dân cả nước, phải giống như đối đãi với con cái mình, 

phải quan tâm họ, phảo chăm sóc họ. Lúc khó khăn, thức ăn ngon nhường cho họ ăn 

trước, cha mẹ yêu thương con cái mà, lo lắng con cái phải chịu đói rét, thà rằng bản 

thân chịu khổ chịu nạn, con cái phải sống cuộc sống thật tốt. Đó là thánh hiền.  

Thiên chức thứ ba là quí vị phải dạy dỗ họ cho tốt. Quí vị là thầy giáo của họ, 

phải đem luân lý, đạo đức, nhân quả, triết học, khoa học giáo hóa họ. Cho nên thiên 

chức của họ, sứ mệnh của thiên nhiên chính là ba chữ quân- thân- sư này. Vậy nên 

chính trị của Trung Quốc cổ đại là gì? Là chính trị thánh hiền, giáo dục thánh hiền. 

Cho nên thiên hạ đại trị gọi là trường trị cửu an, tức là làm giáo dục cho tốt. Điều này 

quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Giáo dục dạy những gì? Nhớ kỹ là dạy ngũ luân, ngũ 

thường, tứ duy, bát đức. Tổng cương lĩnh của ngàn vạn năm giáo dục truyền thống 

chính là bốn thứ này. Đơn giản, không phiền phức chút nào. Hạt nhân của giáo dục 

chính là câu đầu tiên trong ngũ luân “phụ tử hữu thân”, giáo dục thân ái. Cho nên giáo 

dục xưa dùng một câu nói để nói nó là giáo dục yêu thương. Yêu người thì làm sao mà 

hại người được? Có lý gì lại như vậy! Tình yêu thương giữa cha con là thiên tánh, hoàn 

toàn tương ưng với tự tánh. Họ không phải là học mà được, cũng không có người dạy 

họ. Chúng ta tỉ mỉ quan sát trẻ con, quí vị xem lúc nó mới ba bốn tháng tuổi, trong 

sáng hồn nhiên, còn chưa biết nói, quí vị xem tình yêu của cha mẹ đối với nó, sau đó 

quí vị lại tỉ mỉ quan sát nhưng đứa trẻ này, trẻ con mới ba bốn tháng tuổi, quí vị xem 

ánh mắt của nó, xem những động tác của nó, tình cảm của nó đối với cha mẹ. Đó là 

thiên tánh, không phải học mà được. Cho nên những vị cổ thánh tiên hiền, họ biết 

được, phải cẩn thận mà dạy, mục đích dạy học là gì? Hi vọng tình yêu trong sáng này 

suốt đời đều lưu giữ được, không nên làm cho nó biến chất. Mục tiêu đầu tiên của giáo 

dục Trung Quốc chính là điều này. Tình yêu thương ở trong tự tánh trong một đời này 

được giữ gìn, không nên biến chất. Mục tiêu thứ hai là phải làm cho tình yêu thương 

này phát huy rộng lớn. Ở trong gia đình quí vị yêu thương anh chị em của mình, yêu 

bạn bè thân thích của mình, yêu bà con làng xóm của mình, yêu xã hội, yêu quốc gia, 

yêu dân tộc, đến cuối cùng “phàm là người đều phải yêu thương”. Cổ nhân nói luân lý, 

đây gọi là luân lý. Luân lý của Phật Pháp Đại thừa còn lớn hơn điều này. Không những 
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phàm là người đều phải yêu, mà tất cả những động vật cũng phải yêu thương, tất cả 

những thực vật cũng phải yêu thương, tất cả những khoáng vật, núi sông đất đai, toàn 

thể vũ trụ đều phải yêu thương. Cho nên luân lý của Phật Giáo so với luân lý của 

truyền thống xưa đích thực phải nói là rất lớn. Nhưng cổ nhân cũng có nói, nhưng 

không nói tường tận như Phật Giáo nói vậy. Lão tử trong Đạo Đức Kinh có nói với 

chúng ta: “thiên địa dữ ngã đồng căn, vạn vật dữ ngã nhất thể”. Tâm lượng này rất lớn, 

cũng đến khắp cả pháp giới hư không giới, nhưng không nói rõ ràng như Đức Phật đã 

nói vậy, kinh Phật nói rõ ràng hơn. Đây là hạt nhân lý niệm của giáo dục truyền thống 

xưa. Dạy những gì? Dạy những thứ này. Vậy chúng ta hiểu được, ngũ thường, tứ duy, 

bát đức là cương mục của nó. Cũng chính là nói làm thế nào để phát huy rộng lớn tình 

thương yêu này, phát huy đến tận pháp giới hư không giới, đó là dùng những điều mục 

này. Ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín. Tứ duy, lễ nghĩa liêm sỉ. Bát đức là hiếu đễ 

trung tín nhân ái hòa bình. Đây chính là giáo dục truyền thống xưa. Ngày nay có còn 

thích ứng hay không? Thích ứng.  

Chúng tôi vào năm 2006, 2007, 2008 ba năm này ở một thị trấn Thang Trì Lô 

Giang An Huy làm một thí nghiệm, làm thành công rồi. Chúng tôi triển khai loại giáo 

dục này, không ngờ rằng tại một nơi nhỏ bé như vậy, một nơi rất hẻo lánh, các giáo 

viên dạy học chưa đến ba tháng thành tích vượt trội, làm cho 48.000 cư dân trong thị 

trấn này, lương tâm thức tỉnh rồi. Làm cho chúng tôi cảm thấy được, các giáo viên 

cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhân dân làm sao lại dễ dạy như vậy chứ! Ban đầu chúng 

tôi cho rằng dạy học cũng phải mất hai đến ba năm mới có thể nhìn thấy hiệu quả. 

Không ngờ rằng chưa đến ba tháng hiệu quả đã vô cùng rõ ràng rồi. Chứng minh rằng 

nhân tánh bổn thiện, chứng minh con người rất dễ dạy, chỉ là không có ai dạy thôi. Cho 

nên ngày xưa Trung Quốc là đại đồng chi trị, tiểu khang chi trị, trường trị cửu an, 

không kỳ lạ chút nào! Chỉ cần người chấp chính, tức là người lãnh đạo các cấp, họ thực 

sự chịu dạy, bất cứ triều đại nào đều có thể làm được đại đồng, đều có thể làm được 

tiểu khang. Vì sao vậy?  Bởi vì nó là tánh đức. Nói cách khác, tất cả mọi người đều có 

lương tâm, người có xấu bao nhiêu cũng có lương tâm, không có ai dạy thôi. Chỉ cần 

được dạy, họ liền phát hiện, tâm thái lập tức liền chuyển trở lại rồi, nên nói là “lãng tử 

hồi đầu vàng không đổi”, lời này không phải là giả. Cho nên chúng ta mong rằng người 

tại vị, họ là tổng thống, họ là tổng bí thư, họ là tỉnh trưởng, họ là huyện thị trưởng, đều 

hiểu được đạo lý này, chỉ cần họ là thánh nhân, họ là hiền nhân, họ triển khai giáo dục 

thánh hiền, xã hội lập tức sẽ an định. Có được vài người như vậy dẫn đầu, Khổng Tử 

nói: “tử soái dĩ chính, yên năng bất chính”? Người dẫn đầu dẫn tốt, trên làm dưới sẽ 

học theo, một người giác ngộ thì một quốc gia sẽ giác ngộ. Một người giác ngộ, một 

khu vực sẽ giác ngộ, không phải là việc khó. Cho nên bản thân chúng ta không thể 

không nhận sự giáo dục của thánh hiền. Chúng ta hiểu được, không tại vị, “không tại 

kỳ vị, bất mưu kỳ chính”, đó là lời giáo huấn của Thánh hiền.  
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Ngày nay chúng ta đang ở vị trí nào? Chúng ta xuất gia, địa vị của chúng ta là đệ 

tử của Phật Đà, vậy trách nhiệm của chúng ta là phải làm cho giáo dục Phật Đà, 

nghiêm túc học tập, làm cho được nó, giảng giải cho người hữu duyên nghe. Nhà Phật 

thường nói: Phật không độ người vô duyên. Người nào hữu duyên? Họ biết được kênh 

phát của chúng ta, lúc chúng tôi giảng kinh họ có thể mở được kênh chúng tôi giảng, 

cùng chúng ta học tập, đó gọi là người hữu duyên. Người không có duyên, họ bật ti vi 

xem những thứ sát đạo dâm vọng, xem bạo lực sắc tình. Đó là không có duyên với 

chúng ta. Người hữu duyên họ bật được kênh truyền của chúng ta, nên nói Phật không 

độ người vô duyên. Bản thân chúng ta phải thật làm, bản thân không làm thì không 

được, đó là tín độ Phật Giáo giả, không phải là tín đồ Phật Giáo thật.  

Trong đoạn kinh văn dưới đây chúng ta có thể nhìn thấy, Di Đà là Thế Nhiêu 

Vương gặp Phật xuất gia học đạo, đương nhiên gặp Phật mới nghe pháp, vậy mới giác 

ngộ. Sau khi giác ngộ Ngài xuất gia, Ngài từ bỏ vương vị, phải chăng không có trách 

nhiệm? Phải chăng buông bỏ nhân dân của Ngài? Không phải vậy. Ngài không bỏ mặc 

nhân dân của Ngài. Vậy vì sao phải xuất gia? Không xuất gia, sự giáo hóa của Ngài chỉ 

bao gồm nhân dân trong nước của ngài. Ngài vừa xuất gia phạm vi liền lớn rồi, sự giáo 

hóa của Ngài bao trùm khắp cả pháp giới hư không giới, là lục đạo chúng sanh trong 

tất cả quốc độ chư Phật, đương nhiên cũng bao gồm cả quốc gia của ngài ở trong đó, 

điều này vô cùng vĩ đại. Cho nên công đức xuất gia không thể nghĩ bàn! Xuất gia liền 

phải như Phật vậy, Phật Thích Ca Mâu Ni khai ngộ, liền bắt đầu giảng kinh dạy học, 

49 năm không có ngày nào nghỉ ngơi, người thế gian một năm còn có mấy ngày nghỉ 

phép, Phật Thích Ca Mâu Ni một ngày cũng không có. 49 năm chưa có một ngày nghỉ 

ngơi nào, ngày ngày dạy học, ngày ngày đều làm gương cho mọi người. Ngài xuất gia 

“pháp danh là Pháp Tạng”, cho nên trong kinh xưng Ngài là tỳ kheo Pháp Tạng, chúng 

ta tôn xưng Ngài là Bồ Tát Pháp Tạng.  

“Phát khởi hoằng thâm thệ nguyện”, hoằng là lớn, thệ nguyện vĩ đại vô cùng. 

Thâm thệ không phải thiển thệ, thệ nguyện này là gì? Thệ nguyện này phải độ tất cả 

chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh nhanh chóng thành tựu, nguyện lực này không 

thể nghĩ bàn. Nên biết Di Đà nhân địa phát tâm tu hành thực sự rất khó tính kể. Nếu 

quí vị hỏi Ngài tu hành thời gian bao lâu? Không có cách gì để tính kể, không có ngôn 

ngữ nào có thể hình dung ra được, thời gian lâu quá!  

Nhưng nên biết rằng lúc Di Đà phát nguyện đã không còn là phàm phu nữa. Điều 

này rất quan trọng. Thế Nhiêu Vương gặp Phật nghe pháp, ngài lúc đó đã không phải là 

phàm phu rồi. Cổ đức phần nhiều nói lúc đó đã là Địa thượng Bồ Tát. Địa vị này đã rất 

cao rồi. Địa thượng của Biệt giáo tương đương với Sơ trụ của Viên Giáo, vượt qua thập 

pháp giới, không phải là phàm nhân nữa. Là một địa vị thù thắng như vậy, chúng ta có 

lý do tin tưởng, vì sao vậy? Đừng nói là lục đạo phàm phu, những vị thánh hiền này 

trong thập pháp giới, Phật trong thập pháp giới chúng ta xưng là thánh. Bồ Tát, Thanh 
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văn, duyên giác chúng ta xưng họ là Hiền. Họ có thể làm được sao? Làm không được. 

Vì sao vậy?  Vì không có tâm lượng lớn như vậy. Vì sao vậy? Vì chưa kiến tánh. Ba 

loại phiền não lớn kiến tư họ đoạn được rồi, tập khí cũng đoạn rồi, trần sa đoạn rồi, tập 

khí cũng đoạn rồi, vô thỉ vô minh phiền não chưa đoạn, vô thỉ vô minh phiền não chính 

là khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm vừa đoạn họ liền xuất ly thập pháp giới, 

liền sanh về Cõi Thật báo trang nghiêm.  

Nói cách khác, Thế Nhiêu Vương năm xưa tại thế, dùng thuật ngữ thông thường 

của nhà Phật để nói là Ngài đã thị hiện. Ngài đã thành Phật rồi, thị hiện thân phận quốc 

vương. Ngài thật sự là thánh nhân, không phải là giả mạo. Cho nên những tập khí 

phiền não của phàm phu ngài không có một tí nào. Lúc chưa thấy Phật nghe pháp là thị 

hiện vậy, thị hiện có tập khí như vậy. Vừa gặp được Phật, vừa nghe pháp lập tức liền 

đoạn hết. Đây đều là đang diễn kịch, diễn cho chúng ta thấy thôi. Ngài thực sự không 

có những thứ đó. Cho nên Ngài thực sự là thánh nhân, ngài không phải là phàm phu. 

Chúng ta học theo Ngài, trong tâm luôn luôn nghĩ đến việc có thể học được không? 

Người ta là thánh nhân, chúng ta thực sự là phàm phu, thật sự có tập khí phiền não, chỉ 

sợ chúng ta học không giống. May mà chúng ta học Phật học đã nhiều năm như vậy, 

trong kinh giáo Đại thừa chúng ta nghe được rất nhiều, chúng ta có thể học được 

không? Có thể học. Có thể học được thật giống không? Có thể. Vì sao vậy? Từ trên lý 

mà nói, một niệm giác phàm phu liền thành Phật. Một niệm mê vậy là quí vị chính là 

phàm phu. Phàm phu thành Phật chỉ trong một niệm thôi. Thực sự rõ ràng rồi, đặc biệt 

là Hiền Thủ quốc sư trong Vọng Tân Hoàn Nguyên Quán, quí vị thật đã hiểu rõ ràng 

rồi, trong đời này niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ, sanh vào Cõi Thật báo trang nghiêm 

quí vị có phần hay không? Đáp án chắc chắn là quí vị có phần. Vì sao vậy? Thực sự 

hiểu thấu rồi. Buông bỏ rất đơn giản, không khó một tí nào. Quả nhiên quí vị hiểu rõ.  

Cuộc đối thoại giữa Bồ Tát Di Lặc và Thế Tôn “tâm hữu sở niệm” Đức Phật hỏi 

rất hay, trong một niệm này có được mấy niệm, mấy tướng, mấy thức vậy? Bồ Tát Di 

Lặc trả lời: một khảy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm, niệm niệm thành hình, hình 

đều có thức. Chỉ cần tham thấu câu nói này, quí vị đã thành Phật rồi. Vì sao vậy?  

buông bỏ triệt để rồi! Mới hiểu được toàn là giả thôi. Phật ở trong kinh giáo Đại thừa 

ngày ngày giảng, chúng ta nghe đều đã quen tai rồi, cũng có thể nói, kỳ thật không hiểu 

ý nghĩa. Phật nói “phàm có hình tướng đều là hư vọng”, chúng ta có thể hiểu không? 

Nói thật lòng, sau khi đọc Hoàn Nguyên Quán rồi mới lãnh hội được ý nghĩa này. Đặc 

biệt là cuộc đối thoại của Bồ Tát Di Lặc. Cuộc đối thoại này ngày nay các nhà lượng tử 

lực học chứng minh được rồi. Nhưng các nhà lượng tử lực học nói chưa thấu triệt. 

Những nhà khoa học này chỉ nói đến vật chất là giả. Họ khẳng định trên thế giới này 

không có những thứ gọi là vật chất. Vật chất là gì? Vật chất là ý niệm tích lũy, nhưng ý 

niệm là gì? Ý niệm là từ không mà sanh có. Là từ không sanh có không sai, từ không 

làm sao mà sanh có? Điều này họ nói không rõ ràng, nhưng Phật Pháp nói rõ ràng rồi. 
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Không phải là từ không sanh có, mà là tự tánh biến hiện ra. Tự tánh là gì? Tự tánh 

không phải là vật chất, không phải là tinh thần, cho nên sáu căn đều không duyên đến 

được. Nếu là vật chất thì mắt tai mũi lưỡi thân năm căn này có thể duyên đến được. 

Nếu là tinh thần ý thức chúng ta có thể duyên đến được. Nó không phải là tinh thần, 

cũng không phải là vật chất. Cho nên sáu căn chúng ta không duyên đến được, các nhà 

khoa học liền cho rằng từ không sanh có. Trong Phật Pháp giảng “vô” này là gì? “Vô” 

là tự tánh. Điều đâu tiên trong Hoàn Nguyên Quán nói là “hiển nhất thể”, tự tánh thanh 

tịnh viên minh thể, gọi là minh tâm kiến tánh, đây là tự tánh, tự tánh không duyên đến 

được. Lúc nào quí vị mới có thể thực sự tìm ra được tự tánh, chứng đắc? Quí vị không 

khởi tâm, không động niệm liền chứng đắc rồi. Vì khởi tâm động niệm là ý niệm quí vị 

đang động. Lúc ý niệm bất động liền nhìn thấy, lúc động quí vị không nhìn thấy được, 

lúc bất động thì nhìn thấy rồi. Vì thế không khởi tâm, không động niệm, quí vị liền 

kiến tánh, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho nên cảnh giới của Phật đó các 

nhà khoa học duyên không đến được, bởi vì các nhà khoa học họ dùng ý thức thứ sáu. 

Phật nói rất rõ ràng, thức thứ sáu đối nội có thể duyên đến A lại ya, đối ngoại có thể 

duyên đến pháp giới hư không, nhưng duyên không đến được tự tánh. Phật Pháp cao 

hơn họ chính là cao hơn ở điểm này. Vì vậy tự tánh không phải là thứ mà phương pháp 

khoa học có thể duyên đến được, phải dùng phương pháp thiền định, tức là phải dùng 

phương pháp giới định tuệ. Các nhà khoa học quay đầu lại dùng giới định tuệ họ chắc 

chắn sẽ duyên đến được. Họ duyên đến rồi, họ liền thành Phật. Điều này không thể 

nghĩ bàn! Chúng tôi đối với sự việc này đã làm hơn 50 năm rồi mới rõ ràng được. Nếu 

như thọ mạng không được dài như vậy, năm 50 tuổi, 60 tuổi chúng tôi đã chết rồi thì 

vĩnh viễn không biết được sự việc này, đời đời kiếp kiếp đều mê hoặc. Cho nên thọ 

mạng của tôi kéo dài thêm không thể không cảm ơn chư Phật, Bồ Tát gia trì, có thêm 

một chút thọ mạng, để hiểu rõ vấn đề này, hiểu rõ ràng hiểu thấu đáo rồi, sinh tử liền 

không quan tâm nữa. Việc này đã làm thấu đáo rồi, vạn duyên buông bỏ được, thì vãng 

sanh Tịnh Độ là điều chắc chắn rồi! Vô cùng chắc chắn, chắc chắn 100%. Người chưa 

chắc chắn đó là gì? Chưa buông bỏ. Quí vị vẫn còn vướng bận, quí vị vẫn còn ưu tư, 

người này chưa chắc chắn về việc vãng sanh. Triệt để buông xuống thì trong thế gian 

này không còn chuyện gì nữa, tiêu dao tự tại, du hí thần thông. Vì thế con người không 

thể không trường thọ. Trường thọ có thể tu không? Có thể. Đoạn ác tu thiện, thọ mạng 

con người sẽ kéo dài. Liễu Phàm Tứ Huấn” đọc thêm vài lần, quí vị liền biết được. 

Viễn Liễu Phàm thọ mạng vốn chỉ có 53 tuổi, ông cũng không cầu thọ mạng, biết mỗi 

ngày sửa đổi làm mới, đoạn ác tu thiện, thọ mạng của ông tự nhiên kéo dài, 71 tuổi mới 

đi, thọ thêm được 21 năm, kéo dài tuổi thọ thêm 21 năm. Vì thế người tu hành chúng ta 

đương nhiên thọ mạng cũng không quan tâm, dài hay ngắn cũng không sao, nhưng 

quan trọng nhất là gì? Phải khai ngộ, đây là điều chân thật. Chưa khai ngộ chưa thể 

chết, đợi khai ngộ mới được, chưa khai ngộ mà chết, vậy là phiền phức rồi, lại đi làm 
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việc luân hồi lục đạo nữa. Sau khi khai ngộ gặp được Tịnh Độ cũng không sao, việc đó 

không bận tâm chút nào, tức là thực sự nói là liễu sanh tử, liễu là thấu suốt. Đối với sự 

việc sanh tử này rất rõ ràng, rất thấu suốt, nó đến như thế nào, đi như thế nào, rõ ràng 

minh bạch, thấu đáo phân minh. Đây là điều tốt mà Phật Pháp Đại thừa cho chúng ta. 

Chúng ta trong đời này nếu không tu học Đại thừa, làm gì mà biết được! 

Cổ đức cho rằng tỳ kheo Pháp Tạng lúc đang làm Thế Nhiêu Vương đã là địa 

thượng Bồ Tát thừa nguyện mà trở lạị. Như vậy tức là Di Đà đầu tiên khi phát tâm 

càng xa hơn đây nữa. Đây đều là điều có thể tin tưởng được. Vậy nên Tịnh Tông học 

nhân ở nơi đây nên sanh tịnh tín, cảm ơn ơn Phật. Chúng ta đối với sự việc này nên 

phải thâm tín không nghi. Đối với ân đức của đức Phật A Di Đà phải biết cám ơn. 

Không có Ngài phát nguyện kiến lập đạo tràng Thế giới Cực Lạc này, giúp chúng ta 

ngay trong đời này thành tựu viên mãn, điều này trong khắp pháp giới hư không giới 

tất cả chư Phật quốc độ đều không tìm được! Chỉ có một nơi này, nên vô cùng quí giá. 

Những cử động của Di Đà, cảm được thập phương tất cả chư Phật  tán thán. Quí vị 

xem Phật và Phật nhất định không có tật đố chướng ngại, hơn nữa như thế nào? Đem 

học trò của mình thực sự đã thành tựu đều đưa đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc để 

du học. Vì sao vậy? Ở nơi đó thành tựu nhanh. Thế giới Liên Hoa tạng của đức Phật 

Tỳ Lô Giá Na cũng không ngoại lệ. Quí vị xem Kinh Hoa Nghiêm,  xem đến đoạn cuối 

cùng, hai vị đại Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền đưa 41 vị Pháp thân Bồ Tá ở thế giới Hoa 

Tạng đều dẫn đến Thế giới Cực Lạc, đi học với Phật A Di Đà. Số lượng của 41 vị pháp 

thân đại sĩ này không có cách gì tính toán được. Phật Tỳ Lô Giá Na không tức giận, tín 

đồ của tôi tại sao hai ông lại dẫn họ đi hết? Quí vị xem hai vị Văn Thù, Phổ Hiền là hai 

cánh tay trái phải của Phật Tỳ Lô Giá Na, giúp đỡ Phật Tỳ Lô Giá Na giáo hóa những 

vị Bồ Tát này. Hai vị này lại dẫn đầu dắt họ đi đến Thế giới Cực Lạc, Phật Tỳ Lô Giá 

Na không những không tức giận mà còn vỗ tay hoan hỉ.Vì sao vậy? Ở thế giới Hoa 

tạng thành tựu phải mất ba đại a tăng kỳ kiếp, đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc vài 

ngày liền thành tựu. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán Phật A Di Đà, nói Ngài là 

“quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”, Phật Thích Ca Mâu Ni đại biểu cho tất cả 

chư Phật Như Lai mà nói. Cũng chính là tất cả Như Lai đều thừa nhận Phật A Di Đà là 

“quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”. Vậy chúng ta làm học trò Phật A Di Đà 

rất vinh hạnh, bất luận đến thế giới Phật nào, Đức Phật đó đối với chúng ta đều đặc biệt 

trọng đãi, đặc biệt tiếp đãi. Vì sao vậy? Là học trò của Phật A Di Đà mà, nhờ vinh 

hạnh của Phật A Di Đà. Cho nên chư vị Tịnh Tông đồng học, quí vị nếu như thực sự đã 

hiểu rõ rồi, quí vị nên hiểu rằng tất cả Bồ Tát, Thanh văn, Duyên giác, và chư Thiên 

thậm chí là ma vương, yêu ma quỷ quái càng không cần nói nữa, gặp được Phật A Di 

Đà không phải là may mắn quá rồi sao! Gặp được học trò của Phật A Di Đà thực sự, 

ma vương sẽ không làm hại quí vị, đã quỳ xuống đó mà đảnh lễ quí vị rồi. Quí vị 

không nhìn thấy, đó là thật không phải là giả. Nếu như quí vị không phải là đệ tử của 
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Phật A Di Đà thật, là mạo xưng, họ coi thường quí vị, có lúc họ còn đùa giỡn với quí 

vị, chế giễu đùa cợt quí vị. Vì sao vậy? Vì quí vị là giả xưng, ngày ngày tụng Kinh A 

Di Đà cũng niệm Phật A Di Đà, trong tâm thì tham sân si mạn, vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn 

còn danh văn lợi dưỡng, là giả, không phải là thật, yêu ma quỷ quái sẽ đùa cợt quí vị. 

Nếu như quí vị là thật, khởi tâm động niệm, nói năng hành động tương ưng với Kinh 

Vô Lượng Thọ tức tương ưng với Phật A Di Đà, họ liền tôn trọng quí vị. Quí vị không 

cần cầu họ gia hộ, họ tự nhiên gia hộ cho quí vị. Vì sao vậy?  Họ hoan hỷ, họ tán thán, 

họ cung kính quí vị. Phải như pháp mới được! Làm việc thật, không thể làm việc giả 

mạo. Đây là chánh pháp ở trong chánh pháp. Không cần hỏi han những gì là cát hung 

họa phước, đều không cần đi hỏi nữa. Tâm chánh, hành chánh hoàn toàn tương ưng với 

Phật A Di Đà, nơi quí vị đang hiện hữu nơi đó chính là phước địa, bởi vì quí vị là 

người có phước, chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần ủng hộ. Đạo lý này không thể 

không biết. Chúng ta không ngừng nâng cao bản thân. Chúng ta vừa nâng cao thiên địa 

quỷ thần đều tôn kính quí vị. Thiên thần thổ địa này có lý gì lại không ủng hộ được? 

Những điều này là thật có, không phải là bịa đặt đâu. Trong Kinh Hoa Nghiêm  nói rất 

rõ ràng. 

“Vậy nên Thế giới Cực Lạc y báo chánh báo và diệu pháp trì danh”, Cực lạc y 

báo chánh báo là hoàn cảnh tu hành của chúng ta, diệu pháp trì danh là phương pháp tu 

hành của chúng ta, “cho đến diệu quả mà Di Đà vô lượng vô số không thể nghĩ bàn 

kiếp tinh cần tu tập”. Câu nói này nói rất hay. Ngày nay chúng ta dùng diệu quả mà 

Phật A Di Đà vô lượng kiếp tu hành thành tựu để làm nhân tâm của chúng ta. 

Dưới đây nói: “nay dùng quả giác này làm nhân tâm cho chúng ta”, nhân mà 

chúng ta cầu sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc chính là niệm A Di Đà Phật. 

“Ân này đức này không có lời nào để ví dụ được”, không phải dùng lời nói mà 

có thể nói ra được. Công đức của một câu A Di Đà Phật, cho dù Chư Phật Như Lai 

cũng nói không hết, năm kiếp tu hành thành tựu, trước năm kiếp đó tu hành vô lượng 

kiếp rồi, đây là danh hiệu của tánh đức. Một câu danh hiệu này viên mãn xứng tánh. Vì 

sao người thường lúc niệm không có cảm ứng? Họ mê hoặc. Họ chỉ là theo mẫu vẽ hồ 

lô, ý nghĩa là gì hoàn toàn không hiểu, một chút tâm cung kính cũng không có. Danh 

hiệu là pháp, pháp phải là người đó, pháp là như pháp, pháp không phải người đó, pháp 

không khởi tác dụng. Phải người nào? Người chân thành cung kính. Vì vậy Ấn Quang 

Đại sư nói rất hay: một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính 

được mười phần lợi ích, dùng vào việc trì danh niệm Phật của chúng ta cũng đúng như 

vậy. Tôi đối với Tịnh Tông, đối với Phật A Di Đà, có một phần tâm cung kính, tôi 

niệm danh hiệu này được một phần công đức. Tôi có mười phần tâm cung kính, tôi liền 

đạt được mười phần công đức. Quí vị muốn hỏi bản thân quí vị công đức niệm Phật 

bao nhiêu, đầu tiên phải xem quí vị có tâm thành kính hay không, không có tâm thành 

kính, một ngày niệm mười vạn tiếng cũng không có công đức. Cổ nhân nói rất hay, hét 
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rách cổ họng cũng vô ích. Vì sao vậy? Không có tâm! Cho nên tôi khuyên mọi người, 

quan trọng nhất là đem tâm chúng ta, Phật A Di Đà đặt trong tâm chúng ta. Tâm ta 

chính là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà chính là tâm ta, vậy thì công đức không thể nghĩ 

bàn rồi. Quí vị hiện tại trong miệng niệm A Di Đà Phật, trong tâm là những thứ gì? 

Trong tâm là vàng, đô la, tiền bạc, vậy thì làm sao mà tương ưng được? Toàn là giả. 

Đạo lý này không thể không biết vậy. Trong tâm quí vị còn chứa tâm tham, tham tài, 

than sắc, tham danh, tham lợi, vậy tương lai tiền đồ của quí vị cho dù là niệm Phật, 

tương lai tiền đồ quí vị đi đến đâu? Vẫn đến ba đường ác. Tâm này của quí vị đối chiếu 

với kinh Phật là ngạ quỷ, là địa ngục. Niệm A Di Đà Phật cuối cùng lại niệm đến địa 

ngục rồi, thật là oan uổng. Lời này cũng không phải là do tôi nói. Thời đại Càn Long 

nhà Thanh pháp sư Quán Đảnh đã nói vậy. Một đời niệm Phật  cuối cùng lại đọa vào 

địa ngục, lúc đó tôi còn trẻ, vừa mới học kinh giáo, đi theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi 

còn chưa xuất gia, lúc tôi đọc đến bài luận này tôi liền đến hỏi thầy giáo, tôi nói niệm 

Phật là việc tốt, niệm Phật  cho dù không thể vãng sanh cũng thể đọa địa ngục, làm sao 

mà niệm Phật lại đọa địa ngục? Niệm Phật  có 100 loại quả báo, thứ nhất chính là đọa 

địa ngục, quả báo cuối cùng là sanh Thế giới Cực Lạc. Bài viết này, pháp sư Quán 

Đảnh viết trong Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương Sớ Sao, trang cuối cùng. Chư 

vị xem có thể thấy điều đó. Trang cuối cùng ngài đề xuất 100 loại quả báo của việc 

niệm Phật, điều đầu tiên là đọa địa ngục, điều cuối cùng là vãng sanh Thế giới Cực 

Lạc. Thầy giáo nhìn thấy bài viết này, tôi đề xuất vấn đề này hỏi thầy, thầy nói với tôi, 

thầy nói đây là đại sự, tôi không nói với một mình ông, ông đợi đó, lúc tôi giảng kinh 

sẽ nói với mọi người. Đó chính là tâm của quí vị không giống nhau. Trong tâm quí vị 

là A Di Đà Phật, mỗi lời quí vị đều tương ưng với Phật A Di Đà, người này niệm Phật 

thành Phật rồi. Tâm họ là Phật. Tâm không phải là Phật, niệm như thế nào cũng không 

được. Cho nên đầu tiên phải đổi tâm quí vị trở lại, không nên có tâm tham, không nên 

có tâm tự tư tự lợi, không nên có tâm lục đạo luân hồi, tôi tương lai muốn sanh thiên, 

trên cõi trời tốt nhất là làm thiên vương, bây giờ thiên vương của Đao lợi thiên nhường 

ngôi cho quí vị, quí vị có làm hay không? Đại phạm thiên vương còn cao hơn cả Đao 

lợi thiên, cao nhất là Ma hê thủ la thiên vương, họ nói họ nhường ngôi mời quí vị làm, 

có làm hay không? Không được làm, vừa làm là bị lừa rồi. Vì sao vậy?  Không ra khỏi 

lục đạo luân hồi, Ma hê thiên vương đã lớn lắm rồi, Ma hê thiên vương là thiên vương 

của Tứ thiền thiên, Đại phạm thiên là thiên vương của Sơ thiền thiên. Cho nên đối với 

những thứ thế gian này, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, phải buông bỏ nó cho 

sạch sẽ, chút bên ngoài cũng không để dính nó. Trong tâm chỉ để một vị Phật A Di Đà, 

không nên làm nhiều quá, tạp quá.  

Quí vị xem rất nhiều đệ tử Phật môn chúng ta, hôm qua tôi còn gặp trong nhà có 

thờ Phật, có một phòng thờ nhỏ thờ Phật, còn có thờ quỷ thần, hỏi tôi quỷ thần và Phật 

thờ cùng một chỗ có được không? Tôi nói không được, tốt nhất là tách ra. Thần hộ 
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pháp thì có thể, không phải là thần hộ pháp nhất định phải tách ra, không thể thờ chung 

một chỗ. Tốt nhất là trong nhà mình lập phòng thờ thờ Phật, trước đây thờ quỷ thần, có 

thể thỉnh đến thần miếu, đưa đến thần miếu để cúng dường, đó là cách tốt nhất, cách 

chính xác nhất. Vị thần này từ miếu nào đến thì đưa về miếu đó trở lại, như vậy là như 

pháp. 

Dưới đây còn có mấy câu, “tái giả Di Đà nhân địa cửu chứng pháp thân”, điều 

này không cần giải thích nữa. Nên nhất thừa nguyện vương này, sáu chữ hồng danh, 

Cực lạc y báo chánh báo các loại trang nghiêm, thậm chí một mảy trần chút bụi, không 

có gì không phải Di Đà vô vi pháp thân, trí tuệ chân thật lưu xuất ra. Đây là thật, không 

có chút giả dối nào. Đây là gì? Thế Giới Tây Phương Cực Lạc y báo chánh báo trang 

nghiêm trong Cõi Thật báo trang nghiêm. Thực sự là quả báo của Phật A Di Đà vô 

lượng kiếp tu thành. Cúng dường cho ai? Cúng dường cho Pháp thân Bồ Tát, cũng 

chính là chúng ta thường nói 41 vị pháp thân đại sĩ, họ ở đó tu hành, đây là Phật A Di 

Đà vì họ mà kiến lập đạo tràng, họ ở Cõi Thật báo trang nghiêm tu hành. Cõi Thật báo 

trang nghiêm gọi là nhất chân pháp giới. Người nào có thể vào được? Người nào khi 

sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần không khởi tâm không động niệm, có thể vào 

được. Không khởi tâm, không động niệm thập pháp giới sẽ không còn nữa, siêu việt 

thập pháp giới. Đây là Phật A Di Đà kiến lập đạo tràng cho họ tu hành. Cho nên ân đức 

của Phật A Di Đà vô cùng, là so sánh với ví dụ này. Đem cõi Phương tiện và cõi Phàm 

Thánh đồng cư đều làm cho nó và cõi Thật báo bình đẳng giống nhau. Điều này thật là 

tuyệt! Đây gọi là pháp khó tin. Làm cho chúng ta kiến tư phiền não nhất phẩm chưa 

đoạn được cũng đến Thế giới Cực Lạc hưởng thụ cuộc sống của Cõi Thật báo trang 

nghiêm. Trong mười phương thế giới tìm không ra cõi thứ hai nữa. Ngày nay cho quí 

vị gặp được rồi quí vị nói xem quí vị có may mắn hay không? Cơ hội này quí vị gặp 

được rồi, quí vị muốn nó vuột qua mất, quí vị không thể trách Phật. Chỉ biết trách bản 

thân mình có mắt như mù, nhân duyên thù thắng vô cùng làm sao lại để cho qua mất! 

Mỗi mỗi đều siêu tình ly kiến, mỗi mỗi đều là thật tướng chánh ấn ấn chứng rồi, mỗi 

mỗi đều là khai hóa hiển thị chân thật rốt ráo, mỗi mỗi đều ban cho chúng sanh lợi ích 

chân thật. Nên pháp môn này không thể nghĩ bàn vậy. Thực sự nói đến cực điểm rồi! 

Những câu này chúng ta không thể không cảm kích lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chúng 

ta đọc những thứ này rồi, hiểu được chân tướng sự thật  này rồi, tín tâm đối với Thế 

giới Cực Lạc có thể đạt đến một trăm phần trăm. Nguyện vọng cầu sanh Thế giới Tây 

Phương Cực Lạc chân thật bất hư, biểu hiện ở đâu? Biểu hiện nơi chỗ buông bỏ được. 

Chân tín thiết nguyện xem từ đâu? Từ nơi chúng ta thực sự buông bỏ. Trong tâm chỉ có 

A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra tất cả đều buông bỏ hết. Đây là thật không phải là 

hư dối.                   

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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      Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa 

Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 180, hàng thứ hai từ dưới đếm lên, “Pháp Tạng Nhân 

Địa Đệ Tứ”. Trong phẩm này đầu tiên Thế Tôn giới thiệu với chúng ta nhân địa học 

đạo và nhân duyên phát tâm của tỳ kheo Pháp Tạng, bây giờ mời xem kinh văn. 

“Phật cáo A nan quá khư vô lượng bất khả tư nghị vô ương số kiếp, hữu Phật xuất 

thế, danh Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 

Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 

Phật Thế Tôn. Tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp, thời vị chư thiên, cập thế nhân dân, 

thuyết kinh giảng đạo”. Đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng, nói rõ ràng với chúng 

ta Phật giáo là gì? Phật giáo là giáo dục.  

Thế Tôn Tự Tại Vương Như Lai sau khi thị hiện thành đẳng chánh giác, liền ở thế 

gian truyền dạy, dạy thời gian bao lâu? 42 kiếp, từ đó có thể biết thọ mạng của Phật rất 

dài. Dạy học dạy 42 kiếp, ngài vì chư thiên, đây là đối tượng dạy học, “chư thiên và 

nhân dân thế gian thuyết kinh giảng đạo”. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trong thế 

gian của chúng ta, thị hiện cùng người thế gian, đồng đẳng tình huống như vậy, trú thế 

80 năm, giảng kinh dạy học 49 năm. Tất cả Chư Phật Như Lai thị hiện tại thế gian, 

không ai không theo sự nghiệp giảng kinh dạy học. Điều này chúng ta nên hiểu. Phật 

Đà là giáo dục, đó không phải là tôn giáo, so với tôn giáo thì cao siêu hơn nhiều. 

Chúng ta về sau đều có thể học tập được rất nhiều. Ở đây bao hàm có mười loại thông 

hiệu của Đức Phật. Mười loại thông hiệu này biểu thị cho tánh đức của tự tánh.  

Bây giờ chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão, đầu tiên nói “vô ương số 

kiếp”, đây là nói Phật trong thời quá khứ, nhân địa này thời gian quá khứ rất lâu xa.  

“Vô ương số” cũng chính là vô lượng vô số mà người xưa thường nói. Phạn ngữ 

gọi là A tăng kỳ, dịch là vô ương số, ương nghĩa là tậnvậy. Là vô lượng vô số  kiếp, 

xưng là vô ương số kiếp, hoặc là a tăng kỳ kiếp, nghĩa của kiếp, phẩm trước nói là bố 

thí lụy kiếp. Kiếp là đơn vị thời gian rất dài. Không phải chúng ta tính toán mà có thể 

tính ra được. Cho nên gọi là “vô ương số kiếp”, cũng có thể gọi là “a tăng kỳ kiếp”. A 

tăng kỳ là tiếng Phạn, mà a tăng kỳ ở đây lại là không có hạn lượng, không phải là thứ 

có thể suy lường được, không có cách gì để tính toán, không phải ngôn ngữ chúng ta 
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tưởng tượng mà có thể nói rõ ràng được. Nên nói “vô lượng bất khả tư nghị vô ương số 

kiếp”, chỉ thời quá khứ lâu xa vô cùng. Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta 

Phật A Di Đà tại nhân địa, thời gian rất dài rất dài. Lúc này “có Phật xuất thế”, có một 

Đức Phật xuất hiện tại thế gian, hiệu là “Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai”. 

Đoạn dưới đây nói, Thế gian Tự Tại Vương, từ Đường Dịch, bởi vì bản này là hội 

tập năm bản nguyên dịch, Đường dịch chính là bản trong kinh Đại Bảo Tích hội Vô 

Lượng Thọ. 

Thời đại kiếp quá khứ lâu xa, vô lượng không thể nghĩ bàn vô tận số, đoạn này là 

nói về thời gian rất dài, có Phật xuất hiện ở đời hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương, danh 

hiệu riêng có của một vị cổ Phật gọi là biệt hiệu, Phật là thông xưng, đây là một đức 

Phật rất lâu xa, rất lâu xa. Thông thường chúng ta xưng họ là cổ Phật. Thế gian tự tại là 

thường tại thế gian mà không làm câu ngại cho thế gian, câu là câu thúc, ngại là 

chướng ngại, vậy là được đại tự tại rồi.  

Nói cách khác, ngài ở tại thế gian, sẽ không bị tất cả những pháp thế gian quấy 

nhiễu, chúng tôi dùng chữ quấy nhiễu cho mọi người dễ hiểu, ngài có thể không bị 

quấy nhiễu, vậy là tự tại, không như chúng ta, chúng ta là phàm phu, động một tí là bị 

thế gian chướng ngại. Quí vị xem, nhìn thấy sự việc thuận lòng vừa ý liền khởi tham ái. 

Tham ái này chính là bị nó làm quấy nhiễu. Nghe thấy những lời nói không vừa ý trong 

lòng liền oán hận. Quí vị xem đó là bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu. Ngày nay 

chúng ta nói bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Người nào có thể không bị hoàn cảnh ảnh hưởng? 

Người thực sự tu hành. Họ tu hành những gì? Chính là tu không bị hoàn cảnh bên 

ngoài ảnh hưởng, đây gọi là tu hành. Tu hành có tốt bao nhiêu vẫn bị hoàn cảnh ảnh 

hưởng, tu hành có tốt cũng chưa có thành tựu. Hoàn cảnh này đến thử thách quí vị, 

hoàn cảnh vừa thử thách quí vị đã không đạt tiêu chuẩn rồi. Cổ nhân thường nói “bát 

phong xuy bất động”, bát phong xuy bất động trong Phật Pháp là nói về mức độ thấp 

nhất, không phải là cao cấp, ít nhất quí vị phải có thể trong cảnh giới này học cách tâm 

bất động. Trong kinh đại thừa thường nói không khởi tâm, không động niệm, không 

phân biệt, không chấp trước. Đó chính là Phật. Vẫn con khởi tâm động niệm có thể làm 

được không phân biệt không chấp trước, đây là Bồ Tát. Không phân biệt cũng làm 

không được, không phân biệt rất vi tế, có thể làm được không chấp trước đó là A la 

hán, cũng được, cũng coi như là có thành tựu nhỏ rồi. Những đạo lý này người học 

Phật không thể không hiểu.  

“Thế Gian Tự Tại Vương” ngài thị hiện thành Phật, vậy đương nhiên được đại tự 

tại rồi. Thành Phật điều này chúng ta biết, kiến tư phiền não đoạn rồi, siêu việt lục đạo; 

trần sa phiền não đoạn rồi, siêu việt thập pháp giới; vô minh phiền não cũng đoạn rồi, 

tập khí chưa đoạn, tập khí vô minh rất khó đoạn, sanh Cõi Thật báo trang nghiêm, đây 

có phải là Phật không? Phải. Những Tổ sư Đại đức ngày xưa của Phật Giáo Trung 

Quốc thường nói với chúng ta rằng: “minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật”, chính 
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là kiểu Phật này, kiến tánh liền gọi là thành Phật, chưa kiến tánh gọi là phàm phu. Tứ 

thánh pháp giới cũng gọi phàm phu. Trong lục đạo gọi là nội phàm, lục đạo là một giới 

hạn, trong lục đạo là nội phàm, ngoài lục đạo tức là tứ thánh pháp giới xưng là ngoại 

phàm. Tiêu chuẩn của phàm thánh này lấy gì làm giới hạn? Lấy việc dụng tâm. Phàm 

phu dùng là vọng tưởng không phải là chân tâm, ngay trong Tứ thánh pháp giới Thanh 

văn Duyên giác Bồ Tát và Phật vẫn là dùng vọng tâm. Vọng tâm là gì? A lại ya, vẫn 

còn dùng A lại ya. Nói cách khác, chưa chuyển A lại ya thành Đại viên cảnh trí. Nếu 

đã chuyển tám thức thánh bốn trí, vậy là thành Phật rồi, họ dùng là chân tâm. Từ đó 

cho thấy chân tâm là trí tuệ, vọng tâm là tình thức, thập pháp giới cũng không tách rời 

tình thức, chỉ là càng hướng lên trên thì tình thức càng nhạt dần, họ vẫn còn, đến Phật 

trong thập pháp giới vẫn còn, rất mờ nhạt. Đem tình thức chuyển biến thành trí tuệ, vậy 

là thành Phật rồi, cho nên chân tâm là trí tuệ, không còn dùng tình chấp nữa, chuyển 

tình thức thành trí tuệ. Trí tuệ là chân tâm, là tự tánh, đây gọi là thành Phật. Tự Tại 

Vương Như Lai là thành Phật quả cứu cánh viên mãn, trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 

Diệu giác vị, không phải là đẳng giác. Đẳng giác cũng chính là nói tập khí vô thỉ vô 

minh còn chưa đoạn sạch được. Tập khí vô thỉ vô minh đoạn sạch rồi, đây gọi là diệu 

giác.  

Trong kinh Tịnh Độ thường nói Tứ độ, cõi cao nhất là Thường tịch quang Tịnh 

Độ, dưới đó là cõi Thật Báo Trang Nghiêm, dưới nữa là cõi Phương Tiện Hữu Dư, 

dưới hết là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Ngày nay chúng ta trên trái đất này, bao gồm hệ 

mặt trời của chúng ta, đây không phải là một đơn vị thế giới, một đơn vị thế giới ngày 

nay chúng ta nói hệ ngân hà. Một hệ ngân hà này là một đơn vị thế giới, đơn vị thế giới 

này tất cả đều là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Vậy chúng ta hỏi cõi Phương Tiện Hữu 

Dư thì sao? Coi Phương Tiện Hữu Dư và chúng ta không cùng tầng không gian. Nó là 

Tịnh Độ, chúng ta ở đây là uế độ, không cùng tầng không gian với chúng ta, chúng ta 

tìm không ra nó. Cõi Thật báo thì càng không cần nói nữa rồi, Thật báo độ cũng không 

cùng tầng không gian với chúng ta. Điều này trong kinh nói với chúng ta về khoa học, 

nói về vũ trụ, nói rất hay! Vũ trụ từ đâu mà có? Từ trong tự tánh chúng ta biến hiện ra 

vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm” nói duy tâm sở hiện, tâm này là chân tâm. Chân tâm 

năng sanh năng hiện. Hiện là y báo chánh báo trang nghiêm, vô lượng vô biên chư Phật  

quốc độ đều là tâm hiện thức biến cả. Thập pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm 

biến hóa vô cùng. Chúng ta nhìn trái đất này quí vị liền có thể nhìn thấy được. Những 

chúng sanh cư trú trên trái đất nhục nhãn chúng ta có thể nhìn thấy, có con người, có 

súc sanh, trên trái đất này cũng có Bồ Tát, cũng có Thanh văn, tuy họ ở trên trái đất 

này vẫn là không cùng tầng không gian, nếu như họ không thị hiện cho chúng ta thấy, 

chúng ta nhìn không thấy họ. Điều này trong lịch sử có người đã thấy qua, là chuyện 

thật không phải là giả dối. Trên trái đất này người và quỷ sống chung, người không 

nhìn thấy quỷ, quỷ cũng không nhìn thấy người, đây đều là tầng không gian không 
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tương đồng, nhưng đều ở trên trái đất. Nói cách khác, trong kinh Phật nói tất cả đều có 

quan hệ mật thiết với bản thân chúng ta. Vì sao vậy?  không phải là người khác biến ra, 

là tâm thức bản thân chúng ta biến ra, tâm năng hiện năng sanh, thức năng biến, thức là 

gì? Thức chính là phân biệt chấp trước. Nếu như không phân biệt không chấp trước thì 

hiện tượng này sẽ không biến nữa, cho nên nếu như ý niệm phân biệt chấp trước của 

chúng ta tương đối nhẹ không nghiêm trọng, thì hiện tượng như thế nào sẽ sanh ra. 

Thân thể quí vị sẽ rất mạnh khỏe. Tuổi tác của quí vị tuy rất lớn rồi quí vị sẽ không già 

nua lắm. Vì sao vậy? Bởi vì quí vị ít phiền não. Quí nên vị hiểu phân biệt chấp trước là 

phiền não, phiền não của quí vị ít nên quí vị thay đổi rất chậm, không nhanh. Nếu như 

phân biệt chấp trước rất nặng thì phiền não nặng, thay đổi sẽ rất nhanh. Quí vị xem 

tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Hiểu được đạo lý này rõ ràng được chân 

tướng sự thật, bản thân có thể khống chế bản thân. thực sự có thể khống chế cho tốt, 

khống chế giỏi thì trường sanh bất lão, sống đến một trăm hai trăm tuổi mà dường như 

người trẻ tuổi vậy. Đây đều là sự thật không phải là giả dối. Lúc nào quí vị hiểu rõ 

được đạo lý này, quí vị liền có thể vĩnh viễn duy trì được như vậy. Nếu như quí vị 20 

tuổi hiểu được rồi, quí vị sống đến hai trăm tuổi vẫn là hình dáng như 20 tuổi vậy. 

Không thay đổi! Thay đổi rất chậm chạp. Quí vị 60 tuổi hiểu rõ đạo lý này rồi thì quí vị 

vĩnh viễn duy trì được hình dáng 60 tuổi, kỳ diệu vô cùng. Điều này trong Phật Pháp 

nói là đại đạo dưỡng sinh. Nó có lý luận y cứ, nó không phải là tùy tiện mà nói.  

Thứ hai là hoàn cảnh chúng ta cư trú, hoàn cảnh cũng chịu ảnh hưởng của ý thức 

chúng ta. Ý thức là gì? Năng biến. Hoàn cảnh là sở biến. Tâm thái của chúng ta tốt, ý 

niệm tốt, khởi tâm động niệm đều tương ưng với tánh đức, tánh đức là gì? Trong Phật 

Pháp nói thập thiện nghiệp đạo là tánh đức, trong Phật Pháp nói lục hòa, lục độ, 10 

nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, 48 nguyện Phật A Di Đà đều là tánh đức. Lão tổ tông 

của chúng ta nói rằng ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức cũng là tánh đức. Nếu như 

chúng ta khởi tâm động niệm nói năng hành động đều có thể tương ưng với tánh đức, 

thì môi trường trên trái đất chúng ta không khác gì Thế giới Cực Lạc, tai nạn gì cũng 

không có nữa. Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta về Thế Giới Tây Phương 

Cực Lạc, Ngài nói thế giới đó “đều là chư thượng thiện nhân câu hội một chỗ”, không 

phải là người thiện bình thường, mà là hàng thượng thiện. Cho nên Thế giới Cực Lạc 

tốt đẹp, không có mảy may khiếm khuyết. Thế gian chúng ta tai nạn dồn dập, đến Thế 

giới Cực Lạc nghe thôi cũng chưa từng nghe đến. Kỳ thật trái đất chúng ta và Thế giới 

Cực Lạc có những sai biệt gì? Không hề sai biệt, sai biệt là do nơi cư trú, môi trường 

của con người, tâm con người khác nhau, tư tưởng không giống nhau, nghiệp họ tạo 

không giống nhau. Chúng ta hiện nay tại thế gian này, trái đất này, quí vị có thể nói 

không có thiên tai sao? Quí vị nghĩ thử xem, hiện tại con người nghĩ những gì? Luân lý 

không còn nữa, đạo đức cũng không còn nữa, nhân quả không tin tưởng nữa. Quí vị 

nói luân lý đạo đức, họ nói quí vị là quái vật, nói quí vị là đồ cổ, bây giờ là thời đại nào 
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rồi, quí vị làm sao mà còn nói những thứ này? Tư tưởng, lời nói việc làm người hiện 

tại trái ngược 180 độ với tánh đức, làm sao mà không có thiên tai được? Thiên tai từ 

đâu mà có? Thiên tai từ tâm tưởng sanh, tâm hành bất thiện, tư tưởng bất thiện, ngôn 

hạnh bất thiện chiêu cảm thiên tai đến. 

Trong Kinh Lăng Nghiêm đức Thế Tôn nói với chúng ta, tham lam chiêu cảm đến 

những gì? Thủy tai. Nước biển dâng cao, đại địa bị nhấn chìm, đây không phải là tai 

hại tự nhiên, đây là tham lam của quí vị chiêu cảm đến, cảm ứng đạo giao. Sự việc này 

được các nhà khoa học hiện nay chứng minh rồi. Các nhà lượng tử lực học cận đại nói 

với chúng ta, chúng ta khởi tâm động niệm tất cả vật chất đều biết được. Thí nghiệm 

của tiến sĩ Giang Bổn người Nhật là dùng nước, nước biết nhìn, biết nghe, chúng ta 

khởi tâm động niệm nó biết, đây là thí nghiệm ông ấy làm đã mười mấy năm, là thật 

không phải là giả dối. Ông đã có rất nhiều lần báo cáo trước liên hợp quốc, tôi đã hai 

lần tham quan phòng thí nghiệm của ông, chúng tôi cũng là bạn thân. Các nhà khoa 

học lượng tử nói với chúng tôi không những là nước mà bất kỳ vật chất nào, một hạt 

cát bụi, Phật nói cho chúng ta, các nhà khoa học cũng thừa nhận, mỗi một tế bào, mỗi 

một sợi lông trên thân thể chúng ta, đều có thể cảm thọ được những tin tức môi trường 

bên ngoài. Cũng chính là nói tất cả ý niệm tâm thái của con người, tất cả đều có thể 

cảm thọ được. Tâm thái tốt, phản ứng vô cùng đẹp đẽ; tâm thái không tốt phản ứng 

cũng rất không tốt. Cho nên sân nhuế cảm ứng đến là hỏa tai, nhiệt độ trái đất không 

ngừng tăng lên. Giới khoa học cũng bó tay hết cách. Phật có cách, Phật dùng cách thức 

gì? Chỉ cần người người đều không nóng giận, nhiệt độ trái đất liền hạ xuống. Sân 

nhuế cảm ứng đến. Chúng ta những người học Phật biết được nếu như nổi nóng một 

lần, quí vị xem xem, ngày nay lại tạo nghiệp rồi, nhiệt độ trái đất tăng cao ta cũng có 

phần. Ngu si chiêu cảm đến là phong tai, cống cao ngã mạn chiêu cảm đến là địa chấn, 

những điều này trong kinh Phật đã nói. Quí vị liền hiểu được những tai nạn này toàn là 

tâm thái bất thiện của chúng ta chiêu cảm đến. Cho nên Phật dạy chúng ta bí quyết tiêu 

tai miễn nạn rất đơn giản, mọi người đều biết, nhưng không dùng đến. Chỉ có hai câu 

nói: cần tu giới định tuệ, dập tắt tham sân si, vậy là thiên tai không còn nữa. Đối với 

bản thân chúng ta nếu như quí vị thực sự làm được rồi, tham sân si là gì? Ba độc. Tất 

cả những vi rút căn bản nếu như tham sân si không còn nữa, trong tâm chúng ta không 

có vi rút, những vi khuẩn bên ngoài như thế nào cũng không thể lây nhiễm, quí vị sẽ 

không bị bệnh tật gì cả. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, đây là chân tướng sự thật. Trên 

thực tế Phật giảng rất rõ ràng, vi rút có năm loại, tham, sân, si, mạn, nghi. Ngạo mạn, 

hoài nghi, hoài nghi này là hoài nghi đối với thánh giáo. Đây là gốc thật của năm độc. 

Nhân gặp được duyên bịnh liền phát tác. Duyên là gì? Duyên có hai loại, có nội ngoại. 

Duyên ở bên trong là oán hận não nộ phiền. Đây là tâm trạng, tâm trạng bất lương. Bên 

ngoài là gì? Tài sắc danh thực thùy làm cho tham, sân, si, mạn, nghi của quí vị bị lôi ra, 

xong rồi, quí vị liền mắc bệnh, bệnh là đến như vậy. Cách trị liệu thượng thượng thừa 
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là làm cho nguyên nhân của bệnh tiêu trừ, tức là đoạn tận tham, sân, si, mạn, nghi, vậy 

là bệnh gì cũng không sinh nữa. Hạ sách là quí vị phải viễn ly những duyên của nó. 

Nguyên nhân bệnh có rồi, nhất định không được tiếp cận với duyên này. Bên trong 

luôn duy trì tâm tình nhu hòa, không khởi oán hận não nộ phiền. Bên ngoài vĩnh viễn 

xa rời tài sắc danh thực thùy. Nội ngoại duyên đều viễn ly cũng được. Nhưng chúng ta 

xem người hiện tại, họ không những không rời, mà họ vô cùng thân cận, vậy thì phiền 

phức đến rồi. Cho nên quí vị nhìn người thế gian này những bệnh tật rất kỳ quái, xem 

môi trường cư trú thiên tai liên miên, do trái ngược với tánh đức. Cho nên chúng ta 

thấy chư Phật  Bồ Tát tự tại. 

Hai câu dưới đây nói rất hay, như Phật chiếu tướng thế gian, thường trú tự tịch 

diệt, nghĩa là thế gian tự tại. Những điều này chúng ta nên học tập. Vì sao vậy? Trong 

Kinh Hoa Nghiêm thường nói “tất cả chúng sanh vốn là Phật”, vậy nếu chúng ta hỏi 

hiện tại có phải là Phật không? Là Phật. Chẳng qua hiện tại là Phật hồ đồ, là vị Phật mê 

hoặc điên đảo, chưa giác ngộ. Những lời này đều là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? 

Quí vị có Phật tánh, đang tiếc là mê rồi nên trở thành phàm phu. Lúc nào giác ngộ, lúc 

nào quí vị quay đầu, quí vị liền trở về tự tánh. Trở về tự tánh là Phật, là Bồ Tát. Phật 

Bồ Tát quí vị xem xem chiếu tướng thế gian, chiếu là gì? Trí tuệ khởi tác dụng, chiếu 

thế gian, không phải phiền não. Tác dụng của phiền não là nhiễm ô tướng thế gian. Nó 

vì sao mà có thể chiếu? Thường trú tự tịch diệt. Tự tịch diệt, tự là tự tánh. Vốn là tướng 

tịch diệt, thanh tịnh tịch diệt, vốn là như vậy. Trong Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán của 

quốc sư Hiền Thủ quí vị xem đoạn thứ nhất nói, “tự tánh thanh tịnh viên minh thể”, đó 

chính là thường trụ tự tịch diệt, đây là chân tâm. Trong chân tâm không có ý niệm. Nó 

không phải là vật chất, cũng không phải tinh thần, nó ở khắp mọi nơi, nó có mặt mọi 

lúc, là bản thể của muôn sự vật. Muôn sự muôn vật là do nó biến hiện ra, không có nó, 

bất cứ pháp nào cũng không thể tồn tại. Hơn nữa xuất hiện là nhất thời đốn hiện. Kinh 

này giảng đến cuối cùng chúng ta sẽ nói đến pháp thân, chúng tôi sẽ dùng thêm chút 

thời gian giảng cho quí vị thế nào là pháp thân. Trên thực tế pháp thân chính là tự tánh. 

Đó là bản thể của vũ trụ vạn hữu, là vấn đề của triết học. Triết học hiện tại ở thế gian, 

đối với vấn đề này chưa làm rõ ràng. Trong Phật Pháp Đại thừa nói rất thấu triệt. 

Chúng ta hiểu rõ rồi, sẽ không còn vọng tưởng nữa, viễn ly vọng tưởng, khôi phục 

thanh tịnh, giống như trong đề kinh này đã nói với chúng ta “thanh tịnh bình đẳng 

giác”. Đây chính là thường trú tự tại tịch diệt. Giác đó chính là chiếu thế gian. Thanh 

tịnh bình đẳng là tướng tịch diệt, chúng ta có, không phải là không có. Sáu căn chúng 

ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần liền mê thất. Tu hành tu những gì? Sáu căn tiếp xúc 

với cảnh giới sáu trần giác mà không mê. Đây gọi là tu hành, chân tu. Luyện tập, con 

mắt nhìn đồ vật, nên Kinh Kim Cang nói rất hay. Người Trung Quốc thích Kinh Kim 

Cang, bất kỳ tông nào, phái nào, người học Phật chưa có ai nói chưa từng đọc qua 

Kinh Kim Cang, hiện tại có thể có, ngày xưa không có, ngay xưa không có ai nói chưa 
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từng đọc qua Kinh Kim Cang. Vì sao vậy? Nó rất tiện lợi cho chúng ta dùng công phu 

quán chiếu, thí dụ như chúng ta nhìn thấy một hiện tượng vật chất, bất luận là thứ gì, 

quí vị nhìn thấy rồi thích thú, thích thú thì làm sao? Liền muốn chiếm hữu, tức muốn 

có được nó. Đây là sai lầm. Dùng Kim cang bát nhã để quán chiếu, đây là thế nào? 

Phàm có hình tướng đều là hư vọng. Ý niệm này của quí vị không phải là bị dập tắt sao? 

Nhìn thấy người này đáng ghét, ước gì nhanh chóng tránh xa họ. Quí vị khởi “phàm có 

hình tướng đều là hư vọng”, tâm quí vị liền bình lặng lại. Tất cả pháp hữu vi, như 

mộng huyễn bào ảnh.  Trong  Kinh Đại Bát Nhã nói với chúng ta: “nhất thiết pháp vô 

sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”. Quí vị nếu như thường thường dùng phương 

pháp này, quí vị sẽ dần dần đối với tất cả các hiện tượng được tam muội, được tâm 

thanh tịnh. Được tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ, họ 

không mê nữa! Không mê thì quí vị liền được tự tại.  

Dưới đây, lại Chân Giải nói: dùng thế gian kết hợp với Bát nhã, tự tại tức là nghĩa 

giải thoát, vương là pháp thân, ba một tương tức, không ngang không đọc, gọi là Thế 

tự tại vương. Đây là dùng giáo nghĩa Phật Pháp Đại thừa để giải thích Thế tự tại vương. 

Thế gian phối hợp Bát nhã, không có bát nhã, quí vị sẽ không giải thoát, tự tại chính là 

giải thoát. Thế gian nhất định phải có bát nhã. Vừa rồi tôi nêu một ví dụ tương ưng với 

mấy câu nói này. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi 

ngửi hương, lưỡi nếm vị, cho đến ý biết pháp, đều phải hiểu được tất cả pháp thế xuất 

thế gian đều là giả. Trong kinh giáo Đại thừa Phật nói với chúng ta “đương thể tức 

không, liễu bất khả đắc”. Đương thể tức không là gì? Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, 

bất luân là hiện tượng vật chất, hay là hiện tượng tinh thần đều từ đâu mà có? Từ trong 

ý niệm mà có. Niệm này vô cùng vi tế, cho nên Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc niệm ở trong 

tâm, niệm này là chỉ cho phàm phu chúng ta, chúng ta khởi một ý niệm, Phật hỏi Bồ 

Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc là nhà tâm lý học trong Phật Giáo Đại thừa, dùng danh từ 

này để cho mọi người dễ hiểu. Phật hỏi Bồ Tát một niệm này, một niệm của phàm phu, 

ở trong đó có bao nhiêu tế niệm tổ thành một niệm này? Có bao nhiêu niệm? Có bao 

nhiêu tướng? Có bao nhiêu thức? “Mấy niệm, mấy tướng, mấy thức”. Phật hỏi một câu 

như vậy. Bồ Tát Di Lặc trả lời rằng, một khảy móng tay, một khảy móng tay này thời 

gian rất ngắn, một khảy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là đơn vị, một 

trăm lần một ngàn là một mười vạn. 32 ức nhân với 10 vạn là 320 triệu. Quí vị xem 

một khảy móng tay là 32 triệu ý niệm. “Niệm niệm thành hình” hình chính là hiện 

tượng vật chất, “hình đều có thức” thức chính là hiện tượng tinh thần. Phật môn chúng 

ta nói ngũ uẩn chính là nói điều này. Niệm niệm thành hình là sắc ở trong năm uẩn. 

Hình đều có thức là thọ, tưởng, hành, thức ở trong năm uẩn. Bất cứ một hiện tượng vật 

chất nào, niệm niệm thành hình hiện tượng vật chất này, tức là lượng tử mà các nhà 

lượng tử lực học hiện đại đã phát hiện, còn nhỏ hơn cả lạp tử cơ bản. Họ cũng gọi nó là 

tiểu quang tử, thời gian tồn tại rất ngắn, chúng ta không thể nào nhìn thấy được, kính 
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hiển vi tốt nhất cũng nhìn không thấy được. Thứ mà quí vị có thể nhìn thấy được là 

hiện tượng tích lũy. Hiện tượng riêng lẻ của nó quí vị không thể nào nhìn thấy được. 

Hiện tại chúng ta tính toán như thế nào. Một khảy móng tay là 320 triệu, hiện tại khoa 

học chúng ta dùng giây để làm đơn vị, một giây có thể khảy được mấy lần? Tôi có thể 

khảy được bốn lần, tôi tin rằng người có khả năng hơn tôi họ có thể khảy năm lần. Nếu 

như khảy năm lần, nhân thêm năm lần nữa là 1600 triệu, trong một giây 1600 triệu, quí 

vị có thể nhìn thấy không? Không thể nào nhìn thấy được. Hiện tượng vật chất và hiện 

tượng tinh thần đều là như vậy. Cho nên quí vị mới hiểu được trong kinh điển Đại thừa 

nói với chúng ta: phàm có hình tướng đều là hư vọng, nói không sai chút nào. Nó tồn 

tại hay không? Không tồn tại. Ở đây nói lời chân thật với quí vị. Vì thế quí vị nhất định 

không được mê lầm ở trong huyễn tướng đó. Phật kinh nói rất nhiều ví dụ, trong ví dụ 

nhiều nhất là mộng, mộng huyễn bào ảnh, lúc nằm mơ dường như có, lúc tỉnh lại thì 

cái gì cũng không có. Vậy chúng ta hiện tại là gì? Hiện tại là nằm mơ, trong mơ, quí vị 

chớ cho là thật, quí vị cho là thật quí vị sẽ khổ thôi. Cho là thật thì sao? Cho là thật thì 

tạo nghiệp. Quí vị tạo nghiệp như vậy là oan uổng rồi, tạo nghiệp liền có quả báo, cho 

nên tạo nghiệp là oan uổng, thọ báo cũng là oan uổng. Tạo nghiệp bất thiện giống như 

nằm mơ ác mộng vậy, sợ đến nỗi toàn thân mồ hôi lạnh, tỉnh lại rồi hóa ra là một giấc 

mộng, không phải là thật. Lục đạo phàm phu ngày ngày đều làm những việc ngốc 

nghếch này, ngày ngày đang nằm mơ ác mộng. Ban ngày thì nằm mơ giữa ban ngày, 

xưa nay chưa từng tỉnh lại. Người tỉnh táo là như thế nào? Phật Bồ Tát đã tỉnh rồi, họ 

không còn nằm mơ nữa. Họ biết được tất cả hiện tượng đều là giả, thân mình cũng là 

giả. Bản thân phân biệt chấp trước khởi tâm động niệm cũng là giả, không có gì là thật. 

Người này giác ngộ rồi, người này đã giải thoát rồi, người này được đại tự tại rồi. 

Chúng ta xưng họ là Phật, xưng họ là Bồ Tát. Cho nên quí vị có thể nhìn ra được chân 

tướng thế gian, chân tướng này trong Kinh Bát Nhã nói thật tướng chư pháp. Điều Bồ 

Tát Di Lặc nói chính là thật tướng chư pháp, không phải là bảo quí vị, nếu quí vị thấy 

như vậy là đúng rồi. Không phải, sự thật của nó là như vậy. Thật hiếm có ngày nay các 

nhà lượng tử lực học đã nói ra cho chúng ta, những gì họ phát hiện được nói ra bản báo 

cáo này và những điều trong kinh Phật nói giống y như nhau. Ba ngàn năm trước trong 

kinh Phật đã nói, ba ngàn năm sau những nhà khoa học này phát hiện, chứng tỏ những 

điều Phật giảng là thật không phải là giả dối. Nhưng những nhà khoa học này vẫn 

không thể kiến tánh, vẫn là một phàm phu, chẳng qua họ rất thông minh, hiểu được 

chân tướng sự thật, họ vẫn còn tạo nghiệp, họ không tạo ác nghiệp, họ tạo thiện nghiệp. 

Nói cách khác, đời sau thành phần sanh thiên tương đối nhiều, họ không thể thành Phật. 

Vì sao vậy?  Những thứ họ hiểu được là giải ngộ không phải là chứng ngộ, là dùng 

phương pháp số học để suy lý, sau đó dùng thiết bị khoa học để chứng minh. Cho nên 

đây là thuộc về tri thức không phải là trí tuệ. Phật làm sao mà phát hiện được? Phật 

không phải dùng số học, không dùng toán học, Phật cũng không cần dùng thiết bị. Phật 



Tập 155 570 

 

dùng là thiền định thâm sâu, từ trong định mà nhìn thấy. Ngài không khởi tâm không 

động niệm, không phân biệt, không chấp trước, chân tướng sự thật này liền hiện tiền. 

Tận mắt nhìn thấy rồi, vậy mới thực sự lợi ích. Được lợi ích gì? Sáu căn tiếp xúc với 

cảnh giới sáu trần, thực sự có thể làm được không khởi tâm không động niệm, khởi 

tâm động niệm đều không còn nữa, thì làm gì có phân biệt chấp trước! Đây gọi là 

thành Phật. Phật, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế vậy, ba mươi tuổi 

thị hiện cho chúng ta đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, gọi là thành đạo, trí tuệ khai 

mở rồi, từ đó về sau ngài liền bắt đầu dạy học, dạy một đời đến 79 tuổi viên tịch, nói là 

giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm, điều này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. 

Phật Thích Ca Mâu Ni một đời làm giáo dục. Đệ tử Phật ngày nay không nghiên cứu 

kinh giáo, không chịu nghiêm túc học tập, không chịu theo việc dạy học, đây không 

phải là đệ tử Phật. Bỏ mất giáo dục đó chính là làm việc mê tín. Mê tín làm sao có thể 

tồn tại mấy ngàn năm được? Không thể nào. Đặc biệt là hiện nay trong thời đại khoa 

học thay đổi từng ngày, con người không tin tưởng nữa, cho nên tôn giáo suy rồi.  

Tháng sáu năm nay chúng tôi thăm viếng Vatican, gặp mặt giáo hoàng La mã, 

cùng đối thoại với những đại hồng y này, bàn đến những vấn đề này. Vấn đề này là do 

họ nêu ra, Hồng y Tauran nói với chúng tôi: những năm lại đây, toàn thế giới người tín 

ngưỡng tôn giáo, con số này mỗi năm mỗi đi xuống, họ rất lo lắng. Vì sao vậy? Vì 

khoa học quá tiến bộ. Quí vị nói về thần, sự việc thần kỳ thì quí vị không đưa chứng cứ 

ra được, họ không tin tưởng. Người trẻ tuổi không tin tưởng, giới học thuật không tin 

tưởng. Hiện tại những người còn có thể tin tưởng, thắp hương mỗi ngày lạy lụt, dường 

như đều là các ông già bà lão. Những người này tương lai vãng sanh thì sau đó không 

còn người nữa. Những vị lão hồng y này, tôi xưng họ là lão hồng y, bởi vì tôi nhìn thấy 

lúc tôi có mặt ở đó có hơn 20 vị hồng y, tôi thấy tuổi tác đều từ 70 trở lên, toàn là 

người già. Vì vậy lúc đó tôi liền đề xuất tôn giáo phải trở về với giáo dục, quí vị mới 

có thể tồn tại. Người hiện nay rất hiện thực, tôn giáo đối với xã hội có những cống hiến 

gì? Cầu nguyện có hữu hiệu hay không? Hữu hiệu, nhưng con người không tin tưởng, 

dạy học người ta tin tưởng. Cầu nguyện thực sự thật có thiên tai phát sinh, mọi người 

cùng nhau cầu nguyện có thể làm cho thiên tai này được hóa giải, nhưng người ta 

không tin tưởng, đó là nói bậy nói bạ, căn bản là không có  thiên tai. Quí vị lấy gì làm 

chứng cứ để biện bác với người ta? Nhưng hiện tại giới khoa học tin tưởng. Cầu 

nguyện là ý thức tập thể, thực sự có thể thay đổi môi trường. Vậy là có khoa học chứng 

minh. Nhưng điều này luôn là trị ngọn không trị gốc. Chúng ta rất rõ ràng trị gốc vẫn 

phải là giáo dục. Giáo dục thì gốc ngọn đều trị. Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế hoàn toàn 

làm việc giáo dục. Sau này Tổ sư đề xướng những kinh sám Phật sự siêu độ, đó là trị 

ngọn, so với tính chất cầu nguyện trong các tôn giáo khác hoàn toàn tương đồng. Cho 

nên không thể không khôi phục giáo dục. Giáo dục tôn giáo khôi phục rồi, thì cống 

hiến đối với xã hội vô cùng lớn. Vì sao vậy? Xã hội ngày nay trong các loại giáo dục 
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đều không có môn luân lý, môn luân lý, đạo đức, nhân quả hoàn toàn không còn nữa. 

Vậy giáo dục tôn giáo đúng lúc lấp vào lỗ hổng giáo dục thế gian này. Giáo dục tôn 

giáo có thể hoàn toàn làm cho những điều trong kinh điển như giáo dục luân lý, giáo 

dục nhân quả, giáo dục đạo đức, đầu tiên nhân sĩ tôn giáo phải làm cho được nó, thân 

hành ngôn giáo bản thân chúng ta phải làm được. Chỉ cần làm được quí vị liền có thể 

cảm hóa người khác, người khác tự nhiên sẽ học tập theo quí vị. Tôn giáo đối với xã 

hội sẽ có những cống hiến rất lớn. Quí vị mới có thể vĩnh viễn duy trì tiếp nữa. Bằng 

không tôn giáo sẽ biến mất khỏi thế gian này. Cho nên đối với thế gian, thế gian này tất 

cả pháp đều thông đạt rõ ràng. Đó là trí tuệ bát nhã. Sau khi hiểu rõ rồi không còn bị 

môi trường ảnh hưởng nữa, quí vị liền được tự tại, không bị nó quấy nhiễu.  

Vương là ví dụ, vương là người lãnh đạo cao nhất, họ có thể phát hiệu lệnh, tất cả 

mọi người đều phải nghe theo ông ấy. Cho nên vương là ý nghĩa tự tại. Những người 

khác đều là bị ông ấy trói buộc, chỉ có vua mới không có ai trói buộc. Vì thế trong kinh 

Phật vương ví dụ cho tự tại. Ở đây vương chính là ví dụ cho pháp thân. Đây gọi là ba 

đức, bát nhã, giải thoát, pháp thân. trong kinh giáo Đại thừa gọi là tam đức mật tạng, 

đây là ba đức của tự tánh. Trong tự tánh có trí tuệ bát nhã, có giải thoát, có pháp thân. 

Lúc Huệ Năng đại sư khai ngộ nói, “đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, đầy đủ là gì? 

chính là đầy đủ ba thứ này. Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm  nói với chúng ta: tất cả 

chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Quí vị xem bát nhã là trí tuệ, giải 

thoát là đức, pháp thân là tướng, trí tuệ đức tướng, là trong tự tánh của chúng ta vốn 

đầy đủ, chỉ là hiện tại mê rồi, mê rồi nó vẫn khởi tác dụng. Nó biến chất rồi, bát nhã trở 

thành phiền não, cho nên trong kinh Phật lại nói phiền não tức bồ đề, bồ đề chính là 

giác, chính là bát nhã. Mê rồi, bát nhã trở thành phiền não. Giác ngộ rồi, phiền não 

chính là bát nhã. Lúc mê rồi, đức của chúng ta liền trở thành tạo nghiệp, chứ không 

phải là giải thoát. Tướng hảo, giác ngộ là pháp thân. Sau khi mê rồi liền trở thành lục 

đạo. Vì vậy nó vẫn còn khởi tác dụng, tác dụng này bị lệch lạc rồi. Cho nên sau khi 

giác ngộ rồi, phiền não trở thành trí tuệ, tất cả những tạo tác trở thành đức tướng, trở 

thành đức. Lục đạo luân hồi này trở thành Cõi Thật báo trang nghiêm. Những thay đổi 

này đều do tâm thái. Người hiện tại nói tâm thái. Trong Phật Pháp nói tương ưng, 

tương ưng với tánh đức, đó chính là pháp thân, bát nhã, giải thoát. Không tương ưng 

với tự tánh tánh đức liền trở thành phiền não, tạo nghiệp, quả báo trong lục đạo luân 

hồi. Ở chỗ này nhất định phải biết toàn là tự làm tự chịu, không liên quan đến người 

khác. Nếu như quí vị oán trời trách người, đó chính là tội càng thêm tội. Bản thân quí 

vị làm, quí vị làm sao có thể đổ lên đầu người khác được? Toàn là tự làm tự chịu. 

Điểm này không thể không biết. Ba đức này “tam nhất tương tức”, ba tức là một, một 

tức là ba, là nhất thể, không thể tách rời.  

“Bất tung bất hoành, danh thế tự tại vương”, đây là nói về thế gian tự tại vương, 

là thị hiện của quả giác Như Lai. Trong Kinh Hoa Nghiêm họ chứng đắc Diệu giác vị, 
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đến thị hiện cho chúng ta. “Là từ trong ba đức niết bàn giải thích danh hiệu của Phật”. 

Trên đây nói thời cổ đại tất cả đều tùy thuộc vào vương, nên dùng vương để ví dụ cho 

pháp thân đức. Vào thời xưa nhân dân đối với vương là vô cùng tôn trọng, tôn kính, 

không có ai không nghe lệnh, cho nên vương ví dụ cho tự tại. Tất cả đều từ pháp thân 

mà lưu xuất ra, lại mỗi mỗi trở về với pháp thân. Nên nói vương là pháp thân.  

Câu cuối cùng này, tất cả đều từ pháp thân mà lưu xuất ra. Đây là nói toàn thể vũ 

trụ. Sau đó mỗi mỗi đều trở về với pháp thân. Đây là gì? Đây là một vòng tuần hoàn, là 

một đại tuần hoàn. Chu kỳ của đại tuần hoàn này rất dài, không có cách gì tính toán 

được.  

Người Maya ở Nam Mỹ châu thời cổ đại, họ nói ngân hà có chu kỳ, cách tính lịch 

của người Maya nổi tiếng trên toàn thế giới, chu kỳ này khoảng hơn 50.000 năm. Ngân 

hà này chính là mặt trời quay quanh ngân hà một vòng, là một chu kỳ. Ngày chu kỳ 

này chính là trung tâm của ngân hà, mặt trời và trái đất xếp thành một hàng thẳng. Một 

chu kỳ hơn 50.000 năm này, chúng ta rất may mắn gặp được rồi đó là năm 2012. Trung 

tâm của ngân hà là gì? Trong Phật Pháp nói là núi Tu di, trong khoa học nói là lỗ đen, 

là một lỗ đen rất lớn, nó có sức hút rất lớn, sức hút mạnh. Cho nên người thông thường 

hiện tại lo lắng, lo sợ là sợ sức hút này sẽ ảnh hưởng đến mặt trời, làm cho bão trên bề 

mặt mặt trời, gọi là bão mặt trời. Người Trung Quốc cổ đại nói là hắc tử, mặt trời đen. 

Lúc nó nhả mặt trời ra, vậy là trở thành gió bão rất lớn, trở thành gió bão vô cùng lớn. 

Gió bão này nếu như nói là muốn quấy nhiễu đến trái đất, vậy thì rất phiền phức. 

Chúng ta ở trên trái đất này nhìn thấy trái đất này là quay quanh mặt trời nó cũng có 

chu kỳ. Một chu kỳ 365 ngày, nó có chu kỳ. Chu kỳ của mặt trời đen là 11 năm một lần. 

Thể tích mặt trời lớn, nó cũng là tự quay, 11 năm một chu kỳ, nhưng có ảnh hưởng, 

ảnh hưởng không lớn. Lần này gặp được lúc ngân hà xếp thẳng hàng, thì ảnh hưởng sẽ 

lớn. Mặt trời đen nếu như nói là bạo phát nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trái đất. Đầu 

tiên là thông tin trên trái đất, thông tin vô tuyến toàn bộ bị phá hoại. Giới khoa học tính 

toán nếu muốn sửa chữa nó cũng phải mất thời gian mười năm mới có thể khôi phục. 

Giống như hiện nay thái không này những vệ tinh được phóng lên, những vệ tinh này 

toàn bộ đều bị phá hủy. Đáng sợ hơn là sợ rằng trên trái đất nước biển sẽ dâng lên, tức 

giống như triều dâng vậy, nó kéo nước biển dâng lên. Điều này rất phiền phức, tức là 

núi lửa dưới đáy biển và núi lửa trên đất liền, tất cả đều phun trào, thế giới đó không 

thể tưởng tượng nổi, rất là đáng sợ, sẽ dẫn đến những thiên tai nghiêm trọng. Cách nói 

này trong giới khoa học hiện nay, có một nửa số người tin tưởng, có một nửa không tin 

tưởng. Rốt cuộc thiên tai này có thể phát sinh hay không? Vậy chúng ta đợi hai năm 

nữa sẽ biết thôi. Năm này là năm 2010, sang năm là năm 2011, sang năm nữa là năm 

2012. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, đến lúc đó xem xem là thật hay là giả. Chúng ta có 

cách gì để hóa giải tại nạn này hay không? Đáp án là chắn chắn, ngay nhà khoa học 

cũng chắc chắn, cũng nói với chúng ta nhanh chóng thay đổi tâm thái, đoạn ác tu thiện, 
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cải tà quy chánh, tai nạn này không thể nào tránh khỏi, nhưng sẽ giảm nhẹ. Nếu như 

trên trái đất con người biết quay đầu càng nhiều thì thiên tai này càng nhẹ. Giới nhà 

khoa học hi vọng trên trái đất có bao nhiêu người hồi tâm chuyển ý? Họ tính toán phần 

trăm nhân khẩu trên trái đất so với căn bậc hai, nhân số cũng khoảng 8000 người. Lấy 

nhân khẩu trên trái đất hiện tại 6,5 tỷ người để tính, căn bậc hai của một phần trăm thì 

cũng gần 8000 người. Có được 8000 người đoạn ác tu thiện, sửa lỗi làm mới, đều biết 

tu đạo của Thánh hiền, tai nạn trên trái đất liền có thể hóa giải thành rất nhẹ, tức không 

có sự việc nghiêm trọng phát sinh. Tám ngàn người này là Bồ Tát, tám ngàn người này 

là chúa cứu thế, chúng ta có muốn tham gia hay không? Vậy là phải hỏi bản thân rồi, 

chúng ta đến chịu nạn hay là đến để cứu nạn? Tôi cũng nghe những người tâm linh nói 

với tôi, đương nhiên đây chỉ là dùng để tham khảo thôi, không nên nghe lời họ chi 

phối, người tâm linh nói với tôi, đại tai nạn đến rồi, những người nào có thể miễn nạn? 

người tâm địa thiện lương, người ăn chay, người niệm Phật, đều có thể tránh được 

thiên tai này. Những tin tức này lúc tôi nghe được, chúng ta đều phù hợp những điều 

kiện này, cho nên phải tăng cường, điều này rất quan trọng, phải tăng cường. Thiên tai, 

nói thật tình, năm 2012 không phải là chung kết của thiên tai, mà là bắt đầu của thiên 

tai. Càng nghiêm trọng hơn là ba năm về sau, 2012, 2013, 2014, 2015, sau đó trên trái 

đất này dần dần sẽ khôi phục bình thường trở lại. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị trên 

mặt tâm lý. Người niệm Phật  rất tốt! Lần này chúng tôi vì sao lại ngừng giảng Kinh 

Hoa Nghiêm, để giảng kinh này? Chính là muốn đến cứu thiên tai này. Cứu bằng cách 

nào? Ngày nay chúng ta bất luận là nó có thiên tai hay không, không nên để trong lòng, 

không có gì, chúng ta phải đem Phật A Di Đà đặt ở trong tâm, cũng giống như thiền sư 

Trung Phong nói vậy, tâm ta chính là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà chính là tâm ta. Chỉ 

cần tâm ta là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà và ta là hợp nhất! chúng sanh Phật không 

hai, ta và Phật là một thể. Thật có thiên tai đến rồi, chúng ta liền đến Thế giới Cực Lạc 

rồi, nhất định vãng sanh. Nếu còn ở thế gian thì sao? Vậy là chúng ta phải cứu khổ cứu 

nạn, dùng pháp môn Tịnh Độ khuyên răn chúng sanh, chúng ta làm những sự việc này, 

không nên coi thiên tai đến nỗi nghiêm trọng như vậy, không nên để thiên tai ở trong 

lòng, chân thật niệm Phật là được rồi, kinh giáo phải chăm chỉ học tập. Không học tập 

quí vị không hiểu rõ những đạo lý này. Tình huống này sau khi phát sinh, quí vị không 

biết xử lý như thế nào, sau khi hiểu rõ rồi trí tuệ quí vị liền xuất hiện. Quí vị sẽ xử lý 

được rất thỏa đáng. Điều này rất quan trọng! Cho nên sự việc này đối với người học 

Phật chúng ta mà nói, việc tốt, không phải là việc xấu. Không có kiếp nạn này, chúng 

ta cho rằng cũng vẫn không sao, học Phật có thể lười biếng cũng được, thời gian vẫn 

còn rất dài mà, cứ từ từ thôi, tinh thần không phấn chấn lên được. Hiện tại nói với quí 

vị, biết trước giờ đi, thọ mạng còn bao lâu? Còn có hai năm, quí vị chịu làm hay 

không? Quí vị nếu làm hai năm liền vãng sanh, quí vị nếu không làm, hai năm quí vị 

liền đọa ba đường ác, việc này nghiêm trọng rồi. Điều này đối với chúng ta tốt quá 



Tập 155 574 

 

nhiều rồi. Hai năm chúng ta đến Thế giới Cực Lạc để làm Phật rồi, không còn chịu khổ 

nữa. Đây là gì? Di dân đến Thế giới Cực Lạc, danh từ này nghe hay, kỳ thật vãng sanh 

chính là di dân. Cho nên con người không có sanh tử, đến Thế Giới Tây Phương Cực 

Lạc là đang sống mà đi, quí vị nhìn thấy Phật A Di Đà đến tiếp đón quí vị, rồi đi theo 

Ngài. Cái đãy thối này không cần nữa, vứt bỏ thôi, là sự việc như vậy đấy. Pháp môn 

này là pháp môn bất tử, đây là thật, không phải giả, cho nên học Phật phải thật học, 

phải thật làm, không thể làm giả.  

Chúng ta vừa đọc, tất cả pháp đều từ pháp thân mà lưu xuất, lại mỗi mỗi trở về 

với pháp thân, đây là chân tướng sự thật, đây là một chu kỳ rất dài rất dài. Nhưng Kinh 

Hoa Nghiêm trong thập huyền môn nói với chúng ta, thời gian là giả, thời gian không 

phải là thật, cho nên một niệm và một kiếp giống nhau. Vô lượng kiếp có thể trở thành 

một niệm. Một niệm có thể t hiện thành vô lượng kiếp, vậy là giải quyết được vấn đề 

thời gian rồi, nó có tính chu kỳ.  

Chúng ta nghe các nhà khoa học báo cáo, họ nghiên cứu thế giới hồng quan, thăm 

dò vũ trụ mà có được kết luận, các nhà khoa học nói với chúng ta, hiện tại khoa học kỹ 

thuật mới nhất, có thể thăm dò đến vũ trụ, trên thực tế họ nói, chỉ có mười phần trăm 

của vũ trụ chúng ta có thể thăm dò đến được, còn có 90 phần trăm không thấy nữa, 

không biết đi đâu rồi. Họ nói những lời này trong tâm chúng ta có dự tính, chúng tôi 

cười cười, quí vị nói không sai, chín mươi phần trăm đi đâu rồi? Trở về tự tánh, tuần 

hoàn, nó lại trở về với pháp thân. Cũng tức là tự tánh thanh tịnh viên minh thể là pháp 

thân, nó lại trở về trong đó.  

“Một niệm bất giác mà có vô minh”, đây là trong tự tánh xuất hiện, xuất hiện rồi, 

xuất hiện, đến cuối cùng tu hành thành diệu giác lại trở về. Cho nên nó đích thực là chu 

kỳ này, nó có tính chu kỳ. Trên hội Lăng Nghiêm, có Bồ Tát thỉnh giáo với Phật Thích 

Ca Mâu Ni, phàm phu trải qua vô lượng kiếp tu hành thành Phật, chứng đắc quả vị 

Diệu Giác, có thể tương lai lại mê không, lại làm phàm phu hay không? Phật nói sẽ 

không. Phật dùng ví dụ, ví dụ như vàng, vàng ròng là từ trong khoáng chất mà luyện ra 

được, sau khi luyện ra rồi có thể lại trở về với khoáng chất không? Sẽ không vậy. Phật 

dùng ví dụ này. Chúng ta nghĩ thử xem, cách nói của Phật ở đây là chân thật nói hay là 

phương tiện nói? Tôi nghĩ là phương tiện nói. Vì sao vậy?  Loại vàng kia quí vị đem nó 

chôn dưới đất, quí vị chôn nó mấy vạn năm, nó không phải cũng trở thành khoáng chất 

sao? Không phải là ý này sao. Thế Tôn thuyết pháp thiện xảo, cho nên nói vĩnh viễn sẽ 

không thay đổi nữa. Nếu như nói vẫn sẽ thay đổi, vậy thì sửa nó để làm gì? Không cần 

tu nữa, làm cho rất nhiều người mất tín tâm với việc tu hành. Cho nên Phật nói chuyện 

thiện xảo, cũng có thể nói Phật thuyết pháp là chân thật, thật sẽ không thay đổi. Giống 

như Thế Gian Tự Tại Vương Phật thành Phật, ngài lại thị hiện thành Phật, ngài không 

mê. Không mê vì sao phải thị hiện? Chúng sanh có cảm, Phật có ứng. Phật muốn giúp 

những chúng sanh này, chúng sanh đích thực chưa dừng hết. Vì sao vậy? Trong Hoàn 
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Nguyên Quán  nói ba loại chu biến. Loại thứ hai là “xuất sanh vô tận”, đạo lý này sâu 

quá, dựa vào tưởng tượng thì nói không thông được. Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra 

lúc chúng tôi còn nhỏ, chơi trò kính vạn hoa, cho nên rất nhiều người tặng tôi rất nhiều 

kính vạn hoa, hình như tôi có đến mười mấy cái, quí vị xem kính vạn hoa đơn giản biết 

bao, ở trong đó có ba miếng thủy tinh, những miếng vụn màu sắc khác nhau, quí vị 

chuyển động, quí vị xoay nó, quí vị thấy nó có những đồ án tương đồng với nhau 

không? Quí vị đêm ngày xem nó, xoay một tuần như vậy, không thể phát hiện có hình 

nào tương đồng. Xoay một năm cũng không nhìn thấy hình ảnh tương đồng. Ở đây  nói 

lên điều gì? Xuất sanh vô tận. Trong tánh đức nó chính là có đặc trưng này. Nó nói 

hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần, ba loại chu biến, thứ nhất là “chu biến 

pháp giới”, đây là thời không không còn nữa, một niệm chu biến pháp giới, tốc độ này, 

ánh sáng, điện tử không thể sánh được, ánh sáng mặt trời đến trái đất phải hơn tám 

phút, niệm này vừa khởi, niệm này là bao lâu? Một giây là một phần của một ngàn sáu 

trăm triệu, một phần của một ngàn sáu trăm triệu của một giây liền chu biến pháp giới, 

điều này không thể tưởng tượng. Đặc tính thứ hai chính là “xuất sanh vô tận”, biến hóa 

vô cùng. Đặc tính thứ ba là “hàm dung không hữu”, ý nghĩa này chính là toàn thể vũ 

trụ là nhất thể. Hàm không chính là bao gồm hư không, dung hữu chính là tất cả vạn sự 

vạn vật trong vũ trụ là một thể.  

Ba đoạn trước của Hoàn Nguyên Quán là nói về khởi nguyên của vũ trụ, giảng 

còn hay hơn triết học khoa học của chúng ta ngày nay. Cho nên xuất sanh vô tận này là 

thực sự là không dễ dàng để lý giải được. Cho nên chúng ta nhìn kính vạn hoa chính là 

hiện tượng này. Nó vì sao lại có nhiều hiện tượng xuất hiện như vậy? Phật nói rất hay 

“tâm hiện thức biến”. Thức là gì? Ý niệm. Ý niệm của chúng ta sanh diệt vô lượng vô 

biên vô số vô tận, niệm trước diệt rồi, niệm sau liền sanh. Nếu như niệm trước diệt mà 

niệm sau không sanh nữa, thì vũ trụ này không còn. Hiện tượng sanh diệt này cũng 

giống như điện ảnh vậy. Tốc độ của máy chiếu phim rất chậm, ở chỗ tôi người ta cũng 

tặng cho tôi đạo cụ. Đây là một cuộn phim, quí vị xem ở trong máy phát, quí vị nhìn 

thấy từng ô từng ô, mỗi một ô là một ảnh gốc. Máy phát vừa mở ra đó chính là máy 

chiếu, một tấm ảnh gốc này liền được chiếu lên màn hình, quí vị nhìn thấy rồi, ống 

kính đó vừa đóng lại, lại đổi một tấm khác, tấm thứ hai, lúc ống kính mở ra, lại đổi một 

tấm khác, tấm thứ ba, một giây chiếu được 24 tấm. Chúng ta nhìn thấy trên màn hình 

thì giống như là thật vậy. Hiện tại nói cho quí vị, tự tánh của chúng ta, trong tự tánh, 

ảnh phim một giây chiếu được bao nhiêu tấm? Một giây là 1600 triệu tấm, quí vị có thể 

phân biệt tấm nào ở trong đó sao? Sự thật là như vậy, cho nên mỗi tấm đều không 

giống nhau, không có tấm nào là tương đồng, chỉ có tương tự, tuyệt đối tìm không ra 

tấm hoàn toàn tương đồng. Cho nên hiện tượng là gì? Tướng tương tự tương tục. Đây 

là câu nói trong lúc tôi giảng kinh thường dùng để giải thích. Chúng ta nhìn thấy là 

tướng tương tự tương tục, nhất định không phải là thật. Danh từ mà các nhà khoa học 
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lượng tử nói, tôi cảm thấy còn tốt hơn là chúng tôi dùng, vẫn dễ dàng hiểu hơn. Họ nói 

trong vũ trụ này hiện nay chúng ta hiện tượng sáu căn tiếp xúc với sáu trần là gì? Là ý 

niệm, chính là niệm, huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục. Cách nói này rất hay. 

Tiểu quang tử mà các nhà khoa học phát hiện, dưới kính hiển vi họ nhìn thấy tiểu 

quang tử này, không phải là một cái, một cái nhìn không thấy. Thời gian cũng ngắn 

quá, quí vị không thể nào nhìn thấy được, là tích lũy, quí vị nói một giây tích lũy được 

bao nhiêu? 1600 triệu, một giây có 1600 triệu. Một phần mười của một giây là 160 

triệu. Tôi nghĩ trên kính hiển vi lúc nhìn thấy, có thể nhìn thấy được đó là một phần 

mười của một giây. Vậy là tốc độ nhanh quá, nhưng trong đó là 1600 triệu lần tích lũy 

ở trong đó, đơn độc từng cái từng cái một quí vị không thể nào mà nhìn thấy được, 

không thể nào phát hiện được. Cho nên những phát triển của khoa học đối với Phật 

Pháp giúp đỡ rất lớn. Những điều trong kinh Phật nói có thể dùng khoa học để làm 

chứng minh cho chúng ta. Điều này vô cùng quý hóa.  

Chúng ta đọc đoạn văn này một lượt, trang 181 hàng thứ hai từ dưới lên. Chúng ta 

xem từ đây.  

“Lại mỗi mỗi trở về với pháp thân”, đây là tuần hoàn, vừa rồi tôi đã nói qua đại ý 

rồi. “Nên nói vương là pháp thân”, họ dùng điều này để làm ví dụ. “Thông đạt thế 

gian”, thuộc bát nhã đức, quí vị có thể rõ ràng, quí vị không mê nữa, đây là thuộc về 

bát nhã. “Tự tại ở đời”, là đức giải thoát. Quí vị không bị tất cả hoàn cảnh làm ảnh 

hưởng, quí vị mới tự tại. Nên Thế tự tại vương viên nhiếp ba đức, ba tức là một, một 

tức là ba, như ba chấm, đây là chữ Phạn, trong chữ Phạn đây là một chữ. Chữ này 

chúng ta dùng âm của nó gọi là “nhất” “nhất tự tam điểm, bất tung bất hoành”, chữ này 

chư vị nếu như muốn hiểu rõ hơn một chút, trong Phật học đại tự điển có, có thể tra để 

xem, vừa tra là có ngay. Không ngang không dọc, biểu thị cho niết bàn chân thân, vô 

thượng diệu đức thường lạc ngã tịnh. Thực sự ba dấu chấm này, ý nghĩa của nó cho 

chúng ta, nó làm cho chúng ta phải thể hội ý, thể hội ý nghĩa của nó, một tức là ba, ba 

tức là một. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói một tức là nhiều, nhiều tức là một, chính là ý 

nghĩa này. Một và nhiều này là gì? Một và nhiều là toàn thể vũ trụ. Một không phải là 

độc nhất, một bất kỳ. Bất kỳ một pháp nào, đều đầy đủ tin tức của toàn vũ trụ. Pháp 

thân, bát nhã, giải thoát đây là ba đức. Đây mới là ý nghĩa chân thực của nó. Cho nên 

Niết bàn chân thân, niết bàn chính là pháp thân. Pháp chính là thân, thân chính là pháp. 

Trong pháp thân này có Thường lạc ngã tịnh. Thường là vĩnh viễn bất biến; lạc là 

không có khổ; ngã là chủ tể, là tự tại; tịnh là thanh tịnh trước nay chưa hề ô nhiễm.  

Lúc Huệ Năng đại sư khai ngộ đã hướng về Ngũ tổ mà báo cáo, nêu ra việc ngài 

đã minh tâm kiến tánh, Ngài nói năm câu, câu thứ nhất là đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh 

tịnh, là chữ tịnh trong bốn đức này. Câu thứ hai là: đâu ngờ tự tánh vốn không sanh 

diệt. Không sanh không diệt là thường. Vĩnh hằng bất diệt đây là thường. Câu thứ ba 

là: đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đây là ngã. Kế đến là câu vốn không dao động đó là 



577 Tập 155 

 

tự tánh vốn định. Chúng ta hiện nay một niệm vừa khởi là một niệm diệt đi, đây là 

vọng tâm. Chân tâm, chân tâm không có niệm. Vì thế trong kinh giáo Đại thừa thường 

nói “chân tâm ly niệm”, không có niệm. Có niệm là vọng tâm, không phải là chân tâm. 

Có vọng tâm liền có những hiện tượng này, mười pháp giới y báo chánh báo trang 

nghiêm chính là ý niệm đó biến hiện ra, nó mới là nhân thật. Câu cuối cùng là: đâu ngờ 

tự tánh năng sanh vạn pháp. Tướng xuất hiện rồi, hiện tượng xuất hiện. Nhân và quả 

của việc sanh này đều xuất hiện rồi. Năm câu của Ngài rất đơn giản, trên thực tế chỉ là 

20 chữ. Vừa nói ra, quí vị xem Ngũ Tổ liền đem y bát truyền cho Ngài. Được rồi, thực 

sự kiến tánh rồi, không phải là hư dối. Kiến tánh thành Phật. Cảnh giới của Ngài không 

những siêu việt lục đạo mà còn siêu việt thập pháp giới. Ngài là Bồ Tát của Cõi Thật 

báo trang nghiêm, không phải là phàm phu nữa. Thế nên pháp thân mới có thường lạc 

ngã tịnh, gọi là Niết bàn chân thân. Chữ nhất ba chấm biểu thị cho điều này. Thực sự 

thể hội được, thể hội được điều quan trọng nhất là có thể được thọ dụng. Thọ dụng 

không được đó chính là trở thành tri thức. Thọ dụng được đó là trí tuệ. Trí tuệ và tri 

thức không giống nhau. Trí tuệ thực sự được thọ dụng. Tri thức quí vị hiểu rõ nhưng 

không được thọ dụng. Quí vị mỗi ngày vẫn là sinh sống trong phiền não, sinh hoạt 

trong lục đạo luân hồi sanh tử. Như vậy là quí vị chưa được thọ dụng. Tri thức không 

thể nào thường sanh tâm hoan hỉ. Giống như trong Luận Ngữ nói “học nhi thời tập chi, 

bất diệc duyệt hồ”, niềm vui đó quí vị chưa đạt được. Niềm vui trong Phật Pháp gọi là 

pháp hỷ sung mãn. Được thọ dụng mới pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. 

Quí vị chưa được thọ dụng thì pháp hỷ ở đâu mà có? Sự sai biệt đó lớn quá. Thọ dụng 

như thế nào? Sau khi hiểu rõ rồi liền có thể khế nhập. Chư vị Tổ sư thường nói “tiêu 

quy tự tánh”, thật sao? Thật vậy. Vì sao vậy? Vì nó vốn là từ trong tự tánh sanh ra, nó 

làm sao mà không thể trở về tự tánh được! Trở về tự tánh liền được đại tự tại. Quí vị 

thực sự hưởng thụ được rồi.  

Tôi niệm Phật, niệm Phật rất an vui. Vì sao vậy? A Di Đà Phật ở trong tâm. Cùng 

Phật A Di Đà kết hợp thành một thể, thì làm sao mà không an vui được! Quí vị niệm A 

Di Đà Phật, một ngày niệm 100.000 tiếng, Phật là Phật, ta là ta, không hề liên can gì, 

thì an vui của quí vị sanh khởi tử đâu được? Quí vị vẫn là phiền não, quí vị sẽ không 

được an vui. Một tiếng Phật hiệu một tiếng tâm, một niệm tương ưng một niệm Phật, 

niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Không giống nhau, cho nên quí vị phải thể hội 

mới được. Tông môn đại đức thường thường kiểm tra người học, hỏi họ một câu 

“ngươi biết không?” kỳ thực tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi pháp môn đều như vậy. 

Vấn đề chính là quí vị có biết hay không? Vậy chúng ta vì sao lại không biết? Chúng ta 

có chướng ngại, phải thừa nhận. Chướng ngại là gì? chướng ngại đầu tiên là ngã chấp. 

Không biết bản thân có chân ngã, coi thân là ngã. Chướng ngại này quá lớn rồi. Bởi vì 

có ngã liền có tự tư tự lợi, liền có danh văn lợi dưỡng, liền có ngũ dục lục trần, liền có 
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tham, sân, si, mạn. Sự việc này đúng là phiền phức lớn rồi. Quí vị làm sao mà an vui 

cho được?  

Cho nên nhập môn Phật Pháp phải nhập môn từ đâu? Vô ngã. Trong Kinh Kim 

Cang nói: “vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng”, chúc 

mừng quí vị, quí vị nhập môn rồi. Quí vị xem Kinh Kim Cang xem, thực sự người đầu 

tiên chứng được bốn vô tướng này là người nào? Là sơ quả Tu đà hoàn. Thật vậy sao? 

Thật vậy. Vì sao vậy? Tu đà hoàn đã phá kiến hoặc. Kiến hoặc trong kiến tư phiền não 

đã phá được rồi, họ buông bỏ rồi. Kiến hoặc là gì? Đầu tiên là thân kiến. Không còn 

cho rằng thân là ta nữa.Thứ hai là biên kiến. Biên kiến là đối lập. Không còn đối lập 

nữa. Phiền não của người thế gian từ đâu mà có? Từ đối lập. Vì sao không có đối lập? 

Ta là giả, người cũng là giả, tất cả hiện tượng đều như mộng huyễn bào ảnh, ý niệm có 

đối lập tức là sai rồi. Vừa có đối lập, quí vị xem lập tức liền sanh khởi khống chế, 

chiếm hữu. Phiền não của quí vị liền khởi lên. Quí vị làm sao mà an vui cho được? 

Tiếp dưới đây nói với quí vị là thành kiến không còn nữa. Kiến thủ kiến, giới thủ kiến 

là thành kiến. Điều này người Trung Quốc thường nói là: người nào đó thành kiến rất 

nặng. Phật chia thành kiến thành hai loại lớn. Một là thành kiến trên nhân, hai là thành 

kiến trên quả. Giới thủ kiến là thành kiến trên nhân. Kiến thủ kiến là thành kiến trên 

quả. Thành kiến không còn nữa. Cuối cùng tất cả những kiến giải sai lầm đều không 

còn nữa, chứng quả Tu đà hoàn rồi, là tiểu tiểu Thánh. Tu đà hoàn chưa xa lìa lục đạo. 

Họ vẫn còn tới lui bảy lần trên cõi trời cõi người mới có thể chứng đắc quả A la hán. 

Vậy là siêu việt tam giới rồi. Tam quả A na hàm tu hành trong Tứ thiền thiên, ngũ bất 

hoàn thiên, tu thành rồi họ liền thoát ly lục đạo. Đó là đoạn tận tư hoặc, lục đạo này sẽ 

không còn nữa.  

Từ đó cho thấy, lục đạo từ đâu mà có? Kiến tư phiền não biến hiện ra vậy, là nhân 

của lục đạo. Kiến tư phiền não buông bỏ rồi, không còn nữa, lục đạo luân hồi liền 

không tồn tại, là giả, không phải là thật. Lục đạo, không những lục đạo là hư vọng, nói 

cho quí vị biết, hướng lên trên Tứ thánh, cũng là giả, cũng không phải là thật. Tứ thánh 

là Thanh văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, không phải là thật. A la hán kiến tư phiền não 

đoạn rồi, tập khí còn chưa đoạn, lục đạo không còn nữa, họ ở trong pháp giới tứ thánh, 

lúc nào tập khí đoạn rồi, họ liền được thăng lên một cấp là Bích chi Phật, tức Duyên 

giác. Duyên giác tập khí đoạn rồi. Tập khí đoạn rồi chính là kiến tư phiền não đã nhổ 

tận gốc. Họ vẫn còn trần sa phiền não. Trần sa phiền não đoạn rồi họ liền thành Bồ Tát, 

nhưng họ vẫn có tập khí. Tập khí của trần sa phiền não đoạn rồi, họ liền thành Phật, 

Phật ở trong thập pháp giới. Phật ở trong thập pháp giới quí vị sẽ hiểu được kiến tư 

phiền não, trần sa phiền não, ngay cả tập khí đều đoạn sạch sẽ rồi. Họ vẫn còn gì? Vô 

minh phiền não. Vô minh phiền não vừa đoạn họ liền thoát ly thập pháp giới. Họ thực 

sự thành Phật. Đây là những điều mà tông môn nói là “minh tâm kiến tánh, kiến tánh 

thành Phật”. Họ không còn ở trong thập pháp giới nữa. Thập pháp giới cũng không còn 
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nữa, cũng là một giấc mộng thôi, không phải là thật. Họ đi đến đâu? Đến cõi Thật báo 

rồi. Trong cõi Thật báo là người như thế nào ở trong đó? Những người cư trú trong đó 

Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta là “chư thượng thiện nhân câu hội nhất 

xứ”. Thật vậy, cõi Thật báo là chư thượng thiện nhân, Pháp thân Bồ Tát. Cư dân ở 

trong đó, trong Kinh Hoa Nghiêm nói là 41 vị pháp thân đại sĩ: Thập trụ, Thập hạnh, 

Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác. Họ trú trong đó, họ trú ở nơi đó. 

Viên giáo sơ trụ mới vừa chứng đắc, vô minh phá rồi chứng đắc pháp thân trụ cõi 

Thật báo, tu hành trong cõi Thật báo, tu hành như thế nào? Đoạn tập khí vô minh. Tập 

khí vô minh không dễ đoạn, không giống như kiến tư, rất khó đoạn. Trong kinh giáo 

Đại thừa Phật nói cho chúng ta, trong cõi Thật báo đoạn tập khí vô thỉ vô minh thông 

thường phải mất bao nhiêu thời gian? Ba đại a tăng kỳ kiếp. Cho nên ba đại a tăng kỳ 

kiếp là bắt đầu từ ngày chứng đắc viên giáo sơ trụ trở đi đến Đẳng giác Bồ Tát phá tập 

khí vô minh cuối cùng. Vậy là họ thành Diệu Giác. Quả vị Diệu giác không trú nơi cõi 

Thật báo, họ trở về với Thường tịch quang. Cho nên Cõi Thật báo cũng không phải là 

thật. Cuối cùng cái gì là thật? Thường tịch quang là thật. Thường tịch quang là gì? Tự 

tánh. Là pháp thân thực sự. Vì vậy đây là một vòng tuần hoàn, rất thú vị. Đây là một 

vòng đại tuần hoàn. Cõi Thật báo trang nghiêm thời gian dài như vậy mà còn tồn tại. 

Nó nhờ điều gì? Tập khí vô thỉ vô minh tồn tại. Tập khí không còn, thì nó cũng không 

còn nữa. Cho nên trong kinh Phật nói: phàm có hình tướng đều là hư vọng. Mà không 

nói Cõi Thật báo là ngoại lệ, không nói vậy. Cõi Thật báo cũng là hư vọng. Sau đó quí 

vị mới thực sự hiểu được những lời trong Kinh Bát Nhã nói- sáu trăm quyển Đại Bát 

Nhã, tôi xem qua một lần, sau khi xem xong tôi tổng kết 12 chữ: nhất thiết pháp - pháp 

thế xuất thế gian đều bao gồm trong đó - nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất 

khả đắc. Quí vị có thể không buông bỏ sao? Quí vị không buông bỏ thì không tự tại, 

buông bỏ liền được đại tự tại. Quí vị tham thấu điều này rồi, quí vị liền buông bỏ hết. 

Vậy thân ta còn ở thế gian này, thân ở thế gian quan niệm đã thay đổi. Trước đây ở thế 

gian này là vì ta, hiện tại ở thế gian này là vì người. Thân thể sống tại thế gian một 

ngày thì kể như một ngày an vui vô cùng. Sống một ngày này là làm gì? Vì chánh pháp 

cửu trú, vì chúng sanh khổ nạn, không còn điều gì khác. Dùng điều gì để cứu khổ cứu 

nạn, để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn? Dùng Phật Pháp.  

Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm ngày ngày dạy học, đó là vì chúng sanh. Chúng ta 

đem Phật Pháp thực hành ra cho mọi người thấy, đó là chánh pháp cửu trú. Không có 

bản thân mới là tự tại, có bản thân thì không tự tại nữa.  

Tôi nhớ ngày xưa ở Đài Loan nhìn thấy một quyển sách, sách do pháp sư Lạc 

Quán viết, viết về những câu chuyện kỳ lạ về Phật sống Kim Sơn. Có một lần, Phật 

sống Kim Sơn có một tín đồ tại gia, là một người rất giàu có, vô cùng tôn trọng đối với 

Pháp sư, thích xem tướng đoán số, hôm đó lúc xem tướng rất vui vẻ trở về, đại khái là 

người xem bói nói với bà ấy, bà số tốt lắm, tương lai đại phú đại quý, con cháu đầy 
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nhà, bà ta rất vui. Bà ấy báo cáo với Phật sống, Phật sống nghe rồi cười lớn, trò chơi 

bói toán này ta cũng biết. Hôm đó pháp sư Lạc Quán cũng có mặt, pháp sư Lạc Quán 

liền hỏi Phật sống Kim Sơn, thật vậy sao? Phật sống, Ngài thực sự biết bói toán sao? 

Thật vậy, không giả dối tí nào! Ngài nói thế gian đoán số không đáng tin. Ngài nói thế 

gian có một người đoán số đoán hay nhất, không sai một mảy may nào. Ai vậy? Ngài 

nói là Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi đoán số không những đoán một mình ngươi, còn có 

thể đoán được số cả nhà ngươi, đoán số cả một nước, tôi có thể đoán số toàn bộ thế 

giới, rồi nói ra một đạo lý đoán số, số mạng là gì?  Số mạng do nghiệp sanh. Quí vị tạo 

nghiệp, quí vị tạo thiện nghiệp quí vị được thiện báo, quí vị tạo ác nghiệp quí vị được 

ác báo, cuối cùng nói thấu rồi là gì? Quí vị chỉ cần hỏi tâm của bản thân quí vị, quí vị 

liền hiểu được, hà tất phải đi hỏi người khác? Đều bị người ta lừa gạt thôi. Lời của 

Ngài vị tín đồ kia nghe hiểu rồi, bà ta nói, Phật à, ngài không nói sớm, ngài xem xem 

con oan uổng làm việc oan uổng quá, bị người ta lừa biết bao nhiêu là tiền rồi.  

Thật vậy. Quí vị muốn hỏi tiền đồ của bản thân, không cần hỏi, chỉ hỏi tâm mình. 

Quí vị khởi tâm động niệm là gì? Không cần hỏi việc kiết hung họa phước, quí vị hoàn 

toàn hiểu rõ, nếu như quí vị khởi tâm động niệm là thuần chánh, quí vị làm sao không 

tự tại được, làm sao mà không kiết tường được! Quí vị khởi tâm động niệm vẫn là có 

tư tâm của bản thân ở trong đó, đó chính là tai nạn. Điều này nói rất hay, làm cho quí 

vị thực sự giác ngộ. Pháp sư Diệu Thiện chùa Kim Sơn năm xưa, là một người rất tuyệt 

vời. Tuy biểu diễn thì giống như Tế Công vậy, điên điên khùng khùng, nhưng nói cho 

quí vị vài câu rất có đạo lý ở trong đó. Điều này trong thế giới hiện tại này động loạn 

bất an, tai biến dị thường, mọi người đối với việc kiết hung họa phước đều rất quan 

tâm. Chúng ta nếu như nghe được những lời khai thị của Phật sống Kim Sơn tâm liền 

vững vàng. Khởi tâm động niệm thuần tịnh thuần thiện. Quí vị làm sao mà có tai nạn! 

Có lý gì lại như vậy!   

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 182, hàng thứ hai. Từ câu“Như Lai, Ứng Cúng đến Phật 

Thế Tôn”, ở đây chúng phải phải đọc hết mười hiệu. Mười hiệu ở trong kinh văn, trang 
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181 hàng thứ nhất. “Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 

Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn”. 

Chúng ta trở lại xem trang 182 hàng thứ hai. 

Mười hiệu này là “thông hiệu của Chư Phật”, Bồ Tát thành Phật đều có mười hiệu 

này, mười hiệu này là tánh đức. Chúng ta xem: “Tất cả chư Phật đều đầy đủ mười hiệu 

này. Quả thật chư Phật đức vô lượng, nên đức hiệu cũng vô lượng. Ngày nay tùy theo 

căn cơ chúng sanh, nên tóm lược mà xưng mười hiệu”. Chúng ta biết Kinh Hoa 

Nghiêm dùng mười biểu pháp, chữ số từ một đến mười là một con số viên mãn. Nên 

trong Kinh Hoa Nghiêm, mười không phải là con số, nó tượng trưng cho sự viên mãn. 

Như trong Kinh Di Đà dùng bảy, bảy cũng không phải con số, cũng là tượng 

trưng sự viên mãn. Theo cách nói trong kinh này, bảy là bốn phương, trên, dưới, ở giữa. 

Đây là viên mãn, nó tượng trưng ý này. Nên trong kinh rất nhiều chữ số, thật ra đều là 

tượng trưng cho sự viên mãn, minh tâm kiến tánh. Tánh đức vô lượng vô biên vô số vô 

tận. Có một chút khế nhập kinh tạng có thể lãnh hội được, hiện tại sáu căn chúng ta 

tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, loại nào không phải là tánh đức đang thị hiện? 

Đức Phật trong lúc dạy học vì phương tiện, quy nạp đức năng đức tướng vô lượng 

vô biên thành mười loại lớn. Tức là đưa ra một ví dụ để nói, đưa ra mười ví dụ. Thật ra 

trong mỗi hiệu xưng, đều nói không cùng. 

Bên dưới Hoàng Niệm Tổ giải thích: “Mười hiệu này trong sự khai hợp của các 

kinh, có phần không tương đồng. Ví dụ như Tịnh Ảnh Sớ”- đây là pháp sư tiểu Huệ 

Viễn thời nhà Tùy, chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của ông. Nghĩa Sớ_ ở trong nước, ở 

nước ngoài lưu thông rất rộng. Hiện nay vẫn còn trong năm loại bản dịch, dịch hay 

nhất. “Ông y theo Thành Thật Luận hợp Vô Thượng Sĩ và Điều Ngự Trượng Phu thành 

một hiệu, khai Phật Thế Tôn thành hai hiệu”, đây là trong Thành Thật Luận nói. 

“Kim”, là nói hiện nay, bản hội tập này của chúng ta, và bản chú giải của Hoàng 

Niệm Tổ, “y theo Kinh Niết Bàn, Kinh Anh Lạc và Đại Luận”, Đại Luận tức Đại Trí 

Độ Luận. Y theo những kinh luận này: “Vô Thượng Sĩ và Điều Ngự Trượng Phu phân 

thành hai hiệu. Đối với Phật Thế Tôn thì hợp lại thành một”, cũng trở thành mười hiệu. 

“Kinh Niết Bàn hợp thành danh hiệu thứ mười, ngày nay y theo thuyết trong Kinh Niết 

Bàn”. 

Bên dưới Hoàng Niệm Tổ giải thích mười hiệu này, mười hiệu đều là đức hiệu 

xưng tánh. “Bên dưới phân thành mười hiệu”. Hôm nay chúng ta học cùng nhau học 

tập, đoạn này rất quan trọng, là thường thức Phật học, nhất định phải biết, mười hiệu 

này giải thích như thế nào. Hiểu rõ ràng minh bạch sẽ biết những gì trong Kinh Hoa 

Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, câu này rất thú vị. 

Trí tuệ của Như Lai vô lượng, đức tướng cũng vô lượng. Trong mười hiệu này hiển thị 

đức tướng. 
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Thứ nhất. “Như Lai: Như là chân như”. Chân như tức là bản tánh, nghĩa là tự tánh. 

Cũng gọi là pháp tánh, cũng gọi là chân tâm, cũng gọi là đệ nhất nghĩa. Trong kinh 

Đức Phật nói về vấn đề này, đã dùng mấy mươi danh từ khác nhau, vì sao vậy? Một 

vấn đề dùng một danh từ là đủ, hà tất nói nhiều như vậy? Đây là phương tiện thiện xảo 

trong lúc Phật giảng kinh thuyết pháp, vì sao vậy? Vì tất cả đều là giả, không có gì là 

thật. Đức Phật sợ chúng ta chấp tướng, nên ngài dùng rất nhiều danh từ để hình dung 

một vấn đề, chỉ cần hiểu là được, còn nói như thế nào cũng không sao. Đây là chân thật 

nghĩa của Như Lai. 

Bởi thế trong Đại Thừa Khởi tín Luận, Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta, nên nghe 

kinh và nghiên cứu kinh điển như thế nào. Ngài dạy cho chúng ta ba nguyên tắc: Thứ 

nhất là thính giáo, thính giáo nghĩa là nghe giảng kinh, đừng chấp trước vào tướng 

ngôn thuyết. Nói cách khác, chúng ta xem kinh điển đừng chấp trước tướng văn tự, văn 

tự là phù hiệu của ngôn ngữ. Đừng chấp trước ngôn thuyết tức đừng chấp trước văn tự, 

văn tự sâu cạn hay nhiều ít không quan trọng. Chỉ cần nói lên được ý nghĩa là đủ, hiểu 

được ý là được. Bởi thế trong Tứ y pháp, Đức Phật dạy chúng ta: “y nghĩa bất y ngữ”, 

điều này rất quan trọng. Thật sự hiểu chân thật nghĩa của Như Lai, trong kệ khai kinh 

nói: “nguyện hiểu Như Lai chân thật nghĩa”, đừng nên chấp tướng. Đức Phật nói ra 

nhiều danh tướng như vậy, là dạy chúng ta đừng chấp vào tướng danh tự, đây là điều 

thứ hai của Bồ Tát Mã Minh. Điều thứ nhất là đừng chấp tướng ngôn thuyết, thứ hai là 

đừng chấp tướng danh tự. Tất cả danh từ thuật ngữ đều là giả thiết, đều giúp chúng ta 

ngộ nhập nghĩa chân thật. Nếu chấp tướng là sai, vĩnh viễn không hiểu được nghĩa 

chân thật, hiểu được nghĩa chân thật là ngộ nhập tự tánh. Trong tông môn gọi là minh 

tâm kiến tánh, kiến tánh liền thành Phật. 

Mục tiêu sau cùng của giáo dục Đức Phật, nghĩa là dạy chúng ta minh tâm kiến 

tánh, kiến tánh thành Phật, không có gì khác với ngài, đạt được cảnh giới cứu cánh 

viên mãn. Bởi thế trong Khởi Tín Luận nói ba nguyên tắc này vô cùng quan trọng. 

Thứ ba là đừng chấp tướng duyên tâm, thế nào gọi là tâm duyên? Là vọng văn 

sinh nghĩa: Tôi thấy điều này, nghe điều này, tôi nghĩ phải giải thích thế này vân vân. 

Không được. Vì sao vậy? Vì sau khi quý vị nghe xong, liền bị rơi vào đệ lục ý thức. 

Rơi vào đệ lục ý thức, những gì quý vị học được, thuật ngữ ngày nay gọi là tri thức, ta 

chỉ học được một ít tri thức Phật học. Đức Phật không dạy chúng ta tri thức, ngài hy 

vọng chúng ta ngộ nhập trí tuệ. Trí tuệ có thể khởi tác dụng, giúp ta hiểu rõ về chân 

tướng của vũ trụ nhân sinh, thật tướng các pháp. Giúp chúng ta liễu sanh tử xuất tam 

giới, chẳng những xuất tam giới, tam giới là luân hồi lục đạo, mà còn vượt thoát thập 

pháp giới, ít nhất phải đến cảnh giới này. Sau khi siêu việt thập pháp giới, quý vị đến 

đâu? Đến cõi thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như lai, đó gọi là nhất chân pháp 

giới.  
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Bây giờ chúng ta có chút khái niệm, tuy chưa khai ngộ, chưa ngộ nhập. Nhưng 

huân tập thời gian dài trong kinh điển đại thừa, chưa chứng ngộ, nhưng có một chút 

giải ngộ. Nói cách khác, đã rõ ràng phương hướng và mục tiêu tu hành, không còn tu 

hành một cách mù quáng, như vậy đã là rất giỏi rồi.  

Cõi thật báo trang nghiêm gọi là nhất chân pháp giới, thật vậy, mười pháp giới thì 

sao? Mười pháp giới là huyễn tướng, là hư vọng. Định nghĩa chân vọng ở đâu? Phật 

giáo nói chân, định nghĩa của nó là vĩnh hằng bất biến, đây là chân. Vọng thì sao? 

Vọng tức là thay đổi, vô thường, thay đổi, thay đổi không phải là thật. Nên khi xem 

Bách Pháp Minh Môn Luận của Tướng Tông, đa phần quý vị đều đã học. Đây là Bồ 

Tát Thiên Thân rất từ bi, ngài đem Du Già Sư Địa Luận của Bồ Tát Di Lặc, đây là một 

bộ đại luận chủ yếu của Pháp Tướng Tông- Du Già Sư Địa Luận. Trong Du Già Sư Địa 

Luận quy nạp tất cả pháp thành 660 pháp, đây là phương tiện trong việc dạy học. Bồ 

Tát Thiên Thân nói 660 pháp vẫn là quá nhiều đối với hàng sơ học, nên ngài tiếp tục 

quy nạp 660 pháp thành 100 pháp, gọi là Bách Pháp Minh Môn Luận. Tiếp tục quy nạp, 

tiện lợi cho hàng sơ học. Trong 100 pháp, 94 pháp trước gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu 

vi là sao? Có sanh có diệt. Sáu pháp sau gọi là pháp vô vi, pháp vô vi là không nhìn 

thấy sự sanh diệt của nó, đó là pháp vô vi. 

Pháp hữu vi, quý vị xem tám thức, mở đầu chính là tám thức và 51 tâm sở. 24 

pháp bất tương ưng, 11 sắc pháp, tổng cộng có 94 pháp. Ngoài 11 sắc pháp ra, đó là 

hiện tượng vật chất, còn lại đều là hiện tượng tinh thần. Vật chất và tinh thần đều là 

thiên biến vạn hóa, nó không ổn định, vô thường! Đây là giả. 94 pháp trước đều là giả, 

không phải thật. A lại da là vọng tâm, chân như là chân tâm, chân tâm vĩnh hằng bất 

biến. 

Ngài Huệ Năng đã kiến tánh, minh tâm kiến tánh, chứng được chân như. Tự tánh, 

chân như nó như thế nào? Ngài báo cáo với Ngũ tổ, nói rất hay, đơn giản nòng cốt. Câu 

đầu tiên ngài nói: “đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh”, nói rõ chân tâm là thanh tịnh, 

vọng tâm là ô nhiễm, vọng tâm không thanh tịnh. Thanh tịnh là thật, nhiễm ô là giả. 

Lại nói với chúng ta rằng: “đâu ngờ tự tánh, vốn không sanh diệt”, không sanh không 

diệt là thật, có sanh có diệt là giả. A lại da có sanh diệt, nghĩa là tám tâm vương có 

sanh diệt, 51 pháp tâm sở có sanh diệt, 24 pháp bất tương ưng có sanh diệt, 11 sắc pháp 

cũng có sanh diệt. Sắc pháp là hiện tượng vật chất, nó đều không phải thật. Còn 26 loại 

phiền não tâm sở. Đó là trong 51 tâm sở, có thiện tâm sở, thiện tâm sở 11 loại, bất 

thiện tâm sở 26 loại. Đây là thuộc về 51 tâm sở. Bất luận tinh thần hay là vật chất đều 

không phải thật. 

Trong Kinh Bát Nhã Đức Phật thường nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, 

tướng này ngày nay chúng ta nói, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần và hiện 

tượng tự nhiên. Tất cả đều không phải thật, không có gì là thật cả, vì sao vậy? Vì nó 

thay đổi. Con người có sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử không phải cứ mỗi mười 
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năm là khởi biến hóa, cũng không phải mỗi một năm khởi biến hóa. Chân tướng là gì? 

Chân tướng là biến hóa trong từng sát na. Chúng ta hiện nay là dùng phút giây để tính, 

mỗi một giây đều đang biến hóa. 

Trong Phật pháp nói vô cùng vi tế, vi tế đến nỗi chúng ta không cách nào tưởng 

tượng được. Nếu nói với các nhà khoa học, họ đều giật mình, xưa nay chưa từng nghĩ 

đến. Quý vị xem đối thoại của Thế Tôn và Bồ Tát Di Lặc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

hỏi Bồ Tát Di Lặc, vì Bồ Tát Di Lặc là chuyên gia Pháp tướng, là tổ sư của Pháp tướng 

Duy thức. Đức Phật hỏi ngài: “Tâm hữu sở niệm”. Tâm này là phàm phu, phàm phu 

khởi ý niệm. Điều này mỗi người chúng ta có thể phát giác được, tôi đã khởi ý niệm, 

đã động ý niệm. Phật hỏi Bồ Tát Di lặc, trong ý niệm này có bao nhiêu niệm nhỏ, có 

mấy niệm, có mấy tướng, có mấy thức? Hỏi mấy niệm là hỏi động, ý niệm là động, tức 

là tâm đã động, thông thường chúng ta gọi là khởi tâm động niệm, hỏi điều này. Trong 

động nó liền sản sanh hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Hỏi tiếp mấy tướng, 

tức là mấy tướng phần; mấy thức, ngài hỏi mấy thức. Thức là gì? Là thọ tưởng hành 

thức. Vật chất, vật chất là sắc. Quý vị xem sắc thọ tưởng hành thức, trong kinh luận đại 

tiểu thừa gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn nói ở đâu? Nói ở chỗ khởi tâm động niệm. Bồ Tát Di 

Lặc trả lời, thật ra một người hỏi một người trả lời, là nói để chúng ta nghe, khiến 

chúng ta giác ngộ. Không thể không biết điều này, các ngài là đang dạy học. Bồ Tát Di 

Lặc nói, một khảy móng tay có bao nhiêu niệm? 32 ức 100 ngàn niệm. Đơn vị là trăm 

ngàn, trăm ngàn là mười vạn. 32 ức nhân mười vạn, người xưa gọi là 320 triệu, một 

khảy móng tay có 320 triệu niệm. Đức Phật hỏi ba vấn đề, có bao nhiêu niệm? Có 320 

triệu niệm vi tế, bao nhiêu tướng? Bồ Tát Di Lặc nói: “Niệm niệm thành hình”, tướng 

nghĩa là vật chất, hiện tượng vật chất, trong mỗi ý niệm đều có hiện tượng vật chất. 

“Hình đều có thức”, trong mỗi hiện tượng vật chất đều có kiến văn giác tri. Dùng Duy 

thức để nói, là vì họ mê; từ tự tánh mà nói là kiến văn giác tri; trong A lại da mà nói là 

thọ tưởng hành thức, là hiện tượng tinh thần. Một giây chúng ta có thể khảy mấy lần? 

Tôi có thể khảy bốn lần, nhưng tôi tin có người khảy nhanh hơn, vì sức khỏe họ tốt hơn, 

tuổi tác trẻ hơn nên họ khảy nhanh hơn. Nếu họ khảy được năm lần, một giây có bao 

nhiêu ý niệm? 320 triệu, nhân năm, là 1600 triệu niệm, một giây có 1600 triệu ý niệm. 

1600 triệu niệm trên một giây, đó gọi là một niệm. Đây chứng minh điều gì? Sự biến 

đổi khôn lường, nên nó không phải thật. 

Toàn thể vũ trụ, sáu căn chúng ta có thể tiếp xúc được, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân có 

thể tiếp xúc được. Ý niệm tư duy của chúng ta tưởng tượng cũng có thể tưởng tượng 

được, đây là đệ lục ý thức, công năng này rất lớn. Đối với bên ngoài nó có thể duyên 

đến vũ trụ, toàn thể vũ trụ, đối với bên trong nó có thể duyên đến A lại da, nhưng 

không duyên được tự tánh. Trong Phật pháp gọi đây là giới hạn của tri thức, giới hạn 

của tri thức bao lớn? Đó chính là Đức Phật nói điều này, đối với bên ngoài có thể 

duyên đến hư không vũ trụ, đối với bên trong có thể duyên đến A lại da, không thể 



585 Tập 156 

 

kiến tánh. Vì sao vậy? Vì đệ lục ý thức là vọng tâm, vọng không duyên được chân, 

chân biết vọng nhưng vọng không biết chân, đạo lý là như vậy. Chân gọi là trí tuệ, 

vọng gọi là tri thức, đây là điểm khác nhau giữa tri thức và trí tuệ. 

Đức Phật dạy chúng ta khai trí tuệ, trí tuệ từ đâu mà có? Trong tự tánh vốn có, tất 

cả chúng sanh đều có trí tuệ của Như Lai. Đức nghĩa là đức năng tướng hảo, trong tự 

tánh mọi thứ đều đầy đủ, không có cái gì chẳng phải là tự tánh. 

Quý vị xem trong Phật giáo có khoa học có triết học, hiện nay những vấn đề khoa 

học và triết học không thể giải quyết, trong Phật pháp đều có phương pháp giải quyết. 

Bản lĩnh của họ cũng rất đáng nể, là nói các nhà khoa học hiện đại, chúng ta không thể 

không khâm phục. Các nhà khoa học nghiên cứu vũ trụ vĩ quan, trong báo cáo của họ 

nói rằng, họ phát hiện toàn thể vũ trụ_Trong báo cáo nói có thể tiếp xúc được, tức là 

thấy được, thực tế chỉ có 10% của vũ trụ, còn 90% không thấy. Làm sao để biết được 

90% đó? Nhất định là toán học, toán học là chiếc nôi của khoa học. Trong toán học 

phát hiện toàn thể vũ trụ, nhưng trên thực tế dùng máy móc tinh vi để quan sát, thám 

hiểm thái không để quan sát, chỉ có thể thấy được 10%. 90% còn lại đi về đâu? Đều 

không nhìn thấy. Khi nghe họ nói như vậy, chúng ta nghe xong cảm thấy rất thú vị, 

chúng ta biết nó đi về đâu. Trong kinh Đức Phật có giải thích, nhưng khi chúng ta chưa 

nghe được báo cáo này của khoa học, chúng ta cũng rất mơ hồ đối với giải thích đó. 

Khi nghe được báo cáo của khoa học, chúng ta hoát nhiên đại ngộ, nó đi về đâu? Trở 

về tự tánh, tự tánh trong Tịnh độ tông gọi là thường tịch quang Tịnh độ. Thường tịch 

quang Tịnh độ, nó không phải tinh thần, cũng không phải là vật chất, sáu căn chúng ta 

không tiếp xúc được. Có thể tiếp xúc được vật chất là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, có thể tiếp 

xúc được vật chất. Tinh thần thì đệ lục ý thức có thể duyên đến được, nó không phải 

tinh thần nên đệ lục ý thức không duyên đến được. Không phải vật chất, nhãn nhĩ tỷ 

thiệt thân không duyên đến được. Nó ở đâu? Nó tồn tại mọi lúc mọi nơi, đây là thường 

tịch quang. Vấn đề này trong triết học gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu. 

Trong kinh điển đại thừa Đức Phật thường nói, toàn thể vũ trụ, bao gồm Phật 

pháp giới là “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”. Duy tâm sở hiện không có duy thức 

sở biến, đó là nhất chân pháp giới, là cõi thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như Lai, 

là duy tâm sở hiện. Thập pháp giới, thập pháp giới là duy thức sở biến. Đương nhiên là 

duy tâm sở hiện, thêm vào duy thức. Thức là gì? Thức là phân biệt chấp trước, nên từ 

phân biệt chấp trước biến hiện ra mười pháp giới, nó đều là giả, không phải thật.  

Nhất chân pháp giới là thật chăng? Nhất chân pháp giới cũng không phải thật, 

nhưng nó không thay đổi. Cõi thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như Lai, sanh vào 

cõi đó là hóa sanh, không phải thai sanh, cho dù mấy ngàn tuổi, mấy vạn tuổi cũng 

không suy lão. Ngạn ngữ nói, nói nhà Phật: “Bồ Tát Bồ Tát niên niên thập bát”, đây là 

thật. Cho nên ở thế giới Cực Lạc rất kỳ lạ là con người không bị suy lão, thọ mạng rất 

dài. Rốt cuộc là dài bao nhiêu? Trong kinh Đức Phật đã nói chứ chẳng phải không nói. 
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Tuy Đức Phật không nói đến điều này, nhưng nói thọ mạng là vô lượng thọ, quả thật là 

vô lượng thọ. Nhưng Đức Phật lộ ra cho chúng ta một tin tức: Bồ Tát vừa mới khai ngộ, 

minh tâm kiến tánh, địa vị này là Viên giáo sơ trụ trong Kinh Hoa Nghiêm. Bắt đầu từ 

hôm nay, họ đoạn tận cả ba loại phiền não, đoạn tận kiến tư phiền não, đoạn tận trần sa 

phiền não, cũng đoạn tận vô minh phiền não. Tập khí của trần sa vô minh cũng không 

còn, nhưng tập khí vô thỉ vô minh vẫn còn, chưa đoạn tận tập khí. Đoạn tận vô thỉ vô 

minh, vô thỉ vô minh là gì? Là khởi tâm động niệm. Chư vị thử nghĩ xem, không khởi 

tâm không động niệm, còn có gì sai biệt chăng? Không có sai biệt. Không khởi tâm 

không động niệm, không phải là bình đẳng rồi sao? Còn có gì sai biệt! Không có sai 

biệt, vì sao Thế Tôn nói với chúng ta trong cõi thật báo có 41 địa vị, 41 vị pháp thân 

đại sĩ? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, Đẳng giác. 41 địa vị này trú trong 

cõi thật báo trang nghiêm, như vậy không phải là có giai cấp ư? Cuối cùng chúng ta đã 

nghe hiểu, nghe minh bạch, địa vị này không thể nói có, cũng không thể nói không. Vì 

sao không thể nói có? Họ không còn khởi tâm động niệm, đương nhiên không có phân 

biệt chấp trước, như vậy làm sao có địa vị được? Là bình đẳng! Tuy bình đẳng, nhưng 

người trú trong cõi đó, thời gian dài ngắn khắc nhau. Khi mới đến, mang theo tập khí 

rất nặng, ở lâu tập khí dần dần nhẹ đi. Chúng ta đã hiểu, nói 41 địa vị là do tập khí dày 

mỏng khác nhau. Nhưng tập khí cũng không sao, nó không chướng ngại, quý vị không 

nhận ra. Khi đoạn tận tập khí, đoạn tận cõi thật báo trang nghiêm liền biến mất. Cõi 

thật báo trang nghiêm là tập khí vô thỉ vô minh chiêu cảm nên. Đoạn tận tập khí, họ 

đến Diệu giác vị. Diệu giác vị đi về đâu? Diệu giác là trở về thường tịch quang. Nghĩa 

là các nhà khoa học nói đến 90% vũ trụ không nhìn thấy, đó là gì? Đã thành Phật, lại 

trở về thường tịch quang, đương nhiên quý vị không tìm được họ. Họ khởi tác dụng 

chăng? Khởi tác dụng, đó là diệu dụng vô cùng, chúng sanh có cảm, họ liền hiện hình, 

cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh.  

Mục tiêu dạy học sau cùng của Phật giáo, là khiến chúng ta trở về thường tịch 

quang. Nhưng trước khi trở về thường tịch quang, theo một số tư tưởng là tập khí vô 

thỉ vô minh, phải ba đại a tăng kỳ kiếp mới đoạn hết. Cũng chính là nói rõ, Bồ Tát 

trong cõi thật báo trang nghiêm vô lượng thọ, thực tế là ba đại a tăng kỳ kiếp, tập khí 

của họ mới đoạn tận hoàn toàn. Không có phương pháp nào đoạn tận tập khí vô thỉ vô 

minh. Các bậc cổ đức thường nói: Chổ này không dùng lực được. Vì sao vậy? Khi ta 

dùng lực, không phải lại có phân biệt chấp trước rồi sao? Như vậy lập tức liền đọa lạc. 

Nghĩa là hoàn toàn đừng để ý đến nó, cứ mặc nó, thời gian lâu tự nhiên không còn, 

chính là như vậy. Đây là chúng ta hiểu rõ về bốn cõi. 

Mê từ đâu mà có? Từ cõi thường tịch quang, thường tịch quang là tự tánh, nhất 

niệm bất giác liền xuất hiện A lại da, tức thêm vọng tâm vào. Vọng tâm là nương vào 

chân tâm mà sanh khởi, đây là càng vào càng sâu, càng ngày càng mê, chính là như 

vậy. Giống như một sự tuần hoàn lớn, quý vị xem từ tự tánh mê, đến sau cùng ngộ 
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nhập lại trở về tự tánh. Là đại tuần hoàn, rất thú vị! Nhưng sự tuần hoàn đầu tiên_đây 

cũng không có thứ nhất thứ hai, không có khái niệm này, sự thật cũng không có. Sau 

khi trở về, lại khởi cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh, còn mê chăng? Không mê, 

vì sao vậy? Vì họ đã được đại tự tại. Những vấn đề này trong Kinh Hoa Nghiêm có nói. 

nhưng thật may mắn, quốc sư Hiền Thủ căn cứ vào những gì Kinh Hoa Nghiêm nói, 

viết ra một bài luận văn là Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, gọi là Tu Hoa Nghiêm Yếu 

Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán. Bài luận văn này không dài, nhưng đã nói ra được 

tất cả những điều cốt tủy trong này, khiến chúng ta lập tức hiểu được vũ trụ từ đâu mà 

có? Sanh mạng từ đâu mà có? Tôi từ đâu mà có? Thấu hiểu hoàn toàn. Ta và chúng 

sanh có quan hệ gì? Ta và Chư Phật Như Lai có quan hệ gì? Ta và địa cầu này có quan 

hệ gì? Hoàn toàn minh bạch. Đây đều là vấn đề sau cùng mà khoa học và triết học 

không giải quyết được, nhưng trong kinh Phật đều có, là đại học vấn! 

Lúc tôi học Phật, là theo học triết học với thầy Phương, thầy dạy tôi về Triết Học 

Khái Luận, mục sau cùng là Triết Học Phật Giáo. Thầy nói với tôi: Đức Thế Tôn là 

nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới, triết học Phật giáo là triết học đỉnh cáo nhất trên 

toàn thế giới. Sau cùng thầy nói: Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi là 

vì mấy câu nói này, mới có thể hóa giải được rất nhiều ngộ nhận trước đây. Trước đây 

không biết cho rằng Phật giáo là Tôn giáo, mà còn cho rằng nó là Tôn giáo cấp thấp, là 

đa thần giáo, phiếm thần giáo, cái gì cũng lễ lạy, mê tín trong mê tín, nên xưa nay chưa 

từng tiếp xúc. Thầy vừa nói chúng tôi liền hiểu rõ, mới hiểu được trong Phật giáo có 

triết học cao cấp. Học bao nhiêu năm, bây giờ mới biết không những là triết học cao 

cấp mà còn là khoa học cao cấp. Ngày nay vấn đề khoa học và triết học không giải 

quyết được, kinh Phật đều giải quyết được. Chúng ta không thể không biết chân tướng 

sự thật này. 

Quý vị xem có một số người đối với Phật pháp có sự ngộ nhận sâu sắc! Đối với 

bản thân Phật giáo không có tổn thất, nhưng người ngộ nhận tổn thất rất lớn, họ không 

tiếp xúc, không chịu học. Học Phật có lợi ích gì? Lợi ích rất nhiều. Lợi ích hiện tại đạt 

được như thầy Phương nói: Hưởng thụ cao nhất của đời người. Nói cách khác, như 

Khổng phu tử nói: “học nhi thời tập chi bất diệc duyệt hồ”, rất an vui! Dùng kinh Phật 

để nói, thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Quý vị xem quý vị an vui biết 

bao, tự tại biết bao, hạnh phúc biết bao! Niềm vui này không liên quan đến sự giàu 

nghèo. 

Đức Thế Tôn thị hiện cho chúng ta thấy, ngài là Vương tử, từ bỏ vương vị để xuất 

gia tu học, sống cuộc đời khổ hạnh tăng. Chúng ta gọi là khổ hạnh tăng, trên thực tế 

ngài vô cùng an vui, đâu có khổ! Chúng ta thấy ngài rất khổ, ngày ăn một bữa, ba y 

một bát, đi chân đất, sống cuộc đời lưu lạc, suốt đời không xây dựng đạo tràng, ở đâu 

có nhân duyên thì đi đến đó, an lạc vô cùng. Đêm ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, 

quả thật rất tự tại! 
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Từ đây biểu hiện ra, thân thể của ngài là thân kim cang bất hoại, đây là nói tự thân 

ta hưởng thụ. Hoàn cảnh cư trú, sơn hà đại địa, không có bất kỳ thiên tai nào xảy ra, là 

người có phước. Ngài đem những học sinh này, quý vị xem trong kinh điển thường nói, 

có 1255 người, đây đều là người có đại phước đức. Người phước ở đất phước, đất 

phước người có phước ở. Nên ngài không ở một chỗ, ngài đi đến khắp nơi, để những 

nơi đó đều trở thành đất phước, đây là đại từ đại bi. Chúng ta chưa thâm nhập, thì hoàn 

toàn không hiểu được những cảnh giới này. 

Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão, câu đầu tiên ông nói: “Thừa đạo 

chân như lai thành chánh giác”, đây gọi là Như Lai. Tiếp theo nói: “Hựu như Chư Phật 

an ổn đạo lai, thử diệc Như lai lai, cánh bất khứ chí hậu hữu trung, cố danh Như Lai”. 

Ý này chính là nói, họ với Chư Phật giống nhau. Giống như Như Lai vậy, đến thế gian 

chúng ta khác với phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta là từ trong lục đạo đến, luân 

hồi lục đạo, trong lục đạo triển chuyển thọ thân mà đến. 

Hậu hữu, ở dưới nói càng không đi đến hậu hữu. Hậu hữu nghĩa là sau khi chết 

quý vị vẫn còn, đây là nói luân hồi chưa đoạn. Chúng ta không hiểu được đạo lý này, 

đích thực rất phiền phức. Đây là chân tướng sự thật, nó không phải mê tín. Ngày nay 

chúng ta thấy những điều này trong kinh Phật, quả là khoa học và triết học rất đáng nể. 

Nếu chúng ta muốn hỏi, làm sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết được? Lúc đó chúng 

ta thấy chưa có sự cao thâm của toán học, không thấy, có chăng? Có, nhưng rất ít 

người biết, cũng không có những máy móc của khoa học kỹ thuật. Những máy móc 

tinh vi hiện nay, lúc đó đều không có, vậy sao ngài biết được? Đức Phật nói với chúng 

ta, mỗi người chúng ta đều có bản năng giống như Chư Phật Như Lai, trí tuệ, năng lực, 

tướng hảo, bản năng có! Vì sao hiện nay không có? Đức Phật cũng có câu nói rất rõ 

ràng: Vì có vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Rắc rối của chúng ta là 

gì? Là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chướng ngại bản năng của chúng ta. Bị 

chướng ngại phải chăng không khởi tác dụng? Không phải, vẫn khởi tác dụng như 

thường, nhưng tác dụng lệch lạc. Trí tuệ chúng ta trở thành phiền não, phiền não vô 

lượng vô biên. Phiền não là trí tuệ biến hiện ra, biến hiện như thế nào? Vì ta có vọng 

tưởng phân biệt chấp trước, biến trí tuệ thành phiền não, biến đức năng thành tạo 

nghiệp, biến tướng hảo thành tam đồ lục đạo. Biến, đã biến chất, chứ không phải 

không có. Một khi giác ngộ, một khi giác ngộ phiền não liền khôi phục thành trí tuệ, 

tạo nghiệp liền biến thành đức tướng. Chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới 

phổ độ chúng sanh, hoàn cảnh cư trú trở thành thế giới Cực Lạc. Thân thể mình biến 

thành thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẽ đẹp. Đức Phật nói rất hay: Tất cả 

pháp từ tâm tưởng sanh. Toàn thể vũ trụ đều là tâm tưởng sanh, thân thể cũng như vậy. 

Tâm thái quý vị đoan chánh, thân thể liền mạnh khỏe, tướng hảo sẽ tốt, hoàn cảnh cư 

trú cũng không có thiên tai. Nếu như tâm thái không tốt, trái với tánh đức thì rất nhiều 

thiên tai đều xuất hiện, như vậy thì rất phiền phức. Vì thế khi hiểu được đạo lý này, 
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thấu triệt chân tướng sự thật. Chúng ta mới biết sanh trong thế gian này, bất luận gặp 

phải điều gì đều phải biết, là tự làm tự chịu, không liên quan đến bất cứ ai. Điểm này 

quan trọng ta phải thấu triệt nó mới có thể nhập Phật môn, mới thật sự trở về tự tánh. 

Trở về tự tánh là con đường thành Phật! Chúng ta ngay trong đời này, phương hướng 

rõ ràng, mục tiêu rõ ràng, không chút mơ hồ. Quý vị nói cuộc đời này có ý nghĩa biết 

bao, cuộc đời này giá trị biết bao, không hề có chút mê tín nào trong đây, là trí tuệ chân 

thật. Trong kinh này nói ba loại chân thật: Chân thật rốt ráo, trí tuệ chân thật, lợi ích 

chân thật, đây là lợi ích, pháp thế xuất thế gian không thể sánh được. Quý vị xem 

những thứ này đều ngay trước mắt, không học đáng tiếc biết bao. Vì sao không học? 

Vì không nhận thức, không thấu hiểu. Mượn một câu Phật pháp để nói: Thiện căn 

phước đức nhân duyên của họ, không có thiện căn phước đức nhân duyên không được. 

“Lại như Chư Phật Như Lai mà đến, nên gọi là Như Lai”, chính là nói kim Phật 

và cổ Phật không có gì khác. Kiến tánh, thật sự bình đẳng, thật sự viên mãn, thật sự 

cứu cánh. Bất luận là trí tuệ, đức năng hay tướng hảo. Nên nói “Phật Phật đạo đồng”, 

thật sự bình đẳng, không có cao thấp. Không những chúng ta đối với tất cả hữu tình 

chúng sanh không có cao thấp, mà đối với động vật, sơn hà đại địa, hiện tượng tự nhiên, 

tất cả đều bình đẳng, vì sao vậy? Vì toàn là tự tánh hiện ra, ngoài tâm không có pháp, 

ngoài pháp không có tâm. Tâm này là chân tâm và vọng tâm đều bao hàm trong đó. 

Dùng một chữ để tượng trưng, chân tâm năng hiện, vọng tâm năng biến, mà hiển hiện 

ra là nhất thời đốn hiện, không có trước sau. Đây là thật. 

Hỏi Phật làm sao biết được? Đức Phật từ trong định biết được, không cần dùng 

toán học, không cần dùng máy móc khoa học, ngài nhập định biết được. Nhập định còn 

một điều rất tuyệt, dùng máy móc khoa học không thể đột phá tầng không gian, thiền 

định có thể đột phá tầng không gian. Không gian có tầng chăng? Không có tầng, biến 

pháp giới hư không giới vốn là nhất thể. Tầng không gian từ đâu mà có? Từ phân biệt 

chấp trước, nếu có phân biệt chấp trước là có tầng không gian, không có phân biệt 

không có chấp trước tầng không gian liền biến mất. Bởi vậy trong thiền định không có 

tầng không gian, quá khứ hiện tại vị lai đều ở trước mặt. Không gian không có, nghĩa 

là không có khoảng cách, thế giới Cực Lạc ở đâu? Ở ngay trước mắt, thế giới Hoa 

Tạng ở đâu? Cũng ngay trước mắt, không có khoảng cách. Thời gian không có, vô 

lượng kiếp trước cũng ngay hiện tiền, vô lượng kiếp sau vẫn ngay hiện tại, ta thấy được 

tất cả. Điều này khoa học không đạt được. Vì vậy Phật pháp coi trọng thiền định, thiền 

định là mấu chốt tu học trong Phật pháp. Giới luật là phương tiện, là giúp ta tu định, 

mục đích tu định là khai trí tuệ. Năm chữ trong phần sau của đề kinh này, chính là nói 

đến ba tầng lớp của sự tu hành, đều thuộc về thiền định. Thứ nhất là thanh tịnh, tâm 

thanh tịnh hiện tiền. Thứ hai là tâm bình đẳng hiện tiền, bình đẳng sâu hơn thanh tịnh. 

Sau cùng là giác, giác mà không mê, đại triệt đại ngộ hiện tiền. Ba tầng lớp này, phân 

phối trên thân của ba hạng người. Được tâm thanh tịnh là A la hán, được tâm bình đẳng 
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là Bồ Tát, đại triệt đại ngộ là Phật. Như vậy mục tiêu tu hành của chúng ta đã rất rõ 

ràng. Mục tiêu tu hành đầu tiên của chúng ta, chính là phải được tâm thanh tịnh. Trong 

tâm thanh tịnh không có vọng niệm, trong tâm thanh tịnh không có chấp trước, không 

có phân biệt thô, nhưng có phân biệt vi tế. Phân biệt vi tế đều không có, như vậy là 

thành Bồ Tát, trí tuệ hiện tiền, chuyển phiền não thành bồ đề. Cho nên trí tuệ đức 

tướng đều tương đồng với Chư Phật. “Như Chư Phật mà đến”, đây gọi là Như Lai. 

“Hợp Tán lại nói, phẩm Phạm Hạnh trong Kinh Niết Bàn nói”, đây là phẩm phạm 

hạnh trong Kinh Niết Bàn nói: “Vì sao gọi là Như lai? Như những gì Chư Phật quá khứ 

nói không hề thay đổi, vì sao không thay đổi? Chư Phật quá khứ vì độ chúng sanh mà 

nói 12 bộ kinh. Như Lai cũng như vậy, nên gọi là Như Lai”, đây là từ trên phương diện 

dạy học mà nói.  

Tất cả Chư Phật vì sao đến thế gian này? Ở đây chúng ta nhất định phải biết, Chư 

Phật này họ ở cõi thường tịch quang. Chúng ta không cần chữ “cõi” này, họ là thường 

tịch quang, thường tịch quang là tự tánh. Ở trước có nói đến, trong này không có bất kỳ 

hiện tượng nào, nhưng không thể nói nó không. Điều này trong triết học nói là bản thể 

của vũ trụ vạn hữu. Tuy triết học nghiên cứu vấn đề này, nhưng mãi đến nay vẫn 

không có định luận, vì sao vậy? Vì cách nói của họ, đều không thể khiến người tâm 

phục khẩu phục, duy chỉ có Phật pháp. 

Bản thể là gì? Bản thể tên gọi là thường tịch quang, tên gọi là pháp tánh, gọi là tự 

tánh, gọi là chân như, Đức Phật đã nói năm sáu mươi danh từ. Bản thể là thật, nó 

không có hình tướng, nó không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. Quý vị không 

tiếp xúc được, nhưng nó ở ngay trước mắt, mọi lúc mọi nơi. Vì không có nó thì không 

thể hiện tướng, tướng là nó hiện. Sự biến hóa của hiện tướng, đó là A lại da thức khởi 

tác dụng, nếu A lại da không khởi tác dụng, thì tướng này không thay đổi, đó nghĩa là 

cõi thật báo. Trong cõi thật báo không có A lại da, đã chuyển A lại da thức thành tứ trí 

bồ đề. Cho nên trong thế giới Cực Lạc, con người không thay đổi, trẻ mãi. Cây cỏ hoa 

lá vĩnh viễn xanh tươi, nó không bị điêu tàn, nên gọi là nhất chân. Không như mười 

pháp giới, không như lục đạo, bốn mùa xuân hạ thu đông đều khác nhau. 

Đức Phật xuất hiện ở thế gian này là nói thường tịch quang, xuất hiện như thế nào? 

Chúng sanh có cảm, ngài liền có ứng, vì sao vậy? Vì chúng sanh với ngài là nhất thể, 

Chư Phật Như Lai là nhất thể. Nhất thể, nên hình tướng đều không có, không có hình 

tướng. Thông thường chúng ta gọi là luân hồn, gọi linh tánh vẫn còn hình tướng, tự 

tánh không có hình tướng. Tự tánh, thông thường chúng ta nói là tự tánh của chúng ta, 

có thể nói như vậy, không phải không đúng. Nhưng ta chưa thật sự lý giải, khi lý giải, 

chữ “ta” sẽ không còn. Có cái ta, là còn có phân biệt, còn có chấp trước. Tự tánh nghĩa 

là tự tánh. 

Cổ nhân có câu: “Bản tánh vốn thiện”, câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh nói: 

“Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, thiện ở đây không phải thiện của thiện ác, thiện đây là 
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gì? Cùng một ý nghĩa với “tánh” trong kinh Phật nói. Nó đầy đủ tất cả, không thiếu 

điều gì. Đức Phật nói rất cụ thể là trí tuệ, đức tướng. Mọi lúc mọi nơi, trong tất cả vạn 

vật không có gì không đầy đủ. Nhỏ như hạt bụi_đây là trong kinh nói_một hạt bụi này 

bây giờ chúng ta đã hiểu, là gì? Hiện nay các nhà lượng tử lực học gọi là lượng tử, tiểu 

quang tử còn nhỏ hơn so với hạt căn bản. Chỉ lớn tí ti như vậy, mắt thịt chúng ta không 

nhìn thấy rõ. Phải dùng kính hiển vi cao độ mới phát hiện được nó, mới nhìn thấy. 

Nhất niệm này, thời gian ngắn như thế, nhưng tướng nó hiện ra là biến pháp giới 

hư không giới, tất cả mọi hiện tượng đều ở trong đó. Giống như nó thu nhỏ lại trong đó, 

nhưng không có gì khác với vũ trụ bên ngoài. Bồ Tát Phổ Hiền chứng minh cho chúng 

ta thấy, vì sao vậy? Vì ngày từng vào đó, ngài đã đi vào thế giới trong vi trần. Ngài nói 

với chúng ta: Trong thế giới vi trần đó còn có vi trần, trong vi trần đó còn có thế giới, 

trùng trùng vô tận! Khiến chúng ta nghĩ đến câu nói của cổ nhân: “lớn không có bên 

ngoài, nhỏ không có bên trong”. Lượng tử lực học chính là nhỏ không có bên trong, họ 

vẫn chưa nhìn thấy không có bên trong. Đức Phật nói vấn đề này là không có bên trong. 

Quý vị xem trong vi trần có thế giới, trong thế giới lại có vi trần, trùng trùng vô tận, 

không thể nghĩ bàn. 

Lớn không có bên ngoài, lớn đến thường tịch quang thì không còn nữa. Quả thật 

là không có bên ngoài, quý vị không nhìn thấy, ý thức không duyên đến được. Nhưng 

nếu buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước sẽ hoàn toàn minh bạch. Vẫn phải 

dùng phương pháp của Chư Phật Như Lai, khoa học kỹ thuật không được, khoa học kỹ 

thuật rất có hạn, giúp ta rất có giới hạn. 

Như Lai_chúng sanh có cảm, cảm này không thể nghĩ bàn, thế nào gọi là cảm? 

Dùng Phật pháp để nói là nhân duyên đã thuần thục. Thế nào gọi là duyên thuần thục? 

Thuần thục nghĩa là có thể tiếp thu giáo huấn của Phật. Ngài thị hiện giáo hóa chúng ta, 

ta có thể tin, có thể lý giải, có thể y giáo tu hành. Chỉ cần đầy đủ điều kiện này, bất 

luận họ có động niệm hay không. Họ khởi ý niệm: tôi muốn học Phật, đương nhiên 

cảm ứng này vô cùng nhanh chóng. Họ không khởi ý niệm, bản thân không nghĩ đến, 

không ngờ Phật đã biết. Vì sao thế? Không phải ta không khởi niệm, ý niệm đã khởi, 

nhưng vì nó quá vi tế nên ta không nhận ra. Quý vị xem những gì Bồ Tát Di Lặc nói, 

nếu một giây chúng ta khảy năm lần, có 1600 triệu lần dao động trên một giây, bản 

thân ta làm sao biết được? Không biết, nhưng tin tức này Đức Phật nhận được, ngài 

nhận được nên liền đến ngay, hiện thân nói pháp cho chúng ta. Vì thế cần phải biết, 

đây là từ bi vô tận của Phật: “đệ tử Phật môn, không bỏ một ai”. Lời này hoàn toàn 

chính xác, không hề giả dối. Bất luận ta ở đâu, bất luận hiện nay ta mang thân phận gì, 

chỉ cần ta vừa nghĩ tôi rất muốn học, ngài lập tức đến ngay. Điều này không liên quan 

đến tập khí nghiệp chướng, tập khí nghiệp chướng nặng cũng đến, cảm đến, cảm đến 

như thế nào? Phật thị hiện thân phận khác nhau: Cần dùng thân gì để độ thoát ngài liền 

thị hiện thân đó, ngài không có hình tướng nhất định. Ngài đến dạy cho chúng ta, 
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nhưng ta nghe xong bán tín bán nghi, hình như hiểu hình như không. Hạng người này 

chiếm đại đa số, có thể nói là bảy tám phần đều như vậy. Đức Phật có từ bỏ chăng? 

Không từ bỏ, giúp quý vị tăng trưởng niềm tin, tăng trưởng từ từ. Ngài sống chung với 

chúng ta mười hai mươi năm, dần dần từ bán tín bán nghi trở thành hoàn toàn tin tưởng 

không nghi, dần dần trở thành tinh tấn học tập. 30 năm, 40 năm, 50 năm sẽ thành tựu. 

Trong tình hình này, Đức Phật thị hiện đến là hiện ứng thân. Như Đức Phật Thích 

Ca Mâu Ni vậy, ngài đầu thai đến thế gian này, thị hiện không khác gì mọi người. 

Nhân duyên của Phật Thích Ca Mâu Ni thù thắng, đương thời ở Ấn độ, người thân cận 

ngài có đến mấy ngàn, nhân duyên này quá thù thắng. Nhưng quý vị nên nhớ, ngài 

không bỏ một ai. Một người, nếu thật sự phát tâm, ngài đều không bỏ. Quý vị nói ân 

đức của Phật lớn biết bao, hơn cả cha mẹ! Phật đối với tất cả chúng sanh đời đời kiếp 

kiếp, xưa nay chưa từng quên chúng ta. Bất kể ta ở trong đường nào, là cõi người hay 

cõi trời, trong đường A tu la, đường ngạ quỷ hay đường địa ngục ngài đều quan tâm 

đến. 

Chúng ta cảm thấy mình xa rời Phật Bồ Tát, nhưng các ngài không xa rời chúng 

ta, điều này chúng ta không biết. Đôi lúc chúng ta ghét Phật Bồ Tát, giận các ngài, 

không tin các ngài, nói ngài là mê tín, nhưng Phật Bồ Tát vẫn từ bi chăm sóc ta như 

thường, chưa từng gián đoạn. Đợi chúng ta khi nào hiểu ra, sanh tâm hổ thẹn: những gì 

trước đây tôi làm quả thật rất có lỗi với Phật Bồ Tát. Thế gian nhân tâm vô thường, đều 

không đáng tin cậy, chỉ có Phật Bồ Tát là đáng tin. Các ngài đối với ta là chân tâm, ta 

lại dùng vọng tâm đối với các ngài, nhưng Chư Phật Bồ Tát không trách chúng ta, vì 

sao vậy? Vì các ngài quá hiểu chúng ta. Chúng ta luân hồi trong lục đạo quá lâu, tập 

khí quá nặng nề, tâm nghi ngờ cũng rất nặng, đâu có đơn giản thế? Nên ngài không từ 

bỏ. Ngài đến là để giảng kinh dạy học, nên nói: Giống như các Chư Phật trong quá khứ 

vậy, “vì độ chúng sanh mà nói 12 bộ kinh”. 12 bộ không phải là 12 cuốn, 12 loại, 

không phải. Sao gọi là 12 bộ kinh? Chúng ta căn cứ Phật Học Đại Từ Điển, và trích 

dẫn nó ra, đây là thuật ngữ. “Tất cả kinh chia thành 12 chủng loại”, đây là danh xưng. 

“Căn cứ quyển 33 của Đại Trí Độ Luận”, Đại Trí Độ Luận có 100 quyển, ở đây là 

quyển thứ 33 Đại Trí Độ Luận, trong này có một đoạn văn như vậy.  

Thứ nhất gọi là “Tu đa la”, đây là tiếng Phạn. Chúng ta có thể lược bới tiếng phạn, 

tức đây gọi là: “Khế kinh”, dịch sanh chữ hán gọi là Khế kinh, ở sau có giải thích. 

“Trong kinh điển văn trường hàng nói thẳng pháp nghĩa”, ngày nay chúng ta gọi là tản 

văn. Thể văn này là thể tản văn, ngày xưa gọi là văn trường hàng. Loại này chúng ta 

gọi nó là Khế kinh.  

Khế nghĩa là gì? “Khế kinh là do ngôn”, ví như nói, “là kinh điển khế với lý khế 

với cơ”. Đức Phật nói khế lý, lý là tự tánh. Nói cách khác Chư Phật Như Lai, pháp thân 

Bồ Tát thị hiện trong mười pháp giới. Tất cả kinh điển mà họ nói là từ đâu? Từ tự tánh 

chân như hiển lộ ra, đây gọi là khế lý. Bởi thế nó là thật, không phải hư vọng. Những 
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gì chân như tự tánh hiển lộ ra, chúng ta ở trong lục đạo mê quá sâu, mê thời gian quá 

lâu, mới tiếp xúc hoàn toàn không hiểu, không thể tiếp thu. Chư Phật Bồ Tát có 

phương tiện thiện xảo để dẫn dắt chúng ta, dần dần nhập vào cảnh giới này. Ngài có rất 

nhiều pháp phương tiện, pháp phương tiện này khế với cơ. Cơ là gì? Là căn tánh của 

chúng ta, khiến chúng ta nghe xong liền sanh tâm hoan hỷ, thích học tập, đây gọi là 

phương tiện thiện xảo. Những pháp phương tiện thiện xảo này, loại kinh điển này gọi 

là khế cơ, nên kinh điển nhất định là khế lý khế cơ. Phương tiện là dẫn chúng ta đi vào 

chân thật, dẫn dắt ta trở về tự tánh, quá tuyệt vời đúng không? Đây là phương pháp thứ 

nhất trong khi Phật giảng kinh thuyết pháp, vô cùng tiện lợi. 

Bên dưới nói hai loại, là kệ tụng, đều thuộc về kệ tụng. Kệ tụng có hai loại: Thứ 

nhất gọi là ứng tụng, lại gọi là trùng tụng. Nghĩa của trùng tụng rất dễ nói: “Trùng 

tuyên lại nghĩa trong văn trường hàng ở trước, tức là tụng”. Văn trường hàng nói rất 

nhiều, sợ chúng ta không nhớ, nên dùng thể kệ tụng. Kệ tụng giống như thi ca, nó có 

vần điệu, số chữ rất ngay ngắn, bốn câu một bài kệ. Như thi ca vậy, có thể xướng, tiện 

cho việc nhớ thuộc lòng. Cho nên trong kinh điển đại thừa rất nhiều, đặc biệt là Kinh 

Hoa Nghiêm. Quý vị xem sau một đoạn văn hàng dài, ở sau liền dùng một bài kệ để 

trùng tuyên lại. 

Trong này có hai tầng ý nghĩa, tầng nghĩa thứ nhất chúng ta vừa mới nói xong, 

nghe rồi dễ thuộc. Ta có thể nhớ không quên, có thể y giáo phụng hành. Thứ hai, Đức 

Phật giảng kinh không giống như trường học, học sinh đều học cùng một lớp, có thời 

gian học nhất định, Đức Phật không như vậy. Khi Đức Phật giảng kinh có người đến 

trước người đến sau, có người giảng đến một nửa giảng sắp xong mới đến. Nhưng Phật 

cũng không phụ lòng người đến sau, đến sau phải làm sao? Dùng phương pháp kệ tụng, 

nói lại một lần những ý đã nói ở trước, khiến họ nghe được kệ tụng cũng đạt được lợi 

ích. Hay nói cách khác là Phật nói hai lần. Một loại là giảng giải tường tận cho quý vị, 

sau đó một loại giống như thi ca vậy, có thể ngâm tụng. 

Loại thứ ba là “Phúng tụng”, cũng gọi là “Cô khởi tụng”, ở trước không có trường 

hàng, nghĩa là nói ra theo thể thi ca. Loại này cũng gọi là Cô khởi tụng, chứng minh nó 

không tương quan đến trường hàng. Nội dung trong trùng tụng nhất định tương ưng 

với trường hàng, nên gọi nó là ứng tụng. Đây đều thuộc về_hiện nay trong văn học gọi 

là thể văn. 

Thứ tư là “Nhân duyên”. “Trong kinh nói nhân duyên thấy Phật nghe pháp và 

nhân duyên nơi Phật thuyết pháp giáo hóa. Như phẩm tựa các kinh, tức phần nhân 

duyên của kinh”. Quý vị xem, bộ kinh này hiện nay mới nói đến phần chánh tông, ở 

trước đều là phần tựa. Phần tựa có chứng tín tự, có phát khởi tự đều chú trong vào nhân 

duyên. Vì sao Đức Phật nói kinh này_ở trước chúng ta có học đến, bộ phận này gọi là 

phần nhân duyên của kinh. 
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Thứ năm là “Bổn sự”, “Phật nói nhân duyên trong đời quá khứ của hàng đệ tử”, 

loại kinh văn này gọi là bổn sự. “Như trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Dược Vương Bồ 

Tát bổn sự cũng như vậy”. Đây là đưa ra ví dụ, trong kinh thường có, Đức Phật nói đến 

nhân duyên trong đời quá khứ của người đệ tử này. Tất cả chúng sanh trôi lăn mãi 

trong luân hồi lục đạo, khi nào chứng được A la hán. Hay nói cách khác, có thể đoạn 

tận kiến tư phiền não, chính là A la hán. Trong đại thừa gọi là Bồ Tát, không gọi A la 

hán, tiểu thừa gọi là A la hán. 

 Sáu loại thần thông đều khởi tác dụng, tác dụng của lục căn sẽ khác nhau. Ta có 

túc mạng thông, có thể biết được trong 500 đời quá khứ, rõ ràng minh bạch. 500 đời 

quá khứ, ta ở đường nào trong lục đạo, ta ở đó làm những gì. Đây là thật, không phải 

giả. Chỉ cần có định công, họ có được năng lực này, A la hán biết được 500 đời. 

Trong kinh Đức Phật nói, sơ quả Tu đà hoàn, xuất hiện hai năng lực: Thiên nhãn 

và thiên nhĩ. Thiên nhãn như thế nào? Không có chướng ngại. Bây giờ chúng ta đang 

học tập trong giảng đường lầu 11, chúng ta nhìn xuống dưới, ở dưới còn mười tầng. 

Nhưng chúng ta thấy rõ ràng người ta đang làm gì, không hề chướng ngại. Nhìn lên 

trên, ở trên còn mấy tầng, họ đang làm gì đều thấy rõ, không có chướng ngại. Nhìn một 

người giống như chụp X quang vậy, thấy rõ lục phủ ngũ tạng của họ, đều nhìn thấy. Tu 

đà hoàn có năng lực này. Đoạn tận năm loại kiến hoặc, năng lực liền khôi phục. 

Nhị quả Tư đà hàm lại nhiều thêm hai năng lực, họ có bốn loại: Thêm tha tâm 

thông và túc mạng thông. Trong lòng người khác nghĩ gì họ đều biết. Túc mạng là biết 

được việc trong quá khứ của mình. Đương nhiên túc mạng thông của A la hán chỉ biết 

được 500 đời, chúng ta nghĩ người mới khôi phục năng lực này, ít nhất cũng khoảng 30 

đời, 50 đời, chắc không vấn đề gì. Họ không thế biết được 500 đời, nhưng chuyện 

trong vòng ba năm mươi đời chắc là rất rõ ràng minh bạch, không cần hỏi người khác. 

Lúc này những gì Đức Phật dạy, ta tin thật, không chút hoài nghi. 

Đến tam quả A na hàm, thần túc thông xuất hiện. Thần túc thông là có thể biến 

hóa, có thể phân thân. Thánh nhân quả thứ ba ra đi không cần phương tiện giao thông, 

họ có thần lực, họ muốn đi đâu thân thể liền đến đó, liền đến nơi họ muốn, không cần 

phương tiện giao thông. 

Chúng ta thấy trong cổ tích ghi chép, tổ sư Đạt Ma qua Trường Giang, cầm một 

cành bên bờ sông, ngài đạp lên cành cây này liền qua sông. Ngài thị hiện cho chúng ta 

thấy, không dùng cành cây ngài cũng có thể qua sông, ngài không cần đến những công 

cụ như thuyền bè. Vậy thần thông của tứ quả A la hán chắc là siêu tuyệt? Là viên mãn, 

càng lên cao, năng lực này càng thù thắng. Đến Viên giáo sơ trụ Bồ Tát_Năng lực này 

trong kinh nói, chúng ta dùng mắt làm ví dụ. Nhìn bên ngoài có thể thấy được hư 

không pháp giới, nhìn bên trong có thể thấy được A lại da, không cần dùng máy móc, 

đã khôi phục bản năng, đây là sự thật. Đức Phật nói mỗi người đều có, không có gì hy 

hữu cả. Không phải nói Phật có, Bồ Tát có, phàm phu không có. Như thế là sai. 
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Chúng ta muốn khôi phục năng lực chăng? Rất muốn, vì sao vậy? Vì chỉ cần khôi 

phục một hai năng lực này, vì người trung niên trở lên đều hy vọng thân thể mình 

mạnh khỏe, có thể  được xa rời bệnh tật. Đặc biệt là đại thừa, đại thừa cao siêu hơn tiểu 

thừa nhiều. Đại thừa trí tuệ khai, tiểu thừa chưa khai trí tuệ, chỉ có giới định chưa có 

tuệ, đại thừa có tuệ. Tuệ của đại thừa từ đâu mà có? Khi chưa khai ngộ, là đạt được từ 

trong kinh giáo. Đức Phật dạy những gì, chúng ta đều hiểu, tâm định. 

Tất cả mọi thiên tai, tai họa; tai họa cá nhân là tật bệnh, thiên tai của chúng 

sanh_như hiện nay thiên tai tự nhiên, trên thực tế không có thiên tai tự nhiên. Động đất, 

sóng thần, khí hậu khác thường, rất nhiều thiên tai, còn thêm chứng ôn dịch, có thể hóa 

giải chăng? Có thể, chỉ cần biết được nguồn gốc của nó, vì sao có điều này, hiểu rõ. 

Khi tâm thái ta thay đổi, thì những thiên tai này không còn, nó từ trong tâm hành bất 

thiện biến hiện ra. Nên nhớ Đức Phật nói với chúng ta một nguyên tắc tối cao: “Tất cả 

pháp từ tâm tưởng sanh”. Nói đến thân thể chúng ta, tướng do tâm sanh, tướng bao 

gồm thân thể, đều là do ý niệm. Ý niệm thiện, được mạnh khỏe trường thọ, không dễ bị 

suy lão. Ý niệm bất thiện, vậy ta phải lãnh chịu nhiều tai nhiều nạn nhiều bệnh khổ. 

Tuyệt đối do ý niệm của chúng ta: Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hoàn cảnh cư trú 

cũng không ngoại lệ. 

Hôm qua có Phật tử họ Trâu đến tìm tôi, đây là một vị Phật tử ở HongKong, cô ta 

nói với tôi: Người HongKong thật sự tin Phật pháp quá ít! Người HongKong rất đông, 

nhưng ngày ngày họ nghĩ điều gì? Nghĩ đến phát tài, muốn kiếm tiền. Nói với họ về 

đạo lý trong Phật pháp, họ nghe không lọt tai. Cô ta đến chỗ chúng tôi tham gia học tập 

Lục hòa kính, hiện nay tìm chưa được mười người, không dễ tìm! Rất nhiều tin tức nói 

với chúng tôi, tương lai khi gặp đại thiên tai, ở đây sẽ bị nhấn chìm. Vì sao bị nhấn 

chìm trong biển nước? Vì tham lam chiêu cảm nên lũ lụt, không phải là đạo lý này sao? 

Chúng ta có thể tránh được thủy tai chăng? Được, chúng ta đoạn tận tham tâm, nơi đây 

sẽ không bị lũ lụt, nhưng ai tin điều này? Không tin! Quý vị nói bậy, đúng là mê tín. 

Hiện thực quan trọng, họ chỉ tin vào hiện thực, hiện thực tức kiếm tiền là hàng đầu, tất 

cả đều hướng đến tiền tài, ngoài tiền ra cái gì cũng không biết. 

Hiện nay giống như quan niệm này, rất phổ biến trên toàn thế giới. Rất nhiều dự 

ngôn nói: Nước biển dâng cao, đại địa chìm trong màn nước. Vì sao nước biển dâng 

cao? Người người trên toàn thế giới đều tham lam vô độ, không đáng sợ sao! Điều này 

chiêu cảm thành nước biển dâng cao, vì toàn bộ địa cầu cũng là ý niệm chúng ta biến 

hiện ra. Ý niệm bất thiện gây nên thiên tai, nên ý niệm vừa thay đổi thiên tai liền không 

còn. Vấn đề là quý vị có tin chăng? Thật sự phải tin, rất linh nghiệm! 

Chúng tôi cũng đã làm thí nghiệm mười năm, chắc cũng khoảng mười một mười 

hai năm. Chúng tôi trồng rau xanh, không dùng phân bón, cũng không dùng thuốc sâu. 

Ban đầu làm thí nghiệm, là một vị đồng tu của Malaysia trồng một vườn rau ở Cổ Tấn. 

Năm thứ nhất những thứ rau trồng được hết 95% bị sâu ăn, không dùng phân bón, 
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không dùng thuốc sâu. Tuyệt đối không sát sanh, sâu ăn cũng được. Năm thứ hai trồng 

lại, sâu lễ phép hơn, chừa lại khoảng một nữa. Sâu ăn một nữa, lưu lại một nữa. Khi tôi 

đến đó tham quan, hình như là năm thứ năm, năm thứ năm hoặc là năm thứ sáu. Khi tôi 

đến tham quan họ nói, hiện nay rau bị sâu ăn là 5%, 95% để lại cho chúng tôi, khó 

được! Quý vị không sát hại chúng, chúng không hại quý vị. 

Năm 2000 tôi đến Úc Châu, Úc châu đất rộng người ít, đất đai rất rẻ. Tôi ở nông 

thôn, cách thành phố khoảng 15 phút đi xe, ở nông thôn. Tôi mua luôn hai miếng đất 

bên cạnh, nên vườn rất rộng, tất cả có 28 mẫu anh. Một mẫu anh bằng sáu mẫu của 

Trung quốc, tất cả có khoảng hơn 170 mẫu Trung quốc, chúng tôi khai thác nó làm 

vườn rau. 

 Lần này chúng tôi trồng rau đã thương lượng với sâu bọ, chúng tôi vạch ra một 

khu nói với sâu bọ: Khu vực này là để dành cho quý vị, chúng tôi cũng dùng tâm để 

chăm sóc nó. Sâu bọ cũng rất biết nghe lời, chúng chỉ ăn ở khu vực này, rau bên kia 

cách một bờ ruộng chúng không hề động đến, rất hay! Chúng tôi đặt máy niệm Phật 

trong vườn rau, nên rau xanh đều nghe danh hiệu Phật A Di Đà mà sanh trưởng, rau 

mọc rất xanh tươi. Những người chuyên trồng rau đến tham quan đều khâm phục, hỏi 

chúng tôi: Quý vị trồng như thế nào? Trồng cách nào mà rau xanh tươi thế! Không có 

thuốc, cũng không có phân bón. 

 Vườn rất rộng nên chúng tôi cũng trồng cây ăn trái, trồng hơn 30 loại cây ăn trái. 

Chúng tôi cũng ra điều kiện với loài chim, chỉ định mấy cây, trái cây ở những cây đó 

quý vị có thể ăn, không chỉ định quý vị tuyệt đối không được động đến. Rất hợp tác! 

Sâu bọ và chim chóc cũng rất ngoan, khó tiếp xúc nhất là người, người rất ngoan cố. 

Đến sau cùng thì sâu bọ chim chóc, đến kiến gián đều biết nghe lời, chúng tôi sống với 

chúng rất hòa hợp, cùng nhau sinh tồn, không tổn thương lẫn nhau. Quý vị xem thời 

gian mười năm, đây không phải ngẫu nhiên, thời gian dài như vậy. Về sau khắp nơi 

chúng tôi đều dùng phương pháp này.  

Năm 2005, 2006, 2007, 2008, chúng tôi ở tiểu trấn Thang Trì cũng khai thác một 

nông trường nhỏ khoảng 30 mẫu đất để trồng rau trái. Càng tiến thêm một bước, những 

điều kiện đặt ra với sâu bọ đều viết ra, cắm một tấm bảng ở đó, vì sao vậy? Vì nhiều 

người đến tham quan đều thấy, chúng tôi cắm tấm bảng này là hiệp ước giữa chúng tôi 

và loài sâu bọ, quả thật rất nghe lời! Hà tất làm hại đến đất đai? Thuốc sâu, hại trùng 

độc, quý vị nên biết thổ nhưỡng cũng bị độc. Những chỗ đất đai có độc, sau này bất cứ 

trồng gì, nó đều mang theo độc tố. Nên ta hại những loài côn trùng sâu bọ đó chẳng 

khác nào hại chính mình, sai lầm! Khoa học cần thí nghiệm, mười năm nay chúng tôi 

làm thí nghiệm đã chứng minh được, dùng phương pháp khoa học chứng minh. Quý vị 

nói ẩm thực của chúng ta an toàn biết mất, bởi thế hại người đồng nghĩa với hại mình. 

Quý vị hại những loài sâu bọ đó, hại những chim chóc này, hại đất đai, sau cùng là hại 
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bản thân. Quý vị yêu thương sâu bọ, yêu thương chim chóc, tức là yêu thương chính 

mình. Chúng ta yêu thương chúng, chúng cũng yêu thương chúng ta. 

 Đến thực vật đều có cảm ứng, hoa nở rất thơm, trái cây rất ngọt, cần gì phải làm 

những chuyện tổn hại thiên lý? Con người và tất cả chúng sanh, đến thực vật đều có 

cảm ứng. Bây giờ chúng ta hiểu, không những thực vật, mà sơn hà đại địa, khoáng vật, 

đều có cảm ứng đạo giao. Nó đều là sống, nó không phải chết. 

Từ trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta biết được, hiện nay các nhà lượng tử lực học 

cũng đã chứng minh, toàn thể vũ trụ đều có cơ thể, tất cả đều có sinh mạng, đều có tình 

cảm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta từ bi chân thật, từ bi chân thành, đây là lý niệm 

chung của Phật Bồ Tát sống trong thập pháp giới y chánh trang nghiêm, từ bi chân 

thành, cảm ứng không thể nghĩ bàn. 

Thứ sáu là “Bổn sanh”. “Là kinh văn Đức Phật nói về nhân duyên trong đời quá 

khứ của mình”. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh, ngài nói với chúng ta về 

nhân duyên trong đời quá khứ của ngài, loại này thuộc về bổn sanh. 

Thứ bảy tiếng Phạn gọi là A Tỳ Đạt Ma, Trung hoa dịch là “Vị tằng hữu”, dịch là 

vị tằng hữu. Kinh này nói về kinh văn Đức Phật hiện các loại thần lực, điều không thể 

nghĩ bàn. Trong kinh điển đại thừa thường thấy, Đức Phật thị hiện thần lực trong lúc 

giáo hóa. Đó là có những chúng sanh, họ phải nhìn thấy mới tin, nếu không nhìn thấy 

họ sẽ không tin. Trong tình hình này, Đức Phật muốn giúp họ sanh khởi tín tâm nên đã 

dùng thần thông. Đức Phật cũng nói rất rõ ràng, đây là trường hợp bất đắc dĩ, cố gắng 

không dùng thần thông làm Phật sự, vì sao vậy? Vì ma có thể hiện thần thông, trời 

người cũng có thể hiện thần thông, yêu ma quỷ quái cũng có thể hiện thần thông. Nếu 

như dùng thần thông làm Phật sự, sẽ làm cho người mê hoặc. lúc đó ma và Phật lẫn lộn, 

hỗn hợp không thể phân biệt. Nhưng giảng kinh dạy học, những yêu ma quỷ quái này 

đều không làm được, họ không có năng lực này. Họ chỉ biết biến trò, nhưng không biết 

giảng kinh. Vì thế Đức Phật dùng phương pháp giảng kinh dạy học, ma không được 

tiện lợi. Đây là nguyên nhân vì sao Phật không dùng thần thông, rất ít khi dùng thần 

thông, đây là nguyên nhân chủ yếu. 

Thứ tám là “Thí dụ”. Trong kinh những chổ nói thí dụ rất nhiều. Vì một số người, 

đặc biệt là nghe được rất nhiều phương diện lý luận, phương diện sự thật đều không dễ 

lãnh ngộ, nên Đức Phật dùng ví dụ để nói rõ nghĩa đó. Ví dụ càng gần gũi càng tốt, 

thường thức bình thường họ cũng có thể hiểu, loại này trong kinh rất nhiều. Tôi thấy 

dùng rất nhiều, đại khái Đức Phật dùng mộng huyễn bào ảnh, dùng giấc mộng làm ví 

dụ nhiều nhất, vì sao vậy? Vì mỗi người đều có kinh nghiệm. Nên Đức Phật nói tất cả 

pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, đây là ví dụ, sau khi tỉnh mộng mới biết chẳng 

có gì cả.  

Bây giờ chúng ta ở trong luân hồi lục đạo vẫn chưa tỉnh, khi nào tỉnh thì lục đạo 

không còn, vậy khi nào mới tỉnh? A la hán là tỉnh, luân hồi lục đạo không còn. Thật ra 
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lục đạo là mộng trong mộng, sau khi tỉnh mộng trong mộng, họ vẫn còn một giấc mộng 

chưa tỉnh, mộng đó chính là tứ thánh pháp giới. Khi tỉnh mộng của tứ thánh pháp giới, 

thập pháp giới không còn, họ liền trở về nhất chân pháp giới. Đó mới thật sự gọi là tỉnh 

mộng, trú trong cõi thật báo trang nghiêm. Khi tỉnh lại, liền thấy cõi thật báo trang 

nghiêm, đây mới là quê nhà của mình. Cõi thật báo trang nghiêm nghĩa là thành Phật, 

nhưng chưa đoạn tận tập khí. 

Họ khởi tác dụng không khác gì Chư Phật Như Lai trong cõi thường tịch quang. 

Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Trong kinh điển thường nói: Phật không độ người 

không có nhân duyên, vì sao vậy? Vì không có duyên, họ sẽ không tin, quý vị cũng hết 

cách đối với họ, không sanh khởi được tín tâm. Bởi thế cần phải có duyên, duyên có 

thiện duyên có ác duyên, đều không sao. Bất luận là thiện duyên hay ác duyên, tất cả 

đều có duyên với ta, chỉ cần có duyên họ sẽ đón nhận, thích giao tiếp với ta.  

Bởi vậy người học Phật phải kết thiện duyên rộng rãi với tất cả chúng sanh. Trong 

Phật giáo gọi là kết pháp duyên, rộng kết pháp duyên. Cũng có thể có người nghe như 

vậy liền sinh nghi ngờ, rộng kết pháp duyên, pháp duyên nhiều quá tương lai thành 

Phật không phải rất phiền ư? Biết bao nhiêu người đến tìm không mệt sao? Đó không 

phải là tự chuốc phiền sao? Nên biết rằng, khi đến cảnh giới thành Phật, không giống 

nhau. Phổ độ tất cả chúng sanh, không cảm thấy có ý niệm mệt mỏi, vì sao vậy? Vì 

làm mà không làm, không làm mà làm. 

Phàm phu chúng ta làm nhiều việc cảm thấy mệt là sao? Vì chúng ta khởi tâm 

động niệm. Quý vị cảm thấy hôm nay mình làm quá nhiều việc rất mệt, như vậy sẽ mệt 

thật, là từ tâm tưởng sanh. Nếu như quên ý niệm này sẽ không cảm thấy mệt. Một ngày 

làm rất nhiều công việc, nhưng giống như không làm vậy, ta không để nó trong tâm, để 

trong lòng mới phiền phức. 

Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, tôi thường khuyên chư vị, trình độ và căn 

tánh của chúng ta, muốn thành tựu trong đời này, chỉ có một phương pháp là niệm Phật 

cầu sanh Tịnh độ, tuyệt đối không có phương pháp thứ hai. Thật sự muốn vãng sanh 

Tịnh độ, phải tu như thế nào? Đầu tiên là phải để Phật A Di Đà trong tâm. Tất cả pháp 

từ tâm tưởng sanh, trong tâm mình chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra thì 

không còn gì cả, như vậy là đúng. Tâm chúng ta là tâm Phật, tâm của Phật A Di Đà, lời 

nói của mình là lời nói của Phật A Di Đà, hành vi của mình là hành vi của Phật A Di 

Đà. Chúng ta tâm đồng tâm, nguyện đồng nguyện, hạnh đồng hạnh làm gì có chuyện 

không vãng sanh! Chắc chắn được vãng sanh. 

Căn tánh thấp kém cũng không sao, đến thế giới Cực Lạc liền được thông minh. 

Đến thế giới Cực Lạc, ai giảng kinh thuyết pháp cho quý vị? Là Phật A Di Đà. Chúng 

ta đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Để cầu học. Một phương hướng, một mục đích là 

thân cận Phật A Di Đà. Một phương hướng là thế giới Cực Lạc. Phải buông bỏ tất cả 

những thứ tạp nham thuộc thế giới này, đừng để trong tâm, để trong tâm chính là 
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chướng ngại. Làm được như vậy, đời này nhất định được vãng sanh, vạn người tu vạn 

người đi. Nhưng đối với tất cả chúng sanh ở đây, phải giống như Phật A Di Đà vậy. 

Dùng tâm thanh tịnh đối đãi họ, dùng tâm bình đẳng đối đã họ, dùng từ bi chân thành 

đối với họ. Hiện nay chúng sanh tâm hành bất thiện, cần tha thứ cho họ, đừng trách họ. 

Dương Tự Trừng nói trong Liễu Phàm Tứ Huấn, đó là nói xã hội đương thời. Người ở 

địa vị cao, không giáo hóa tốt chúng sanh, chúng sanh không hiểu về luân lý, đạo đức, 

nhân quả, tạo ra rất nhiều tội nghiệp, cần phải tha thứ cho họ. Phải biết bản tánh họ vốn 

thiện, trong Kinh Hoa Nghiêm nói họ vốn là Phật. Vì thế phải tôn trọng họ, phải giúp 

đỡ họ, tuyệt đối đừng trách cứ họ.  

Điều này khiến tôi nghĩ đến mấy câu nói của tiến sĩ Townenbe người Anh. Ông 

nói giải quyết vấn đề của xã hội trên thế giới trong thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng 

mạnh và Phật pháp đại thừa. Học thuyết Khổng Mạnh là gì? Là hiếu, là kính. Đây là 

nền tảng! Hiếu thân tôn sư. Tôn sư, chúng ta đều muốn đối với thầy_chúng ta đổi một 

từ, dùng kính trọng, phải biết cung kính đối với tất cả mọi người. Trung, trung là gì? 

Chữ tâm đặt ở giữa, không nghiêng về thiện, cũng không nghiêng về ác, nghĩa là dùng 

tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng đối với người. Thứ là không nhớ lỗi lầm của người khác, 

đây là thứ, mới có thể giáo hóa chúng sanh trong thế giới hiện nay, khiến mọi người 

đều hoan hỷ. Họ làm sai, sai rồi thì thôi, không truy cứu lỗi lầm của quá khứ. Truy cứu 

thì bao nhiêu phiền phức đều theo đó mà xuất hiện, không tìm tòi lỗi đã qua. “Phàm sở 

hữu tướng giai thị hư vọng”, hà tất coi nó là thật? Mọi người cùng nhau nổ lực học tập 

giáo huấn của thánh hiền. 

Phật pháp đại thừa là gì? Là chân thành, từ bi. Đúng vậy, mấy chữ này có thể giúp 

xã hội hiện nay lập lại trật tự, như vậy mới cứu được. Không được đối lập, không được 

trừng phạt. Cũng chính là nói, tuyệt đối không được dùng cách đối lập, dùng đối lập 

không giải quyết được vấn đề. Phải dùng tâm yêu thương, bao dung. Phải dùng lòng 

thương yêu chân thành để giúp những chúng sanh này, khiến họ tiếp thu giáo huấn 

thánh hiền, điều này quan trọng nhất. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Tập 157 
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn 

Biên tập:Bình Minh 

Thời gian:04.10.2010 

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong 

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 182, hàng thứ ba từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ phẩm 

Phạm Hạnh trong Kinh Niết Bàn. 

 “Phẩm Phạm Hạnh Kinh Niết Bàn nói: Vì sao gọi là Như Lai? Như những gì Chư 

Phật quá khứ nói không hề thay đổi, vì sao nói không thay đổi? Chư Phật quá khứ vì 

độ chúng sanh mà nói 12 bộ kinh, Như Lai cũng như vậy, nên gọi là Như Lai”.  

Ý trong kinh nói đã hiển thị cho chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Chư Phật Bồ 

Tát ứng hóa đến thế gian, các ngài đến để làm gì? Để nói 12 bộ kinh, giảng kinh dạy 

học, các ngài đến thế gian là vì điều này. Vì sao phải giảng kinh dạy học? Cổ đức nói 

rằng, “từ bi vi bổn, phương tiện vi môn”. Từ bi là không nhẫn tâm khi thấy chúng sanh 

chịu khổ, làm sao để giúp chúng sanh rời khổ được vui. Khổ phải lìa khổ cứu cánh, 

khổ cứu cánh là gì? Là sanh tử, sanh tử là cái khổ lớn. Làm sao để giúp chúng sanh 

vĩnh viễn thoát ly nỗi khổ lớn của sanh tử. 

Lạc là gì? Lạc là cứu cánh lạc, thuật ngữ trong kinh gọi là Đại bát niết bàn, đây là 

dịch âm tiếng Phạn. Theo ý này mà nói, niềm vui vĩnh hằng sẽ không có khổ, viễn ly 

tất cả khổ, đây là cảnh giới của đại niết bàn. Trong kinh luận nói khổ, thông thường nói 

ba loại lớn: Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Trong khổ khổ có tám loại, gọi là tám khổ 

giao xen lẫn nhau, đây là tám loại lớn. Bốn loại ở trước là sanh lão bệnh tử, không ai 

tránh khỏi, giàu nghèo phú quý đều lãnh chịu như nhau. Ngoài điều khổ này ra còn có 

cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Ngũ ấm xí 

thạnh khổ đặc biệt hiển thị ở thân tâm chúng ta không được mạnh khỏe, nên nhiều ưu 

tư nhiều bệnh hoạn. Hạng người này không ít. Đại bát niết bàn vĩnh viễn không có 

những hiện tượng khổ, quả báo khổ này. Đức Phật là vì đều này. Vì sao dùng phương 

pháp dạy học? Vì chúng ta không biết khổ từ đâu đến, khổ đến từ mê hoặc tạo nghiệp, 

mê hoặc tạo nghiệp quả báo chính là khổ. Nên Phật ví luân hồi lục đạo là biển khổ: khổ 

hải vô biên, quay đầu là bờ. 

Chúng ta biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tất cả Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở thế 

gian, là giúp chúng ta quay đầu. Quay đầu, là từ mê hoặc điên đảo quay đầu chính là 

giác ngộ, giác mà không mê, nghĩa là đã quay đầu. Mê mà không giác, đây là nhân của 

luân hồi lục đạo. Từ đó cho thấy, ân huệ lớn nhất mà Phật đối với chúng sanh, là giúp 

chúng ta phá mê khai ngộ. Phương tiện để giúp chúng sanh phá mê khai ngộ- phương 
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tiện vi môn. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi, hợp lại nói là phương pháp thích 

hợp nhất, phương pháp thích ứng nhất chính là dạy học. Cho nên đức Thế Tôn xuất 

hiện, thị hiện trong thân phận một người thầy giáo. Là một thân phận như thế, chúng ta 

cần phải biết. Trong kinh điển chúng ta thường thấy một danh từ, gọi là: “Thiên nhơn 

sư”, trong mười hiệu có Thiên Nhơn Sư. Cho nên thân phận của Phật là người thầy 

giáo, dùng thân phận này xuất hiện ở thế gian. Ngài thị hiện cho chúng ta thấy, năm 30 

tuổi khai ngộ_ngày xưa Khổng tử nói một đời của ông, 15 tuổi đặt chí hướng vào học 

tập, 30 học xong. Đức Phật cũng gần như vậy, 19 tuổi rời xa gia đình. Gia đình của 

ngài là gia đình đế vương, vậy mà ngài từ bỏ vinh hoa phú quý ra đi tham học. 19 tuổi 

đến 30 tuổi, thời gian 12 năm, tất cả học phái và Tôn giáo của Ấn độ ngài đều đến học 

hỏi. Không còn gì để học, cũng không còn nơi nào để học, nhưng vẫn không giải quyết 

được vấn đề, vấn đề lớn, ngàn vạn năm nay, nhân loại đều thảo luận vấn đề này: Vũ trụ 

từ đâu đến? Con người từ đâu đến? Tôi từ đâu đến? Vì sao có tôi? Đây là vấn đề lớn! 

Đức Thế Tôn học suốt 12 năm cũng không tìm ra đáp án, đành từ bỏ, không học nữa. 

Ngài liền nhập định dưới cây Tất Bát La bên bờ sông Hằng, ngài biết chỉ có thiền định 

thâm sâu mới có thể giải quyết được vấn đề. Định đến trình độ nhất định sẽ khai ngộ, 

quả nhiên không sai, Đức Phật đã khai ngộ. Khai ngộ, vấn đề được giải quyết, thành 

tựu trí tuệ đức tướng viên mãn, và bắt đầu công việc dạy học.79 tuổi ngài viên tịch, dạy 

học được 49 năm. 

Nếu ta hiểu giai đoạn hành nghi này một cách rõ ràng minh bạch, thì không thể 

nói Đức Phật và Tôn giáo có liên quan, cũng không thể nói không có liên quan, vì sao 

vậy? Vì ngài từng học Tôn giáo, tất cả Tôn giáo của Ấn độ ngài đều học qua, nhưng 

ngài không thuộc về một Tôn giáo nào cả. Thật vậy, ngài cũng không phải Tôn giáo. 

Theo tư tưởng của người xưa thì Đức Phật đúng nghĩa của một người thầy giáo, giống 

như Khổng tử vậy, dùng thân phận một người thầy giáo xuất hiện ở thế gian. Vì thế 

hàng đệ tử đời sau, xưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bổn Sư, người thầy căn bản. 

Nói như cách nói hiện nay, chúng ta tiếp thu là giáo dục Phật giáo, người thầy đầu tiên 

sáng lập giáo dục Phật giáo, nên xưng ngài là Bổn Sư. Chúng ta với ngài là quan hệ 

thầy trò, chúng ta tự xưng đệ tử, đệ tử người bây giờ gọi là học sinh. Chúng ta với đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni là mối quan hệ thầy trò. Chư vị Bồ Tát, A la hán trong quá khứ 

đều là học trò của Phật, hiện nay chúng ta cũng là học trò của Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Vậy chư Bồ Tát và A la hán với chúng ta có quan hệ gì? Là mối quan hệ đồng học, 

chúng ta có cùng một vị thầy. Họ học trước, chúng ta học sau, quan hệ của chúng ta là 

học huynh và học đệ, là mối quan hệ này. Bồ Tát Quán Thế Âm là học huynh. Mối 

quan hệ thuộc về luân lý, chúng ta cần phải hiểu rõ ràng minh bạch. Giữa chúng ta 

không có quan hệ Tôn giáo, chúng ta hoàn toàn là quan hệ thầy trò, là mối quan hệ 

đồng học với Bồ Tát và A la hán. Đều là những người tiếp thu giáo dục Phật giáo. Mục 

tiêu sau cùng của giáo dục Phật giáo, là giúp chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được 
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vui. Kim Phật cũng như cổ Phật, vì chúng ta giảng 12 bộ kinh. 12 bộ kinh này, ba loại 

trước là thể văn khác nhau, ba loại thuộc thể văn. Mấy loại sau thuộc về nội dung 

những gì ngài nói, ngài nói những gì? Nói về hai phần là lý luận và chân tướng sự thật. 

Trong 12 bộ kinh chúng ta học đến loại thứ 8, hôm nay chúng ta bắt đầu từ loại thứ 

chín. 

Thứ chín là “Luận nghị”. “Dùng kinh văn pháp lý nghị luận vấn đáp”. Loại này 

thuộc về luận nghị, đây là nói đến nội dung, trong kinh nói cho chúng ta biết về đạo lý, 

chân lý. Trong đây, trong rất nhiều kinh luận chúng ta đều thấy vấn đáp, như đại chúng 

đều biết Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, là thuộc về thể loại kinh này. Trong 

thể văn nó là trường hàng, thể tản văn, nhưng nội dung nó là luận nghị. Hàng đệ tử đưa 

ra nghi vấn, Đức Phật giải đáp; Đức Phật cũng đưa ra câu hỏi để cho hàng đệ tử giải 

đáp. Đây là người hỏi người đáp, chúng ta ở bên cạnh nghe hiểu, giác ngộ được. Loại 

kinh văn này gọi là luận nghị, hiện nay trong Đại Tạng Kinh, Luận tạng thuộc về loại 

này. 

Thứ mười là “Tự thuyết”, không có hỏi, không ai thỉnh giáo, Đức Phật tự thuyết. 

“Kinh văn không có người hỏi, do Phật tự nói, như Kinh A Di Đà vậy”. Kinh A Di Đà 

chúng ta đều thuộc làu, không có ai hỏi, từ đầu đến cuối đều một mình Đức Phật nói. 

Kêu tên ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất cũng không nói lời nào, mà chỉ cung kính 

lắng nghe. Trong hội này toàn là tự Phật Thích Ca Mâu Ni nói, vì sao vậy? Vì pháp 

này quá thâm sâu, người thường không biết đâu để hỏi. Đức Phật thấy nhân duyên 

thuần thục, duyên là gì? Đức Phật nói ra chúng hội có thể tin, có thể hiểu, có thể hành 

trì, đây là đã thuần thục. Ở sau là có thể chứng, tín giải hành chứng đều đầy đủ. Niệm 

Phật vãng sanh là chứng quả. Nhân duyên thành thục không thể không nói, không có ai 

đến thỉnh pháp cũng phải nói, hiện thị lòng từ bi tột đỉnh của Đức Phật, đúng là “đệ tử 

Phật môn không bỏ một ai”. Hàng đệ tử Phật chúng ta cần phải hiểu rõ về thầy mình, 

nếu không hiểu về thầy, tâm cung kính không sanh khởi được, tôn sư trọng đạo, đối 

với thầy không sanh khởi tâm cung kính. Nhận thức càng rõ, tâm cung kính càng thù 

thắng, bản thân mới được lợi ích. Đại sư Ấn Quang thường nói: Một phần thành kính 

được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích.  

Thầy giáo dạy học, rất nhiều học trò_khi tôi còn trẻ, theo học kinh giáo với thầy 

Lý. Thầy mở một lớp học kinh điển, trong lớp có hơn 20 học viên. Một mình thầy giáo 

dạy, có hơn 20 học sinh trình độ khác nhau. Nguyên nhân gì? Vì tâm cung kính của 

mỗi người đối với thầy khác nhau, chân thành, cung kính. Thành kính đối với thầy là 

bên ngoài, là biểu hiện bên ngoài. Bên trong là gì? Bên trong là cung kính đối với Phật 

pháp, thành kính bên trong tự nhiên hình thành ra bên ngoài. Bên trong người ta không 

nhìn thấu được, nhưng từ dáng vẻ bên ngoài có thể nhận ra nội tâm của quý vị. 

Bởi thế những học sinh này, ai có thành tựu, ai không có thành tựu, thầy đều rất rõ 

ràng minh bạch. Đối với người có thể thành tựu thì chuyên tâm hướng dẫn, đối với 
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người không thể thành tựu cũng rất hoan hỷ, xem như thế nào? Học sinh dự thính, 

cũng không cự tuyệt họ, cho họ trồng thiện căn! 

Ngày xưa thầy giáo muốn đào tạo người, phải tuyển học sinh, hoàn toàn là xem từ 

phương diện này. Nếu thầy muốn truyền pháp, muốn truyền đạo, chính thức chỉ định 

quý vị, tuyển chọn quý vị ra làm người kế vị, điều này cần phải khảo sát 5 năm trở lên, 

mới có thể nhận ra rõ ràng, quý vị có gánh vác được trọng trách này chăng. Tục Phật 

huệ mạng, hoằng pháp lợi sanh, quý vị có thể đảm nhận được chăng. Không có năng 

lực này không truyền được, là đại từ đại bi, vì sao vậy? Vì truyền cho người không có 

năng lực, không gánh nỗi trách nhiệm này, đó chính là tạo tội. Tội nghiệp này, quý vị 

xem trong giới kinh kết tội là địa ngục A tỳ, tội rất nặng. Nên thầy rất cẩn thận, quan 

sát vô cùng tường tận trước khi tuyển chọn.  

Giống như ngày xưa các bậc đế vương chọn người kế thừa, chọn hiền và năng. 

Quý vị xem trong Lễ Vận Đại Đồng chọn hiền và năng, rất cẩn thận. Quan sát một 

người thường quan sát 10 năm, 20 năm, 30 năm, như vậy mới chọn ra được. Thứ nhất 

là đức hạnh, nhân phẩm, học vấn, năng lực. Nếu đích thực có thể đảm nhận trọng trách 

này, mới đem vương vị cho họ. 

Hiền nghĩa là kế thừa vương vị, năng là kế thừa đại thần, đây là cách trị đại đồng. 

Ngày xưa từng xuất hiện, không phải là lý tưởng. Nghiêu, Thuấn, Vũ, chúng ta xem 

lịch sử ghi chép, họ lựa chọn nhân tài bằng phương pháp này. Từ vua Vũ trở về sau 

truyền ngôi cho con trai, nên đã trở thành nhà thiên hạ. Nhưng con trai của vua Vũ quả 

thật rất tốt, tức là Vương Khải, Vương Khải là con trai của Hạ Vũ. Đức hạnh, học vấn, 

năng lực, xử sự đối nhân tiếp vật, đương thời không ai không tán thán, không ai không 

khâm phục. Nên Đại Vũ cũng tiếp nhận tiến cử của đại chúng, đem vương vị truyền 

cho con trai, truyền cho Khải. Từ đây về sau người xưa gọi là tiểu khang, tiểu khang là 

nói ba đời Hạ -Thương -Chu, đây đều là bậc trung.  

Thời đại Khổng tử và Mạnh tử ra đời là thời loạn, Xuân Thu Chiến Quốc. Động 

loạn này kéo dài hơn 400 năm, gần 500 năm. Nên Khổng Mạnh niệm niệm không quên 

nền chính trị của thánh hiền, luôn nhắc đến Nghiêu Thuấn Vũ Thang, là thánh nhân. 

Cho nên nền chính trị ngày xưa là chính trị thánh hiền, chúng ta không thể không biết 

điều này. Giáo dục là giáo dục thánh hiền, chính trị là chính trị thánh hiền. Bất luận là 

ngành nghề nào, người là thánh hiền nhân. Kinh tế là thương nhân thánh hiền; làm 

công là công nhân thánh hiền. Bất luận ngành nghề nào đều là thánh hiền. Quý vị 

muốn hỏi vì sao ư? Vì nền giáo dục ta tiếp thu là giáo dục thánh hiền, từ giáo dục gia 

đình đến giáo dục học đường. Đọc sách chí tại thánh hiền, đây là thiên hạ đại trị. 

Không dám nói là thế giới Cực Lạc, cũng tương tự với thế giới Cực Lạc. Cho nên trải 

qua các đời, trong lòng người đọc sách, văn nhân  luôn hướng đến, khác với người bây 

giờ. 
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Bởi thế căn tánh thuần thục, có thể tiếp thu, không ai thỉnh Đức Phật liền tự nói, tự 

động dạy. 

Thứ 11 là “Phương quảng”. “Nói chân lý phương chánh quảng đại”, loại kinh văn 

này có tiêu đề là Phương quảng, nổi tiếng nhất là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa 

Nghiêm, quả đúng là chân lý phương chánh quảng đại. Nói như trong Kinh Bát Nhã, 

bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói 

những gì? Trong Kinh Bát Nhã nói là thật tướng các pháp. Quý vị nghĩ có đúng chăng? 

Một bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, nói về thật tướng các pháp. Các 

pháp là tất cả pháp, thật tướng như người hiện nay gọi là chân tướng. Chân tướng tất cả 

pháp giữa vũ trụ, là nói đến vấn đề này. Loại kinh này có tựa đề là Phương quảng. 

Kinh sau cùng là “Thọ ký”. “Kinh văn thọ ký cho Bồ Tát thành Phật”. Loại này 

không chuyên tinh, trong tất cả các kinh điển Đức Phật đều nói đến vấn đề này, đoạn 

kinh văn này thuộc về thọ ký. Đức Phật có trí tuệ này, có năng lực này, biết được 

tương lai khi nào quý vị tu hành chứng quả thành Phật, thành Phật ở đâu, khi nào thành 

Phật, thành Phật có hiệu là gì, ngài đều có thể nói ra. 

Đây gọi là 12 bộ kinh, 12 bộ kinh này chính là nội dung tất cả kinh điển Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm. Phật Phật đạo đồng, cổ Phật ra đời là nói 

những kinh điển này, kim Phật ra đời không khác gì cổ Phật, cũng nói những kinh điển 

này, bởi thế Phật Phật đạo đồng. Kim Phật như cổ Phật tái sanh, nên gọi là Như Lai. 

Chúng ta xem tiếp kinh văn bên dưới: “Hội Sớ lại nói, Như Lai có ba nghĩa: Pháp 

thân, báo thân, ứng thân”. Ở trang 182 hàng sau cùng_cũng có thể xưng Như Lai. Pháp 

thân thì không cần nói nữa, pháp thân là từ tự tánh để nói; báo thân là thân tự thọ dụng; 

ứng hóa là thân tha thọ dụng, đều có thể xưng Như Lai, kim Phật và cổ Phật không có 

gì khác nhau. 

Tam thân này, chúng ta cần phải hiểu nghĩa chân thật của nó. Pháp thân không có 

tướng, trong Tịnh độ tông gọi là thường tịch quang, thường tịch quang là pháp thân. 

Cõi thường tịch quang, thân thường tịch quang, thân và cõi không hai, vì sao vậy? Vì 

trong thường tịch quang không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh 

thần. Nhưng phải biết nó rất linh hoạt, nó không có gì cả, trong lục đạo nói linh hồn, nó 

không phải linh hồn. Nói một cách miễn cưỡng nó là linh tánh. Không có vật chất cũng 

không có tinh thần, nhưng nó có thể thấy có thể nghe, tất cả chúng sanh khởi tâm động 

niệm nó biết tất cả, rất kỳ lạ. Thật ra không có gì kỳ là cả. 

Quý vị xem tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật làm thí nghiệm nước. Nước là 

một loại vật chất, nó không có mắt cũng không có tai, nhưng nó thấy được nghe được. 

Nó không có nhục thân khí quản, nhưng lại hiểu được ý người, đây là gì? Là linh tánh! 

Ai không có linh tánh? Có. Linh tánh là gì? Linh tánh là pháp thân. Chúng ta có pháp 

thân chăng? Đương nhiên có pháp thân, không có pháp thân thì thân này làm sao đến 

được? Pháp thân là thể, là bản thể. Thân này là hiện tướng. 
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Báo thân là Đức Phật đã đoạn tận phiền não, là thân tự thọ dụng, nghĩa là nói lìa 

khổ được vui. Báo thân là được niềm vui thật sự, đã đoạn tận tất cả vọng tưởng phân 

biệt chấp trước, đây là báo thân. Báo thân trú ở đâu? Báo thân trú trong cõi thật báo, 

nên gọi là báo thân. Chúng ta biết trong cõi thật báo là nơi ở của 41 vị pháp thân đại sĩ, 

người thường không đến được. Nghĩa là nói đã đoạn tận kiến tư phiền não, đoạn tận 

trần sa phiền não, cũng đoạn tận vô minh phiền não, lúc này trú trong cõi thật báo. 

Trong cõi thật báo có thân, có sắc tướng, có thân. Tướng này, trong kinh Đức Phật nói: 

Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Không phải như bình thường 

chúng ta nói, 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp là ứng thân. Báo thân là 

vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Vì sao vậy? Vì tánh đức hoàn toàn hiển thị 

ra từ báo thân, tánh đức vô lượng vô biên vô số vô tận, không thể nghĩ bàn, hoàn toàn 

đều hiện ra từ trên báo thân. Đây là tự thọ dụng, thật sự lìa khổ được vui. 

Ứng thân là tha thọ dụng, ứng thân là ứng hóa trong thập pháp giới, trong lục đạo. 

Chúng sanh có cảm, Phật liền thị hiện, Phật thị hiện thân này gọi là ứng thân. 

Đương thời Đức Thế Tôn thị hiện ở cõi Ta bà này là ứng thân. Ứng thân không gì 

khác với thân chúng sanh ở nơi đây, ngài đến đầu thai vào cõi người trên địa cầu chúng 

ta. Ngài cũng thị hiện đầu thai, hoàn toàn giống như nhân gian chúng ta. Chúng ta là 

con người, ngài cũng là con người, nhưng chúng ta là người mê hoặc điên đảo, ngài là 

người triệt ngộ rốt ráo, điều này không giống nhau. Ngài đến để làm gì? Đến để giáo 

hóa chúng ta, dạy người, thị hiện dạy người, dạy súc sanh thì thị hiện thân súc sanh, 

súc sanh nhiều loại. Nếu dạy loài hổ ngài liền thị hiện thân loài hổ, hiện thân đồng loại. 

Nếu không phải thân đồng loại, làm sao sống cùng nhau? Hiện thân đồng loại, đây gọi 

là ứng thân. Muốn dạy ngạ quỷ, ngài phải hiện thân ngạ quỷ. 

Quý vị xem, trong một vài pháp sự của Phật giáo như chuẩn tế, chuẩn tế  là cúng 

thí thực. Quỷ rất đáng thương gọi là quỷ đói, không được ăn uống. Cúng thí thực, cúng 

thí thực nghĩa là sao? Là mời khách, mời ai? Mời quỷ đến ăn cơm. Quý vị xem trên đài 

cúng thí có cắm một bài vị quỷ vương, gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ, mặt mũi hung dữ. Tiêu 

Diện là ai? Bồ Tát Quán Thế Âm, hiện thân quỷ ở trong đường ngạ quỷ. Ở đường nào 

thì hiện thân ở đường đó, đây gọi là ứng thân. Không hiện thân này, không thể giáo 

hóa loại chúng sanh đó, hòa quang đồng trần với tất cả chúng sanh. 

Còn một thân nữa gọi là hóa thân, hóa thân khác với ứng thân, cũng là giáo hóa 

chúng sanh, nhưng thời gian ngắn. Quý vị nhìn thấy họ, họ nói chuyện với quý vị, chỉ 

điểm cho quý vị, xong rồi liền biến mất, quý vị không tìm thấy họ nữa. Không biết họ 

từ đâu đến, cũng không biết họ đi về đâu, nhưng thật sự nhìn thấy họ, đây là hóa thân. 

Hóa thân cũng thường có, người có duyên đều gặp được. Quý vị có nhân duyên đặc 

biệt với Phật Bồ Tát. Chúng tôi ngày xưa_là sự thật hoàn toàn, không phải giả. Sư mẫu 

của tôi, vợ của thầy Chu Bang Đạo- Chu tiên sinh. Trong thời kỳ kháng chiến, chúng 

tôi đi học ở Quý Châu, ông là hiệu trưởng của chúng tôi. Sau khi chiến tranh thắng lợi 
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ông trở về Nam Kinh, nhà ông ở Nam Kinh có khoảng sân rất lớn, ba lần cửa. Sau khi 

mở cửa lớn là sân nhà, trong này có rất nhiều cây ăn trái, một khoảng sân lớn. Sau đó 

mới đến cửa thứ hai, ở trước là sân. Chúng tôi ở Đài Trung học Phật với thầy Lý tình 

cờ gặp lại hiệu trưởng, hiệu trưởng cũng học Phật với thầy Lý. Trước đây chúng tôi là 

thầy trò, bây giờ chúng tôi trở thành bạn học. Vợ thầy Chu nói với tôi, khi bà ở Nam 

Kinh, một hôm có một vị hòa thượng_lúc đó họ không tin Phật, không có tín ngưỡng 

Tôn giáo, có một vị hòa thượng đến nhà bà khất thực. Bà hỏi hòa thượng, ông từ đâu 

đến? Đến từ Cửu Hoa Sơn, đi khất thực gieo duyên. Bà nói ông muốn gì? Hòa thượng 

nói cần năm cân dầu thơm, bà Chu không cho. Không cho, hòa thượng liền đi. Sau khi 

hòa thượng đi rồi, bà đột nhiên nhớ lại: Nhà mình muốn đến được đây là đi qua ba lần 

cửa, không có ai mở cửa, cũng không nghe tiếng gọi cửa, ông ta đến bằng cách nào? 

Khi hòa thượng đi rồi, thấy cửa vẫn đóng, ông đi bằng cách nào? Bà cảm thấy rất kỳ lạ, 

để chuyện này trong lòng không biết bao nhiêu năm. Khi đến Đài Trung gặp thầy Lý, 

bà kể lại câu chuyện này cho thầy Lý nghe. Thật vậy, lúc bà nói chuyện với vị hòa 

thượng cũng khoảng mười mấy phút, tuyệt đối không phải thấy sai, thật sự thấy như 

vậy. Vị hòa thượng này không biết từ đâu đến, cũng không biết đi về đâu. Từ núi Hoa 

Sơn đến khất thực năm cân dầu thơm, bà hối hận vì không cúng dường. Thầy giáo nói 

với bà, đó là Bồ Tát Địa Tạng, bà giật mình quỳ xuống lạy. Bồ Tát Địa Tạng đến nhà 

bà, đến độ bà. Nên từ đó về sau bà thờ Bồ Tát Địa Tạng, ngày ngày tụng Kinh Địa 

Tạng, ngày ngày niệm Chú Đại Bi, bà tu hành tinh tấn. Học sinh chúng tôi không ai 

không khen ngợi bà, bà đối với học sinh chúng tôi tốt hơn cả con cái mình. Nên học 

sinh chúng tôi lúc đó, thật sự gọi là thầy trò như cha con. Hoạn nạn, không có nhà, học 

đường chính là nhà, thầy giáo là cha mẹ chúng tôi, còn bạn học giống như anh em chị 

em vậy. Hợp tác lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Đó là gì? Là Bồ Tát 

Địa Tạng hóa thân. 

Cho nên ứng thân, hóa thân, vì họ không mê, giác mà không mê. Ngày xưa Chư 

Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, hiện tại Chư Phật đến thị hiện ứng hóa, không khác 

gì cổ Phật. Cho nên có thể gọi là ứng thân Như Lai, hóa thân Như Lai. 

Bên dưới, Kinh Kim Cang nói: “Không có đến, cũng không có đi, nên gọi là Như 

Lai, đây là pháp thân Như Lai”. Pháp tánh, thân pháp tánh, đây là nói từ trên phương 

diện pháp thể. Trong Kinh Kim Cang còn có câu: “Như Lai tức chư pháp như nghĩa”, 

cũng là nói pháp thân. Câu này nói rất hay, các pháp nhất như, cũng tức là nói tất cả 

pháp là nhất thể. Chư pháp như nghĩa, nói cho chúng ta biết tin tức này. Đây đều là nói 

luân lý của Phật giáo, luân lý Phật giáo nói rằng: muôn sự muôn vật khắp biến pháp 

giới hư không giới, là từ một tự tánh biến hiện ra. 

Chúng ta đọc trong kinh điển đại thừa, “ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp 

không có tâm”. Tâm ở đây nghĩa là tự tánh, là chân tâm, bản thể của tất cả pháp là chân 
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tâm. Tôn giáo nước ngoài không gọi nó là tánh, không gọi là chân tâm, mà gọi là chân 

thần, gọi là thượng đế. Danh xưng khác nhau, nhưng thực tế là cùng một nghĩa. 

Lần này tôi thấy_tháng trước có mấy nhà khoa học, mở hội nghị ở Sydney Úc 

châu, luận đàm hai ngày, có gởi thư mời cho tôi. Tôi không đi, nhưng phái mấy vị 

đồng tu đến tham dự, có năm sáu người đi tham dự. Tôi xem ghi chép báo cáo của họ, 

khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc, những báo cáo khoa học này ngày càng tiếp cận Phật 

giáo. Mặc dù họ là tín đồ Tôn giáo, nói rằng: Thượng đế tức là tôi, tôi tức là thượng đế. 

Tôi là thượng đế, quý vị cũng là thượng đế. Thấy báo cáo này, giống với những gì 

trong Phật giáo đại thừa nói: “tất cả chúng sanh vốn là Phật”, 3000 năm trước Đức Phật 

đã nói như vậy. 

Hiện nay các nhà khoa học, có một số là tín đồ Tôn giáo, họ thừa nhận thượng đế 

không phải một người_điều này trước đây tôi chưa từng nghe, nên ngày càng gần với 

tư tưởng của Phật giáo đại thừa, đây là thật.  Chủ tạo vật thật sự là ý niệm, trong kinh 

nói tâm hiện thức biến. Tâm chính là chân tâm, nghĩa là pháp tánh, năng sanh năng 

hiện. Khi khai ngộ đại sư Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”. Tự 

tánh này chính là pháp tánh, nghĩa là bản tánh chân như, năng sanh vạn pháp. Trong 

Hoàn Nguyên Quán nói, nguồn gốc của vũ trụ là nhất niệm bất giác. Nhất niệm bất 

giác này là A lại da sanh ra, toàn thể vũ trụ xuất hiện. Sau khi xuất hiện, đây là gì? Là 

hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, cả ba hiện tượng điều 

xuất hiện. Bất cứ hiện tượng nào đều có ba đặc tánh, thứ nhất là “chu biến pháp giới”. 

Vì chúng ta biết, bất luận là vật chất hay tinh thần, nó đều có tần suất. Nên hiện nay 

các nhà khoa học phát hiện là vũ trụ, họ đưa ra một lý luận: “Lý luận dây đàn”. Lý luận 

này giống như khi đàn, khi ta gảy nó có chấn động. Muôn sự muôn vật giữa vũ trụ, vì 

sao có nhiều sự bất đồng đến thế? Đây là tần suất không giống nhau, tất cả đều thuộc 

về chấn động. Chấn động này hiện nay khoa học gọi là năng lượng, vì chấn động nên 

mới xuất hiện hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất và hiện tượng tự nhiên. Tam tế 

tướng của A lại da, nghiệp tướng của A lại da chính là chấn động, lúc động chúng ta 

gọi nó là khởi tâm động niệm. Nó vô cùng vi tế, bản thân chúng ta không cách nào 

phát giác được, chấn động cực kỳ vi tế. Tốc độ chấn động này, chỉ cần vừa động nó 

liền chu biến pháp giới. Nói cách khác, bất cứ tốc độ nào đều không sánh bằng chấn 

động của tâm niệm này. Ánh sáng của mặt trời đến địa cầu phải mất tám phút, cự ly 

không xa lắm, nhưng ý niệm chúng ta vừa chấn động là chu biến pháp giới, nên cảm 

ứng đạo giao với tất cả Chư Phật Bồ Tát, không thể nghĩ bàn. 

Đặc tánh thứ hai là “xuất sanh vô tận”. Nói như chúng ta hiện nay là biến hóa vô 

cùng, quả là không thể nghĩ bàn. Trong sự biến hóa này, mặc dù là ức vạn năm nay, 

không có hai hiện tượng dao động nào biến hóa hoàn toàn tương đồng. Không có, xưa 

nay chưa từng có, chỉ có đến khi nào tương đồng? Khi bất động là tương đồng, chỉ cần 

là động sẽ không có tương đồng, xuất sanh vô tận. 
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Đặc tánh thứ ba là “hàm dung không hữu”. Hàm không, không là hư không, hữu 

là vạn hữu. Vấn đề này thông thường chúng ta gọi là tâm lượng lớn, nó có thể bao 

dung. Trong Phật pháp thường nói là “tâm bao thái hư, lượng châu sa giới”, chính là ý 

này. Quý vị xem lượng này lớn biết bao! Đây là gì? Là tâm lượng của tự tánh, tâm 

lượng của A lại da. Tâm lượng quý vị vốn lớn như vậy, hiện nay tâm lượng lại biến 

thành nhỏ như vậy, hai người cũng không thể bao dung lẫn nhau. Đó gọi là gì? Là tạo 

nghiệp! Tạo nghiệp thì phải chịu khổ, nghiệp không phải là thật, khổ cũng không phải 

thật, nhưng nó nhất định có hiện tượng này, đây là định luật nhân quả. Định luật này 

không khó lý giải, vì sao vậy? Có thể từ trong cảnh mộng lãnh hội được. Mỗi người 

đều có kinh nghiệm nằm mộng, quý vị thấy ác mộng, trong mộng sợ hãi đến nỗi đổ mồ 

hôi lạnh toàn thân, nhưng tỉnh dậy đều là không, là giả. Nhân quả đều là giả, hiện nay 

chúng ta đang ở trong mộng, cần phải biết điều này. 

Đức Phật dạy chúng ta, luân hồi lục đạo từ đâu mà có? Từ chấp trước, tình chấp. 

Chúng ta đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không còn chấp trước, như vậy là đã 

tỉnh. Sau khi tỉnh mộng, lục đạo không còn, là một giấc mộng. Nhưng sau khi tỉnh 

mộng, quý vị vẫn ở trong mộng, vẫn còn một tầng mộng. Lục đạo là mộng trong mộng, 

đã tỉnh mộng. 

Cảnh mộng ở trên là gì? Là tứ thánh pháp giới: Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, 

Phật, đó cũng không phải thật. Đó là gì? Đoạn tận trần sa phiền não, nghĩa là không 

còn phân biệt, phân biệt vi tế hơn chấp trước. Chấp trước không còn, nhưng vẫn còn 

phân biệt. Phân biệt không còn, đến sau cùng có thể không khởi tâm không động niệm, 

mười pháp giới không còn. Trong Kinh Bát Nhã Đức Phật nói: “Phàm sở hữu tướng 

giai thị hư vọng”, “tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh”. Mười pháp giới y 

chánh trang nghiêm là pháp hữu vi, mộng huyễn bào ảnh, thật sự đã tỉnh. Tỉnh giấc 

mộng này, mười pháp giới không còn. Ta trú ở đâu? Thì ra là trú trong cõi thật báo 

trang nghiêm. Tỉnh dậy mới biết, nơi ta ở là cõi thật báo, cõi thật báo trang nghiêm của 

Chư Phật Như Lai là cõi thật báo của chính mình, tự tha không hai, sanh Phật không 

hai, chúng sanh và Phật là một không phải hai. Đây là thế giới Cực Lạc, trong này 

không có khổ, thật gọi là lìa khổ được vui, nhưng vẫn không phải là cứu cánh nhất. 

Cứu cánh nhất là như thế nào? Là trở về tự tánh. Chúng ta từ tự tánh sanh ra, sau cùng 

vẫn trở về tự tánh. Giống như là một vòng tuần hoàn lớn, lại trở về chỗ cũ. Cứu cánh 

chính là thường tịch quang Tịnh độ, đã trở về thường tịch quang. Khi nào trở về 

thường tịch quang? Khi đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh. 

Trong kinh điển chúng ta thường thấy: Bồ Tát Đẳng giác vẫn còn nhất phẩm sanh 

tướng vô minh chưa đoạn, đoạn nhất phẩm vô minh này liền thành Diệu giác vị, quả 

Phật cứu cánh viên mãn, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không còn cao hơn, họ đã 

đến vô thượng. Lúc này cõi thật báo cũng không còn, trở về thường tịch quang. Nên 

cõi thật báo cũng không phải thật, chúng ta gọi nó là nhất chân pháp giới. Nghĩa là 
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trong cõi thật báo không có hiện tượng sanh diệt, không có hiện tượng biến dị. Sanh 

đến cõi thật báo, tướng giống như thế nào? Đại khái là giống như mười bảy mười tám 

tuổi vậy, vĩnh viễn mười bảy mười tám tuổi. Thọ mạng bao lâu? Ba đại a tăng kỳ kiếp, 

họ không thay đổi! Vì sao họ không thay đổi? Họ không có thức, chỉ có tâm hiện, 

không có thức biến. Thức là bát thức, họ ở trong cảnh giới đó là chuyển bát thức thành 

tứ trí. Nói cách khác, họ dùng chân tâm, chân tâm không thay đổi. Trong mười pháp 

dùng vọng tâm, vọng tâm thay đổi, vọng tâm thay đổi trong từng sát na, từng giây từng 

phút không giống nhau. Nên nó có sanh diệt. Ý niệm có sanh diệt, nên hiện tướng có 

sanh diệt. Ý niệm không có sanh diệt, nên nó sẽ thường trú. Người trong cõi thật báo 

trường thọ, vô lượng thọ, nhưng tướng mạo vĩnh viễn bất biến, vĩnh viễn không có 

sanh bệnh, không có hiện tượng này. Cây cỏ hoa lá mãi xanh tươi, không có điêu tàn. 

Trong kinh điển chúng ta đọc được rất nhiều, Đức Phật không nói: “phàm sở hữu 

tướng giai thị hư vọng”, cõi thật báo là ngoại lệ, không nói lời này, cho nên cõi thật 

báo cũng sẽ diệt tận.  

Các nhà vật lý học hiện đại, phát hiện khi nghiên cứu vũ trụ vĩ quan. Hiện nay 

chúng ta có thể thăm dò được, trên thực tế chỉ là 10% của toàn thể vũ trụ mà thôi, 90% 

vũ trụ còn lại không nhìn thấy, họ rất mơ hồ. Chúng ta nghe báo cáo này của họ vô 

cùng hoan hỷ, gật đầu, vì chúng ta đã hiểu. Họ không hiểu, nhưng chúng ta hiểu. 90% 

vũ trụ đó đi đâu? Đã trở về thường tịch quang. Trở về thường tịch quang, thì dù quý vị 

có tìm cũng không thấy được. Vì thường tịch quang, nó không phải vật chất, cũng 

không phải tinh thần. Nếu là vật chất, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân có thể tiếp xúc được. Nó là 

tinh thần, đệ lục ý thức có thể tiếp xúc được. Khi trở về thường tịch quang, tám thức 

đều không khởi tác dụng, đều không cách nào duyên được nó, nó đã trở về tự tánh.  

Phật pháp đích thực là triết học cao cấp, không những là triết học cao cấp, mà còn 

là khoa học cao cấp. Ngày nay vấn đề mà khoa học và triết học không giải quyết được, 

trong Phật pháp đều có cả. Khoa học tiến bộ, sau khi có thể thăm dò được cảnh giới 

này, không có cách nào tiếp tục nâng cao hơn nữa, không cách nào nâng cao thêm nữa. 

Nếu nâng cao hơn nữa phải dùng phương pháp của đại thừa, buông bỏ vọng tưởng 

phân biệt chấp trước. Sau cùng Đức Phật nói một câu, vấn đề minh tâm kiến tánh chỉ 

có chứng được mới biết. Cần bản thân quý vị phải tự chứng được, quý vị sẽ hiểu được. 

Khi quý vị không thể chứng được, dùng ý thức để duyên đó. Công năng của ý thức, đối 

với bên ngoài có thể duyên đến vũ trụ, đối với bên trong có thể duyên đến A lại da, 

nhưng không duyên được tự tánh. Thức thứ sáu có thể duyên, danh từ hiện nay của 

chúng ta gọi là tri thức. Từ buông bỏ tập khí phiền não, trong này chứng được gọi là trí 

tuệ. Cho nên Đức Phật chứng được, là ngài dùng trí tuệ, không phải tri thức. Ngày nay 

khoa học thăm dò được, tất cả đều thuộc về tri thức, không phải trí tuệ. Phạm vi mà tri 

thức có thể thăm dò được chỉ lớn chừng đó, thật đáng nể, nhưng họ chưa đoạn được 

phiền não. Chưa đoạn được phiền não, nói cách khác họ không ra khỏi luân hồi lục 
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đạo, cần phải hiểu điều này! Trong Phật pháp tu học không coi trọng tri thức, chỉ coi 

trọng trí tuệ, coi trọng đức hạnh, coi trọng sự buông xả. Đức Phật dạy chúng ta, buông 

bỏ kiến tư phiền não, liền chứng được A la hán, lục đạo không còn, vượt thoát lục đạo, 

đây là lợi ích thật sự. Mặc dù tri thức khá cao, nhưng ta chưa trừ được thị phi nhân ngã, 

chưa buông bỏ được tự tư tự lợi, chưa buông bỏ tham sân si mạn. Như vậy quý vị ở 

trong lục đạo, phải sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó, vô ích, tri thức 

không hữu dụng. Dù tri thức cao đến đâu, nếu vẫn còn tham sân si mạn, nhất định đọa 

tam đồ. Nếu có trí tuệ, chắc chắn họ không còn tham sân si mạn. Không giống nhau, trí 

tuệ lợi ích vô cùng, chúng ta nhất định phải hiểu điều này. 

Chúng ta xem tiếp bên dưới, trang 183 hàng thứ nhất: “Chuyển Pháp Luân Luận 

nói: Đệ nhất nghĩa đế gọi là Như, chánh giác gọi là Lai, đây là báo thân Như Lai”. Đây 

là nói gì? Trong cõi thật báo trang nghiêm, 41 vị pháp thân đại sĩ, đệ nhất nghĩa đế gọi 

là Như. Đệ nhất nghĩa đế là gì? Chính là trong kinh này nói, loại thứ nhất trong ba loại 

chân thật- Chân thật rốt ráo, nghĩa là tự tánh, người xưa gọi là bản tánh, bản tánh vốn 

thiện. Trong Tịnh độ gọi là thường tịch quang, đây là Như. 

Chánh giác gọi là Lai, đệ nhất nghĩa đế là tánh đức, tự tánh vốn có. Chánh giác là 

tu đức, nếu chúng ta không tu, tuy có tánh đức, nhưng tánh đức không khởi tác dụng, 

tánh đức vĩnh viễn tùy duyên. Quý vị tạo tội địa ngục, tánh đức cũng theo đó biến ra 

hiện tượng địa ngục. Quý vị tạo tội súc sanh, tánh đức biến hiện súc sanh, tánh đức 

vĩnh viễn tùy duyên. Quả đúng là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, không sai 

chút nào. Đây là nói báo thân Như Lai, chánh giác hiện tiền. Chánh giác này là vô 

thượng chánh đẳng chánh giác. 

Thành Thật Luận nói: “Thừa Như Lai đạo, lai thành chánh giác, nên gọi là Như 

Lai”. Đây là ứng thân Như Lai. Ở trước là pháp tướng, báo thân Như Lai là pháp 

tướng. Quý vị xem pháp thân Như Lai là pháp tánh, báo thân Như Lai là pháp tướng, 

ứng thân Như Lai là pháp dụng, là khởi dụng của pháp tánh, đây là ứng thân Như Lai. 

Thừa Như Lai đạo, là tự tánh. Lai thành chánh giác, là thị hiện ứng thân. Như đương 

thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian này, là lai thành chánh giác. 

Chúng ta xưng ngài là Như Lai, xưng ngài là Phật, đây là ứng thân, ứng thân Phật, ứng 

thân Như Lai. Những đạo lý, chân tướng sự thật này, chúng ta đều hiểu rõ ràng, sẽ biết 

cần tu như thế nào. Đây là đại ân đại đức mà Phật đối với chúng ta, nếu Phật không 

xuất thế chúng ta làm sao biết được những vấn đề này? Nhất định tùy theo tập khí 

phiền não mà ngày ngày tạo ác nghiệp. Không nghe Phật pháp, nhất định trôi lăn mãi 

trong luân hồi lục đạo. Lục đạo luân hồi cũng vậy, cũng là gặp duyên khác nhau. Nếu 

như gặp được cha mẹ tốt, thầy giáo giỏi, dạy cho chúng ta nhân nghĩa đạo đức, chúng 

ta sẽ ở trong ba đường lành của lục đạo. Nếu không gặp được thầy giỏi, nhất định ta 

không dứt trừ được tham sân si mạn, đây là ác nghiệp, quả báo trong ba đường ác. Cõi 

người là giới tuyến, đây là một điểm, là một trạm trung chuyển. Quý vị từ ba đường 
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lành chuyển đến ba đường ác, chuyển từ đây. Từ ba đường ác chuyển đến ba đường 

lành, cũng từ đây chuyển. Thọ mạng ở cõi người không dài, nhưng ở trong lục đạo nó 

khởi tác dụng rất lớn. Nếu Chư Phật Bồ Tát thị hiện thân Phật để độ chúng sanh, đều ở 

cõi người. Ba đường lành như chư Thiên, thì họ hiện thân Bồ Tát, không hiện thân 

Phật, ba đường ác cũng hiện thân Bồ Tát, thành Phật nhất định ở cõi người. Nên cõi 

người đáng quý là đáng quý ở chỗ này, khổ nhiều ít vui dễ giác ngộ. Sau khi hiểu rồi, 

bản thân ở trong đời này, chúng ta đã tìm ra phương hướng, tìm được mục tiêu. Chúng 

ta tìm được kinh điển y cứ, nghĩa là bộ kinh này, y theo bộ Kinh Vô Lượng Thọ này. 

Phương hướng là thế giới tây phương Cực Lạc, mục tiêu là thân cận Phật A Di Đà, 

trong đời này tôi chắc chắn phải làm được điều này, phải hạ quyết tâm. Có thể đến đó 

được sao? Có thể. Dựa vào điều gì? Chỉ cần ta chịu buông bỏ là có thể đến đó được, 

tuyệt đối không thể đem những thứ ở thế giới này đến thế giới Cực Lạc, không thể đem 

theo được, buông bỏ triệt để. Ngày nào buông bỏ thì ngày đó sẽ thành công, quý vị 

muốn ngày nào vãng sanh, hôm nay tôi vãng sanh, hôm nay phải triệt để buông bỏ, 

hôm nay thật sự được vãng sanh. Vì sao vậy? Chúng ta ở đây vừa khởi tâm động niệm, 

Phật A Di Đà liền nhận được tin tức. 

Trong Hoàn Nguyên Quán nói: Chu biến pháp giới, thế giới Cực Lạc với chúng ta 

là cùng một pháp giới, đương nhiên ngài nhận được tin tức. Thật sự phát nguyện, thật 

sự phát tâm, Phật A Di Đà sẽ đến, đây hoàn toàn là sự thật. Đừng tiếp tục tham đắm 

những thứ không thật, lục đạo là giả, không có gì là thật, ngay cả mười pháp giới cũng 

là giả. Đến thế giới Cực Lạc, là trở về đến cõi thật báo trang nghiêm. Chúng ta chưa 

đoạn được nhất phẩm tập khí phiền não, nhất phẩm chưa đoạn cũng vậy, cũng là cõi 

thật báo. 

48 nguyện của Phật A Di Đà nói rất rõ ràng, chỉ cần sanh đến thế giới Cực Lạc, 

“đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát”. A Duy Việt Trí Bồ Tát là Bồ Tát nào? Tam bất 

thoái. Tam bất thoái nói như thế nào? Tiểu thừa A la hán là vị bất thoái, Bồ Tát đại 

thừa là hành bất thoái, minh tâm kiến tánh, Hoa Nghiêm viên giáo trở lên là niệm bất 

thoái. Chứng được ba loại tam bất thoái này, đó là Kinh Hoa Nghiêm viên giáo sơ trụ 

trở lên. 41 vị pháp thân đại sĩ, họ trú ở đâu? Họ trú cõi thật báo trang nghiêm. 

Bởi thế quý vị sẽ biết, thế giới Cực Lạc tuy nói bốn cõi, nhưng lấy cõi thật báo 

trang nghiêm làm trung tâm. Tuy ta sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, chưa đoạn nhất 

phẩm phiền não, nhưng được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, ta ở thế 

giới Cực Lạc, trí tuệ, thần thông, đạo lực, bình đẳng với pháp thân đại sĩ của hàng sơ 

trụ trở lên, đãi ngộ giống nhau. Thế giới khác không có lợi ích này. Phật A Di Đà đối 

xử bình đẳng, tuyệt đối không có phân biệt quý vị là cõi đồng cư hay quý vị là cõi 

phương tiện, không có tâm phân biệt này. Điều này hiếm có, quả thật hiếm có. 

Bởi vậy bốn cõi của thế giới Cực Lạc là ở cùng nhau, một sanh tất cả sanh. Hoàn 

cảnh tu học thù thắng như vậy, chúng ta không đến thì đi đâu để tìm? Cần phải biết 
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điều này. Vấn đề này là thật, không phải giả. Đối với thế gian này không hề có chút 

tham luyến nào. Ở thế giới này ngày nào, vấn đề hàng đầu là nâng cao cảnh giới của 

mình, việc lớn thứ hai là giúp những chúng sanh khổ nạn. Điều nầy cần phải hiểu rõ 

ràng. Nếu đem việc giúp đở tất cả chúng sanh khổ nạn, coi là việc lớn hàng đầu, đặt 

công phu tu học của mình ở vị trí thứ hai. Không tệ, quý vị tu được không ít phước 

báo, nhưng không về được thế giới Cực Lạc, đời sau hưởng phước báo nhân thiên, quý 

vị đang tạo công đức này. Khi hưởng phước báo nhân thiên, quý vị có tạo nghiệp 

chăng? Quý vị xem thế gian hiện nay, chức vị lớn, tiền tài nhiều, họ có tạo nghiệp 

chăng? Đừng nói gì khác, trong ẩm thực hàng ngày ăn thịt chúng sanh. Trong kinh Đức 

Phật nói rất rõ ràng: “Ăn nó nữa cân, trả nó tám lạng”. Nợ mạng phải trả mạng, nợ tiền 

phải trả tiền, như vậy phải làm sao? Vì thế chúng ta ở thế gian này, tất cả công đức tu 

học được, đều hồi hướng cho oán thân trai chủ, sám hối đối với họ. Trước đây không 

biết, bây giờ học Phật mới hiểu, cầu xin họ tha thứ, khi vãng sanh đừng đến quấy phá. 

Tôi sanh đến thế giới Cực Lạc, sau khi thành Phật sẽ trở lại độ họ. Điều kiện của chúng 

ta bàn thỏa đáng, tinh tấn tu hành, họ đồng ý. Nếu bàn những điều kiện này, bản thân 

quý vị vẫn còn tâm riêng tư, vướng vào danh văn lợi dưỡng, vị tham sân si mạn chi 

phối, những oan thân trai chủ này không tha cho quý vị, vì sao vậy? Vì những gì quý vị 

nói với tôi đều là giả, gạt tôi.  

Người học Phật ngày ngày lễ lạy, ngày ngày sám hối, vì sao nghiệp chướng vẫn 

rất nặng, vẫn còn quá nhiều bệnh tật, thậm chí còn bị ma nhập. Như vậy nghĩa là sao? 

Quý vị nói toàn là giả, quý vị không tinh tấn tu hành. Tu hành chơn chánh, họ rất khâm 

phục, vì sao vậy? Vì họ biết quý vị có thể thành tựu, thật sự có thể thấy được Phật A Di 

Đà. Quý vị thấy được Phật A Di Đà, chúng tôi cũng nhờ đó mà được lợi ích. Họ không 

gây phiền phức cho quý vị, mà còn bảo hộ quý vị. Đạo lý này là người đồng với tâm 

này, tâm đồng với lý này. Chúng ta không thể không biết, nhất định phải y giáo phụng 

hành. 

Bây giờ ta ở trên thế gian này không có thành tựu, nên phải đặt sự thành tựu của 

mình lên hàng đầu. Đức Phật nói: bản thân chưa độ, mà có thể độ người, không có 

chuyện này, không có đạo lý này. Muốn độ chúng sanh trước phải độ mình, bản thân 

chưa được độ không thể độ được người khác. Ta đến thế giới Cực Lạc, đến được đó rồi 

quay trở lại, như vậy là được. Đến thế giới Cực Lạc nghĩa là tự độ, như vậy tôi mới có 

năng lực giúp đỡ mọi người. Chỉ cần đến được thế giới Cực Lạc, ngày này đến, ngày 

mai trở lại. Được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, ta là A Duy Việt Trí 

Bồ Tát. Cần dùng thân gì để được độ, quý vị có thể hiện ra thân đó. Không phải đợi 

đến thế giới Cực Lạc, tốt nghiệp, thành tựu, không phải vậy. Chỉ cần nhập học, ta liền 

có bản lĩnh này. Điều này không thể nghĩ bàn, là pháp khó tin. Nếu đến khi bản thân có 

năng lực này, ở thế giới Cực Lạc bản thân đã tu thành A Duy Việt Trí_trong Kinh 

Quán Vô Lượng Thọ Phật nói rất rõ ràng, như hạng phàm phu chúng ta nhất phẩm 
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phiền não chưa đoạn. Cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh, phải tu thời gian 

bao lâu mới đoạn vô minh, chứng pháp thân? Là 12 tiểu kiếp, 12 kiếp, thời gian rất 

ngắn. Chúng ta thấy thì rất dài, nhưng đối với Bồ Tát thì rất ngắn, 12 kiếp. Cho nên ở 

đây tu hành nhanh hơn thế giới Cực Lạc. Đây là Đức Phật nói: Tu hành ở thế giới Ta 

Bà một ngày, bằng 100 năm tu hành ở thế giới Cực Lạc. Vì thế giới Cực Lạc không có 

chướng ngại, không có sự cám dỗ, đi một cách bình ổn. Tu hành ở thế giới này lên 

xuống rất nhanh, lên cũng nhanh mà xuống cũng nhanh. Khi nhất niệm sai lầm, lập tức 

đọa xuống địa ngục, khi một niệm chánh lập tức sanh lên cõi trời, lên xuống rất nhanh. 

Cho nên thật sự giác ngộ, thật sự minh bạch, thế gian này rất hay. Ở thế gian này tu 

hành mười năm, bằng tu hành ở thế giới Cực Lạc 1000 năm. Then chốt không phải do 

hoàn cảnh, đều ở chính mình. Đối với hoàn cảnh thì thuận cảnh hay nghịch cảnh đều là 

hoàn cảnh tốt, trong thuận cảnh thử thách chúng ta không khởi tham luyến, trong 

nghịch cảnh cũng thử thách chúng ta không khởi sân nhuế. Ở đây tu điều gì? Tu tâm 

thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu giác mà không mê. Tu hành như vậy quý vị đến thế 

giới Cực Lạc, không phải là cõi phàm thánh hạ bối vãng sanh, nhất định là trung bối 

trở lên. Tương lai bản thân tu thành tựu, không dựa vào Phật A Di Đà gia trì, thông 

thường đại khái hay nói là ba bốn kiếp, năm sáu kiếp sẽ thành công, tuyệt đại đa số. 12 

kiếp là thiểu số, đó là gì? Lúc thân mạng chung tạo nhiều tội nghiệp cầu vãng sanh, 

như vậy phải cần 10 kiếp đến 12 kiếp. Hiểu rõ ràng chân tướng sự thật rồi, chúng ta 

mới quyết một lòng theo một pháp môn này, một bộ kinh này, trong đời này bảo đảm 

thành tựu. 

Bộ đại thừa Kinh Vô Lượng Thọ này, chính là sách đảm bảo chúng ta vãng sanh 

thế giới Cực Lạc. Ta y giáo phụng hành, nó bảo đảm ta vãng sanh. Cầm được cuốn 

sách này không làm theo cũng không hiểu nghĩa, như vậy không đáng tin, đó không 

phải là sách bảo đảm của quý vị. Tin thật, hiểu thật, hành thật, gọi là y giáo phụng 

hành, sách này là sách bảo đảm. 

Bên dưới nói, Thiên Thai Thọ Lượng Phẩm Sớ_Đây là trong Kinh Pháp Hoa nói: 

“Như là pháp như như cảnh, không nhân không quả, có Phật không Phật, tánh tướng 

thường nhiên, biến khắp nơi mà không thay đổi gọi là Như, bất động mà đến là Lai, 

đây là chỉ pháp thân Như Lai”. Đoạn này trong Kinh Pháp Hoa cũng là nói pháp thân 

Như Lai, đều nói tự tánh. 

“Pháp như như cảnh”, như như cảnh là ví dụ, như như là không khác nhau. Tánh 

tướng nhất như, tánh như tướng, tướng như tánh. Tánh tướng là nhất thể, lý sự là nhất 

thể, nhân quả là nhất thể, tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ là nhất thể. “Không nhân 

không quả”, có nhân quả chăng? Có nhân quả, vì sao nói có nhân quả? Vì có ý niệm là 

có nhân quả, không có ý niệm thì nhân quả không có. Tôi đã vô niệm, vô niệm quý vị 

vẫn có nhân quả, vì sao vậy? Vì quý vị có vô niệm, quí vị không có cách nào, vì quí vị 

còn có vô niệm, vô niệm cũng không được có. Nếu khi thật sự tu vô niệm, tương lai đi 
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về đâu? Đến Trời vô tưởng, quả báo ở Trời vô tưởng. Cho nên vô niệm cũng không có, 

đó gọi là gì? Đó là ý niệm thật sự không còn, đoạn tận khởi tâm động niệm. Đoạn tận 

khởi tâm động niệm là cảnh giới của Pháp thân đại sĩ sơ trụ trở lên. Cần phải biết điều 

này.  

Khởi nhân của tất cả pháp là ý niệm đầu tiên, khởi tâm động niệm, nhất niệm bất 

giác. Nhất niệm này là nguyên nhân gì? Không có nguyên nhân, nên gọi là vô thỉ vô 

minh, nó không có bắt đầu. Đây là nói thật với quý vị, là chân tướng sự thật, không có 

bắt đầu, mê muội. Câu này rất khó hiểu.  

Trước đây tôi ở Đài Trung học Kinh Lăng nghiêm, trong kinh này có câu hỏi như 

vậy. Vô thỉ vô minh khởi lên như thế nào? Đầu tiên chúng tôi giải thích hai chữ vô thỉ 

này như thế nào? Giải thích thời gian, hình như rất lâu rất lâu về trước, chúng tôi đã 

hiểu sai. Ý nghĩa thật sự là vốn không có bắt đầu, không có bắt đầu nó thật có như vậy. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni_vì vấn đề này là Tôn giả Phú Lâu Na nêu ra, Phú Lâu Na 

là A la hán. Đức Phật đưa ra một ví dụ: “Diễn nhược đạt đa mêm đầu nhận ảnh”. Câu 

chuyện này mọi người đều biết, là có ngộ nhận. Diễn nhược đạt đa là có ngộ nhận, mê 

đầu nhận ảnh chúng ta nói cũng không dễ nói. Tôi nói một ví dụ khác hoàn toàn tương 

đồng với nó. 

Khi tôi học cấp một và cấp hai là vào thời kỳ kháng chiến, chiến tranh Trung 

Nhật, lúc đó lớp năm lớp sáu tiểu học là học sinh lớp lớn. Học sinh lớp năm lớp sáu là 

bắt đầu học quân sự, như vậy những lớp trên thì càng không cần nói. Lớp năm lớp sáu 

đã học quân sự, nên chúng tôi cũng từng được huấn luyện quân sự. Trong huấn luyện 

quân sự, chuyện bình thường nhất là tập hợp khẩn cấp. Sáng sớm trưởng quan ở thao 

trường thổi một hồi còi, giới hạn trong ba phút phục trang phải chỉnh tề, đến thao 

trường xếp hàng, thường có trường hợp này. Khi phục trang chỉnh tề, đột nhiên hoảng 

hốt hỏi mọi người: Mũ của tôi không thấy, nó ở đâu? Bạn học nói, không phải mũ bạn 

đang đội trên đầu ư? Rờ lên là thật, gọi là mê đầu nhận ảnh. Quý vị nói mê này có thời 

gian chăng? Nó phát sanh khi nào? Câu chuyện diễn nhược đạt đa mê đầu nhận ảnh, 

tính chất cũng như câu chuyện này vậy, thật sự phát sanh hoảng hốt. Quý vị nói nhất 

niệm đó, đó nghĩa là nhất niệm bất giác. Quên bản thân đã đội mũ, đó là nhất niệm bất 

giác. Nhất niệm bất giác đó là nguyên nhân gì? Tìm không ra nguyên nhân. Ý niệm 

đầu tiên không có nguyên nhân, ý niệm thứ hai có nguyên nhân, là gì? Ý niệm đầu tiên 

là nhân, mới có ý niệm thứ hai, ý niệm thứ hai là nhân của ý niệm thứ ba. Về sau đều 

có, đều có nhân quả. Nên niệm thứ nhất không có nhân, niệm này không có thời gian. 

Quý vị nói nó khởi lên khi nào? Không có, ở ngay tại đây. Cho nên vọng niệm này là 

niệm này nối tiếp niệm kia, niệm này tiếp niệm kia, ta mới nhìn thấy thế giới này. Nếu 

chúng ta đoạn ý niệm này, thế giới này lập tức không còn, vì sao vậy? Vì nó là giả. 

Giống như ta xem film vậy, từng đoạn từng đoạn băng film nhựa, nếu một đoạn nào đó 

bị đứt, film lập tức không có, còn lại một khoảng trống, đạo lý chính là như vậy. Bởi 
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vậy nên biết, thế giới này, khi còn tương tục, còn tồn tại là ý niệm chưa đoạn. Cá nhân 

là thế giới cá nhân, hai bên không liên quan lẫn nhau. Ý niệm của chúng ta đoạn, lục 

đạo của chúng ta không còn, nhưng lục đạo của quý vị vẫn còn. Quý vị đoạn tận vọng 

niệm lục đạo, đoạn nhất niệm này, khởi tâm động niệm không còn, lục đạo của quí vị 

không còn, nhưng lục đạo của họ vẫn còn. Cá nhân là của cá nhân, cá nhân là vũ trụ 

của cá nhân, mỗi người không liên quan đến nhau. Điều này trong kinh điển đại thừa 

Đức Phật nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Khi giác ngộ ta mới có năng lực giúp người 

khác giác ngộ, mới có năng lực ứng hóa thân trong mười pháp giới. Ta ứng thân, hóa 

thân để giúp những chúng sanh có nhân duyên. Chúng sanh có duyên là sao? Là họ tin 

quý vị, nhưng gì quý vị nói họ tin, có thể lý giải và y giáo phụng hành, đây là có duyên 

với mình. 

Bây giờ kết duyên tiện lợi hơn ngày xưa nhiều, quý vị xem hiện nay chúng ta 

thông qua mạng internet kết duyên với không biết bao nhiêu người, trên toàn thế giới. 

Chỉ cần người ta mở kênh này ra, đều là người có duyên, truyền hình vệ tinh vô cùng 

phổ biến.  

Nên ở đây nói không nhân không quả là thật, trong đệ nhất nghĩa không nhân 

không quả, trong đệ nhị nghĩa có nhân có quả. Cũng chính là nói trong mười pháp giới 

có nhân có quả, trong cõi thật báo trang nghiêm vẫn có nhân có quả, nó không phải đệ 

nhất nghĩa. Thường tịch quang là đệ nhất nghĩa, trong thường tịch quang không nhân 

không quả, chỉ có một cảnh giới như vậy. Nhân quả như đại sư Huệ Năng nói: “đâu 

ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp”, nhân quả sanh sa đồng thời với năng sanh vạn pháp, 

nhân quả cũng là một trong vạn pháp. Sanh đồng thời, không có trước sau. 

“Tánh tướng thường nhiên”, pháp tánh pháp tướng. Pháp tánh năng sanh năng 

hiện, pháp tướng sở sanh sở hiện. Các loại biến hóa trong pháp tướng đều là thức, thức 

là gì? Là phân biệt chấp trước. Đây là như những gì Thế Tôn nói: “Tất cả pháp từ tâm 

tưởng sanh”, câu này rất hay. Vì sao thế? Vì câu này bao gồm toàn thể vũ trụ, bao gồm 

cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo, cõi phương tiện, cõi phàm thánh đồng cư, toàn 

là từ ý niệm sanh, tâm tưởng sanh_tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng không có 

thì tất cả đều không. Chỉ cần có tâm tưởng, tâm tưởng chưa đoạn thì nó tồn tại. Đức 

Phật dạy chúng ta điều gì? Ngài dạy chúng ta đoạn tận tâm tưởng. 

Các bậc tổ đức chúng ta, tôi khẳng định họ là Phật Bồ Tát tái sanh, không phải là 

người thường. Quý vị xem họ phát minh ra chữ viết, quí vị xem chữ “tư tưởng”, thấy 

chữ viết này, trí tuệ sẽ khai. Tư là gì? Là trong tâm khởi phân biệt, quý vị xem từng nét 

từng nét, đó là khởi phân biệt. Tưởng là gì? Là tướng hiện ra, tướng là gì? Là chấp 

trước. Tưởng là chấp trước, tư là phân biệt. Nếu ta bỏ chữ điền đi,  bỏ tướng đi, chân 

tâm liền hiển lộ, bên dưới là chân tâm. Chân tâm đó là gì? Là pháp tánh. Từng nét đó, 

tướng đó là pháp tướng. 



Tập 157 616 

 

Cổ đức không phải Phật Bồ Tát, họ có thể phát minh ra được như vậy ư? Cho nên 

văn tự xưa không được thay đổi, thay đổi là mất hết nghĩa của nó. Đây là phù hiệu của 

trí tuệ, rất đáng nể! Tuy ta không biết chữ này, nhưng ta xem cũng hiểu được, có thể 

biết được ý của chữ này. Làm sao để chân tâm hiện tiền? Vứt bỏ tướng, chân tâm liền 

hiển lộ ra. Đoạn tận phân biệt, chân tâm hiện tiền, từng bước từng bước nâng cao. Hiện 

nay người nghiên cứu triết học nói, họ xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như một nhà tư 

tưởng, quý vị nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có oan uổng chăng? Nhà tư tưởng là ai? 

Chúng sanh trong luân hồi lục đạo là nhà tư tưởng. Nên gọi là tánh tướng thường 

nhiên. 

Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong lục đạo, trong mười pháp giới, hòa quang đồng 

trần với những chúng sanh này. Cần lấy thân gì để độ thoát liền hiện ra thân đó. Trong 

Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy tâm ứng lượng. Tâm này là vọng tâm của chúng sanh, 

nghĩa là tư tưởng, các ngài cảm ứng tùy theo tâm tưởng của chúng sanh. Họ có chướng 

ngại chăng? Không có. Tuy họ thị hiện, nhưng không có tư cũng không có tưởng, nên 

họ vĩnh viễn tương ưng với chân tâm, tương ưng với tự tánh, như vậy là đúng. 

Bây giờ chúng ta tương ưng với tánh đức, nhưng bên trong có tư tưởng. Tánh đức 

là gì? Trong Phật pháp nói phổ biến nhất là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Quý vị xem trong 

Kinh Thập thiện Nghiệp Đạo Đức Phật nói pháp nhân thiên. Cũng chính là nói ta ở 

trong lục đạo, được thân người, được thân trời, là gì? Nhờ Thập Thiện Nghiệp, không 

tu thập thiện ta không thể sanh làm trời người. Trung phẩm thập thiện được thân người, 

thượng phẩm thập thiện sanh lên cõi trời. Trái với thập thiện, đó là thập ác. Thập ác, hạ 

phẩm thập ác là đường súc sanh, trung phẩm thập ác là đường ngạ quỷ, đó là tánh đức. 

Ngày xưa, người xưa nói 12 chữ, ý nghĩa như nhau. Quý vị xem người xưa nói: 

Hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình, 12 chữ. 12 loại đức này là tánh 

đức, nhưng khi chúng ta học chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước, nên trở thành đạo 

đức thế gian. Nếu chúng ta tu theo 12 chữ này, không có phân biệt, không có chấp 

trước, vậy là tu giống như A la hán. Tu 12 loại này có thể chứng A la hán chăng? Có 

thể. Có thể thành Bồ Tát chăng? Có thể, vì nó thông với thập thiện. 

Bởi thế có một số người học Phật, vô cùng chấp trước. Ngày nay chúng ta đề 

xướng Đệ Tử Quy, đó là sách của Nho giáo, sao chúng ta  có thể học nó? Cảm Ứng 

Thiên là Đạo gia sao chúng ta lại học nó? Những người này không thể ra khỏi luân hồi 

lục đạo. Tuy rất tôn trọng Phật, nhưng lại bài xích các Tôn giáo khác, sai lầm, các Tôn 

giáo khác cũng là Phật, cùng một tự tánh sanh ra. Ngoài tâm không có pháp, ngoài 

pháp không có tâm. Nếu chúng ta hỏi Nho là ngoài tâm hay là trong tâm? Ngoài tâm 

chúng ta có Nho giáo chăng? Ngoài tâm có đạo chăng? Đạo bên ngoài tâm từ đâu đến? 

Nếu nó không phải tự tánh biến hiện, vậy nó từ đâu đến? Chẳng lẽ có hai tự tánh, ba tự 

tánh ư? Làm gì có đạo lý này? Tự tánh chỉ có một, từ một thể sanh ra, nếu ta bài xích là 

sai. Biến pháp giới hư không giới với mình là nhất thể. 
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Trước đây tôi phỏng vấn ở Nhật, Nhật bản có một vị hòa thượng, ông rất mến tôi. 

Khi tôi đến thăm, hòa thượng khoảng 100 tuổi, năm đó tôi đến thăm ông. Khi ông ra đi 

là 103 tuổi, đi cũng được vài năm rồi, hòa thượng Trung Thôn Khang Long. Ông nói 

với tôi, ông nói: tất cả người sáng lập Tôn giáo trên toàn thế giới, đều là hóa thân của 

Bồ Tát Quán Âm. Quý vị xem, vị hòa thượng này có bài xích các Tôn giáo khác 

chăng? Nhất định không! Đều là hóa thân của Bồ Tát Quán Âm. Khi tôi ra về, đệ tử 

của hòa thượng nói với tôi, pháp sư Kiều Bổn, hiện nay là phương trượng. Pháp sư 

Kiều Bổn nói: Thầy Tịnh Không à, hòa thượng chúng tôi xưa nay chưa từng nói như 

vậy, không biết sao hôm nay gặp thầy lại nói như vậy? Tất cả người sáng lập Tôn giáo, 

đều là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Người sáng lập Nho và Đạo giáo, đương 

nhiên là hóa thân của Phật Bồ Tát, cũng bao gồm Thần đạo giáo của Nhật bản, là một 

không phải hai. Tánh tướng thường nhiên, ý câu này rất thâm sâu.  

Biến khắp mọi nơi mà không có thay đổi, đây là Như, không có sai khác, nhất 

định phải biết điều này. Bất động mà đến là Lai, đích thực bất động mà đến. Hiện 

tượng này cũng phổ biến khắp mọi nơi, chỉ là chúng ta không phát giác được. Chúng ra 

sản sanh ra rất nhiều hiểu lầm, tất cả đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước chi phối. 

Vọng tưởng rất khó đoạn, chỉ cần buông bỏ được phân biệt chấp trước, những gì trong 

kinh điển đại thừa nói ta đều thấy được. Ở ngay trước mắt, ngay trong cuộc sống hằng 

ngày. Cho nên đây là chỉ pháp thân Như Lai. 

Bên dưới nói: “Phật có ba thân là pháp thân, báo thân, hóa thân, nên giải thích về 

Như Lai- chính là giải thích- cũng có pháp thân, báo thân, ứng thân, tức sự khác biệt 

của hóa thân”, có ba cách nói như vậy. “Căn cứ giải thích trong Hội Sớ”, Hội Sớ là do 

một vị pháp sư người Nhật trước tác, ông chú giải về Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng: 

“Không đến không đi là pháp thân. Chánh giác với đệ nhất nghĩa đế, như chân thật 

tướng như vậy mà đến là báo thân. Thừa đạo chân như thật tướng mà thành chánh giác 

mà đến là ứng thân”. Ở đây nói rất hay, nói rất rõ ràng.“Các giải thích đều có thể y 

theo thuyết của Hội Sớ mà biết được ý này”, Hội Sớ nói một cách rõ ràng minh bạch, 

dễ hiểu.  

Không có đến đi, không có sanh diệt. Nói như chúng ta hiện nay, nó không phải 

tương đối, không có tương đối, đây là pháp thân. Nói rõ ràng hơn một chút, không có 

đối lập là pháp thân. 

Loại thứ hai là nương vào pháp thân, báo thân này là nương vào pháp thân mà 

đến. Chánh giác đối với đệ nhất nghĩa đế, đây chính là nương pháp thân. “Chân như 

thật tướng như vậy mà đến”, chân như thật tướng là tu đức, đây là báo thân, chính là 

trong Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ. Bên dưới là ứng hóa, chúng sanh có 

cảm, Phật liền có ứng. Ứng thân này, cần dùng thân gì để độ thoát liền thị hiện thân đó, 

ứng thân không có hiện tướng nhất định: “Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng”.  
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Ứng thân thuyết pháp, cần nói pháp gì họ liền nói pháp đó, họ thị hiện tuyệt đối 

không có khởi tâm động niệm, hoàn toàn cảm ứng. Chúng sanh muốn điều gì, họ liền 

nói điều đó. Quý vị muốn học tiểu thừa, họ liền nói pháp tiểu thừa cho quý vị nghe. 

Nếu muốn học đại thừa, họ liền nói cho quý vị về đại thừa. Nếu muốn học thiền, họ 

dạy thiền cho quý vị. Còn như muốn học tịnh, họ liền dạy Tịnh cho quý vị. Hằng thuận 

chúng sanh, tùy hỷ công đức. Phật Bồ Tát tuyệt đối không có ý niệm, nếu như các ngài 

có ý, như vậy sẽ hạ thấp ngài, ngài liền trở thành phàm phu. Lục đạo phàm phu có ý 

niệm, trong tứ thánh pháp giới có ý niệm, họ không dùng ý niệm, vì sao vậy? Vì họ 

tiếp thu giáo huấn của Phật. Tuy tiếp thu giáo huấn của Phật, nhưng họ chưa đoạn ý 

niệm, chỉ là chế phục lại một nơi không dùng đến, cho nên họ cao siêu hơn chúng ta. 

Khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác của họ rất giống Phật, nhưng không phải là chân 

Phật. Họ học rất giống, đó là tứ thánh pháp giới. Họ thật sự dùng chân tâm, thì họ 

không ở trong tứ thánh pháp giới, mà biến thành báo thân. Chúng ta cần phải biết điều 

này. 

Nói tóm lại một câu tất cả đều ở chỗ buông bỏ. Tu học Phật pháp không có gì 

khác, công phu chính là ở chỗ buông bỏ, buông bỏ chính là chân công phu. Không thể 

không biết điều này. Danh hiệu Như Lai, ở đây là nói mười thông hiệu của Phật, cũng 

chính là vô lượng đức năng trong tự tánh, quy nạp thành mười điều. Đây là trong kinh 

điển đại thừa giải thích cho chúng ta. Hôm nay chúng ta học điều đầu tiên là “Như 

Lai”. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 

Tập 158 
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn 

Biên tập:Bình Minh 

Thời gian:05.10.2010 

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong 

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 183, hàng thứ tám, bắt đầu xem từ câu “thứ hai, Ứng 

Cúng”. 

Đại Luận nói: “Phật đoạn tận tất cả các kiết sử, được tất cả trí tuệ, nên ứng thọ 

cúng dường của tất cả chúng sanh trong trời đất, vì thế Phật có tên là Ứng Cúng”. Đoạn 

này nói trong Đại Trí Độ Luận, mười hiệu có thứ tự trước sau. Tuy có một số kinh luận 

nói khác nhau, nhưng đại thể vẫn biểu pháp thâm nghĩa trong đó. 

Pháp thế xuất thế gian không thể không có phước báo. Phật pháp ở thế gian là vì 

điều gì? Vì giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, không có phước sẽ khổ, nên trước 
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tiên Đức Phật luôn khuyên người tu phước. Trong pháp thế xuất thế gian, phước báo 

của ai lớn nhất? Chư vị học Phật đều biết, cõi trời cõi người không ai bằng Phật, không 

ai sánh được với Phật. Đức Phật là phước tuệ viên mãn, cứu cánh viên mãn. Trong 

pháp thế gian, cổ nhân có câu rất đáng cho ta suy gẩm, cổ thánh tiên hiền nói: “lượng 

lớn phước lớn”. Quý vị thấy lượng nhỏ, mặc dù có phước báo lớn, nhưng họ hưởng 

không lâu dài, đây là đạo lý nhất định. Quý vị quan sát tường tận, sẽ hiểu được tâm 

lượng của Phật quả là danh đúng với thực, tâm bao thái hư, lượng châu sa giới. Tâm 

lượng của ngài là nguyên vẹn trong tự tánh. 

Trong Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, quốc sư Hiền Thủ nói với chúng ta về ba 

loại chu biến, đây là tánh đức. Thứ nhất là “chu biến pháp giới”, thứ hai là “xuất sanh 

vô tận”, thứ ba là “hàm dung không hữu”. Lượng là ở chỗ hàm dung không hữu, phước 

báo này lớn biết bao! Nên trên trời hay nhân gian, những người có phước báo giàu 

sang phú quý, đều tu trong nhà Phật.  

Bồ Tát vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, quý vị xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

giới thiệu cho chúng ta, nhưng vị Bồ Tát này ở thế giới Cực Lạc một ngày, họ thần 

thông quảng đại. Mặc dù người ở cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh, đều 

rất tuyệt! Được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Trong 48 nguyện chúng 

ta thấy, “đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát”, A Duy Việt Trí không phải Bồ Tát bình 

thường. Câu này là dịch âm từ tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là Bồ Tát 

chứng được ba loại bất thoái chuyển. Ba loại bất thoái chuyển đều đã chứng được, đây 

không phải là người bình thường. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy địa vị này, phải đoạn tận nghiệp nhân 

trong thế gian lục đạo, nghĩa là đoạn tận kiến tư phiền não. Lục đạo không còn, vượt 

thoát lục đạo. Nên lục đạo không phải thật, “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, 

thành A la hán. A la hán được vị bất thoái, địa vị của họ không còn bị thoái chuyển, chỉ 

có nâng cao lên, không bị thoái lui. Mỗi người nâng cao nhanh hay chậm khác nhau, 

đó là nhân duyên khác nhau. Trong giáo dục Phật giáo, đến đây là đạt được học vị đầu 

tiên. Giống như tốt nghiệp đại học, lấy được bằng đại học, A la hán là tốt nghiệp đại 

học. Nâng cao hơn nữa là đoạn tận trần sa phiền não, trong tứ thánh pháp giới, nâng 

lên đến địa vị Bồ Tát. Ở địa vị Bồ Tát cần phải đoạn tận tập khí trần sa phiền não. 

Đoạn được tập khí này, họ liền thành Phật. Chư vị nên nhớ, Phật trong mười pháp giới, 

trong giáo lý đại thừa họ không phải là chân Phật, là tương tự tức Phật. Rất giống Phật, 

nhưng không phải thật. Nghĩa là nói họ tu, những gì trong Phật pháp nói họ đều hiểu. 

Những phương pháp tu hành Đức Phật nói họ đều thực hành, làm theo rất giống, vậy 

tại sao vẫn không phải thật? Ý niệm chưa chuyển, họ vẫn dùng vọng tâm, Phật dùng 

chân tâm, khác nhau ở điểm này. 

Vọng tâm là gì? Vọng tâm là còn khởi tâm động niệm, gọi là vô minh phiền não. 

Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, có thể luyện thành công không khởi 
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tâm không động niệm, như vậy là thành Phật, đó nghĩa là thật. Nên Bồ Tát là hành bất 

thoái, sau khi thành Phật là niệm bất thoái. Ba loại bất thoái đều chứng được, đây là 

Phật, là học vị cao nhất trong Phật pháp, quả vị Phật. Tuyệt đối không phải ít người có 

được, không phải như vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói rất rõ ràng: “tất cả 

chúng sanh vốn là Phật”, lời nói này là thật, không phải giả, người người đều là Phật! 

Vậy Phật rốt cuộc là sao? Phật là trí tuệ, phước báo cứu cánh viên mãn, như vậy quý vị 

dể hiểu, mà còn sao? Vĩnh viễn bất thoái, phước báo này lấy không hết, dùng không 

tận, vì sao vậy? Vì đây là tánh đức, trong tự tánh vốn có. Bây giờ ta đã minh tâm kiến 

tánh, chỉ cần không khởi tâm không động niệm sẽ minh tâm kiến tánh. Nghĩa là đã phá 

trừ vô minh phiền não, đây là học vị cao nhất, vượt thoát mười pháp giới. Mười pháp 

giới cũng không phải thật, mười pháp giới là giả. 

Vượt thoát mười pháp giới là đi về đâu? Giống như tỉnh lại sau giấc mộng vậy, 

tỉnh dậy là gì? Ta vốn là Phật, cảnh giới đó gọi là cõi thật báo trang nghiêm. Thật là 

chân thật, quả báo chân thật, không phải giả. Mười pháp giới, lục đạo đều là giả, đều 

không phải là quả báo chân thật, duy chỉ có cõi thật báo là chân thật. 

Trong Phật pháp định nghĩa thật và giả rất đơn giản, giả nó sẽ thay đổi, nó có biến 

hóa, như vậy là không phải thật. Ví dụ trong lục đạo, con người chúng ta có sanh lão 

bệnh tử, động vật đều có sanh lão bệnh tử, đây là giả, vô thường. Thực vật có sanh trụ 

dị diệt, thế giới có thành trụ hoại không. Đây là một hiện tượng rất phổ biến trong thiên 

văn học hiện nay, như tinh cầu, tinh cầu trong hư không, nó là vô thường. Tuy chu kỳ 

của nó, con người chúng ta không thấy được, vì thọ mạng con người quá ngắn. Thái 

dương là một hỏa cầu, đốt cháy là năng lượng, cũng có ngày cháy hết, cháy hết là 

không còn. Nên tinh cầu tinh hệ đều có thành trụ hoại không, nó sẽ có một ngày hoại, 

nên nó vô thường. Chúng ta không thể không biết điều này. Phàm những gì vô thường 

đều là giả, đều không phải thật. Thật thì sao? Là vĩnh hằng bất biến. Ý nghĩa này rất 

sâu sắc, chúng ta không thể không biết. 

Vì sao chúng ta học Phật? Học Phật nghĩa là tìm lại thân vĩnh hằng bất biến của 

chúng ta. Thân này ở đâu? Ở cõi thật báo trang nghiêm. Sau khi sanh đến cõi thật báo 

trang nghiêm, cõi thật báo trang nghiêm thọ mạng lâu dài, vô lượng thọ! Họ như thế 

nào? Họ không già. Trong cõi thật báo trang nghiêm không có người tóc bạc, không có 

người râu dài, không có. Quả đúng như ngạn ngữ nói: “Bồ Tát, Bồ Tát, niên niên thập 

bát”, cõi thật báo quả đúng là hằng năm đều là 18. Trẻ mãi, vô lượng thọ, họ không 

thay đổi, cũng không sanh bệnh. Cây cỏ hoa lá luôn xanh tươi, vì nó không có sự biến 

hóa của bốn mùa. Sơn hà đại địa miên viễn vững chắc, tuyệt đối không có bất kỳ thiên 

tai nào. Những danh từ nói về thiên tai đến nghe cũng chưa từng nghe, thì làm gì có 

những điều này xảy ra! Thế giới này gọi là nhất chân pháp giới, nó là thật không phải 

giả. Mục tiêu sau cùng của học Phật, chính là buông bỏ cái giả, tìm về cái chân thật. 

Đời này chúng ta làm được chăng? Vấn đề này vào thời nhà Đường, tức đầu năm thời 
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nhà Đường, đại sư Thiện đạo nói rất hay, quý vị nói chúng ta có làm được chăng? Đại 

sư nói với chúng ta, đều ở chỗ gặp duyên khác nhau, duyên rất khó gặp! Trong Kệ 

Khai Kinh nói rằng: “trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được”. Vào đời Càn Long nhà Thanh, 

cư sĩ Bành Tế Thanh nói một câu, nhân duyên gặp được Phật pháp, ông nói: Một ngày 

hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã gặp được. 

Phật pháp trú tại thế gian này, hiện nay tuy chưa hủy diệt, kinh điển bày ra trước 

mắt. Nhưng quý vị thử nghĩ xem, ở HongKong tôi thấy không chỉ là ba trăm vạn người, 

nhưng được mấy người thấy được? Quý vị mới biết không dễ. Ở HongKong người có 

thể xem được kinh Phật, có được ba vạn người chăng? Tôi thấy không được. Thành 

phố 300 vạn người, có thể tiếp xúc được Phật pháp chỉ có ba vạn người, sợ rằng chưa 

đến. Ba vạn người là 1%, 300 vạn mà chỉ có ba vạn người tiếp xúc Phật pháp, đâu có 

nhiều. Nên mới biết lời của cổ nhân là thật, không phải giả. 

Hiện nay nhân khẩu trên toàn thế giới, dự tính thông thường là 65 ức người. Trong 

65 ức, có bao nhiêu người học Phật? Tổ chức Tôn giáo thế giới nói, họ có tính: Tín 

ngưỡng Phật giáo trên toàn thế giới có khoảng 6 ức người. Trong 6 ức người thật sự 

tiếp xúc được chánh pháp, tôi thấy chưa đến 1%. Gặp được chánh pháp, có thể gặp 

được pháp môn Tịnh độ lại càng ít, đào thải từng lớp từng lớp, đến sau cùng không còn 

được mấy người. Chúng ta mới hiểu được thế nào gọi là Phật pháp khó được nghe, thế 

nào gọi là nhân duyên hy hữu. Khi hiểu rồi mới biết quý trọng nhân duyên chúng ta 

đang có, không dễ gặp được. Khi gặp phải tin, phải lý giải, chỉ tin thôi chưa đủ. Cần 

phải hiểu, phải thật sự thấu triệt. Khi đã thấu triệt rồi thì đạo lý trong kinh điển, trở 

thành tư tưởng của chúng ta. Tất cả những giáo huấn trong kinh điển, biến thành hành 

vi trong cuộc sống của chúng ta, như vậy ta sẽ vô cùng an lạc. 

Câu đầu tiên trong Luận Ngữ Khổng tử nói: “Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt 

hôg”, thật sự đã học được, sau khi học được hoàn toàn thực hành vào trong cuộc sống, 

thực hành vào công việc, thực hành trong cách xử sự đối nhân tiếp vật, như vậy thì còn 

niềm vui nào hơn. Trong Phật pháp nói, thật sự khế nhập vào cảnh giới này, cũng chính 

là Khổng phu tử nói học mà được thực hành. Phật pháp đại thừa học mà được thực 

hành, pháp hỷ sung mãn. Từ sáng đến tôi luôn hoan hỷ, thường sanh tâm hoan hỷ, nhất 

định là như vậy. Vì sao vậy? Vì tam học giới định tuệ đều bao hàm trong đó. Quý vị là 

người có phước có trí tuệ, như vậy sao không hoan hỷ được! 

Đức Phật phước tuệ viên mãn, đây là đại phước đức, người phước đức đệ nhất, 

nên tu phước phải tu trong nhà Phật. Chúng ta không thể không biết về Phật, nếu hiểu 

không rõ ràng, dễ đi theo mê tín, như vậy sẽ không tu được phước. Điều này rất quan 

trọng, vì sao vậy? Vì ta lạy là Phật giả, không phải Phật thật. Là Phật nặn bằng đất 

khắc bằng gỗ, Phật đó không có lợi ích gì. Chân Phật ở đâu? Chân Phật nghĩa là lương 

tâm của mình, người xưa gọi là lương tâm, Phật pháp gọi là bản tánh, người xưa cũng 

gọi bản tánh. Bản tánh vốn thiện đó chính là Phật. Chúng ta phải từ trong kinh giáo của 
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Phật, tìm lại vị chân Phật đó trong tâm của mình. Phải để vị Phật này làm chủ cuộc 

sống sinh hoạt của chúng ta, đừng để phiền não làm chủ. Nếu để phiền não làm chủ 

chính là tạo nghiệp, điều này rất quan trọng. Phiền não, thất tình ngũ dục, tham sân si 

mạn, những thứ này làm chủ, như vậy rất phiền phức, Cho nên phải để chân tâm làm 

chủ. Ít nhất khi chân tâm của chúng ta chưa tìm ra, chưa phát hiện, chúng ta phải y theo 

giáo huấn của Phật. Vì giáo huấn của ngài, toàn là từ trong chân tâm hiển lộ ra. Hôm 

qua chúng tôi nói rất rõ ràng, chân tâm hiển lộ! Sơ học Phật giáo bắt đầu thực hành từ 

thập thiện, thập thiện là tánh đức. 

Ngày xưa các bậc cổ nhân dạy người, tôi thường nghĩ các bậc cổ nhân đều là Chư 

Phật Như Lai thị hiện đến cõi này, không phải hàng phàm phu. Những gì họ nói hoàn 

toàn giống với trong kinh điển đại thừa. Tổ tông của mấy ngàn năm nay, tôi tin_lịch sử 

nói 5000 năm, đó là gì? Là có văn tự ghi chép. Trước khi chưa phát minh chữ viết, 

chúng ta vẫn có tổ tông. Nếu truy tìm về phía trước, chắc chắn không chỉ mười ngàn 

năm. 

Các nước có nền văn minh cổ trên thế giới, có Bà la môn của Ấn độ, tôi có giao 

tiếp với họ. Họ nói với tôi, truyền thuyết của họ ít nhất là 13000 năm. Phật giáo chúng 

ta, nếu theo cách người xưa nói là 3000 năm, Bà la môn giáo xuất hiện trước Phật giáo 

hơn 10 000 năm. Tôi tin cổ đức của chúng ta, nếu truy theo nền giáo dục của thánh 

hiền, cứ theo lịch sử truy tìm về trước, ít nhất cũng có thể truy đến 10 000 năm. Đất 

nước này có dòng chảy lịch sử rất lâu dài, vô cùng khó được, truyền thừa từ đời này 

qua đời khác. Giáo huấn của người xưa nhất định rất đơn giản, rất nòng cốt, vì sao vậy? 

Không bị truyền sai. Quá phức tạp sợ chúng ta quên, sợ truyền sai, truyền lệch lạc, nên 

những lời dạy của các bậc thánh hiền đều rất đơn giản. 

Truyền thông văn hóa xưa là gì? Có bốn khoa mục: Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, 

bát đức, chỉ như vậy mà thôi. Quý vị xem Ngũ kinh, Thập tam kinh, bốn khoa mục này 

là cương lĩnh chung. Ngũ kinh, Thập tam kinh không ra khỏi phạm vi của nó. Xem 

thêm bộ Tùng thư lớn nhất Trung quốc là Tứ Khố Toàn Thư, có vượt ra được phạm vi 

này chăng? Không vượt ra được, quả là tuyệt vời! Ngũ luân, năm điều này cũng rất 

đơn giản, một câu bốn chữ, năm câu 20 chữ, truyền bao lâu cũng không sai được: “Phụ 

tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu 

tín”. Quý vị xem như vậy có thể truyền sai được ư? Đơn giản như vậy truyền mười vạn 

năm cũng không truyền sai. Ngũ thường có năm chữ: Nhân lễ nghĩa trí tín, tuyệt đối 

không sai được. Người ngu đến đâu cũng không đến nỗi truyền sai. Tứ duy có bốn chữ: 

Lễ nghĩa liêm sỉ. Bát đức có tám chữ: Hiếu để trung tín, nhân ái hòa bình. Ngàn vạn 

năm nay cổ nhân đều truyền bốn khoa mục này, những thứ này. Nền giáo dục truyền 

thống của mấy ngàn năm nay dạy điều gì? Chính là dạy bốn phạm trù này. Bởi thế 

chúng ta cần phải nhận thức, từ xưa đến nay nền giáo dục của chúng ta gọi là giáo dục 

thánh hiền. 
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Vì sao cổ nhân đọc sách? Vì sao phải tiếp thu giáo dục? Tiếp thu giáo dục tuyệt 

đối không phải vì kiếm tiền, không phải vì làm quan, không phải: Đọc sách chí tại 

thánh hiền. Nếu hiểu rõ ràng vấn đề này, ta mới thật sự yêu quốc gia, yêu dân tộc. Nếu 

không biết thì lòng yêu thương đó sanh khởi từ đâu. Sau khi rõ ràng mới biết, nền giáo 

dục từ xưa đến nay, truyền qua bao đời, là giáo dục thánh hiền. Hay nói cách khác, 

người người đều là thánh hiền, chính trị ngày xưa là chính trị thánh hiền. Chế độ không 

sao, chế độ như thế nào cũng không liên quan. Cho dù chế độ không tốt, nhưng con 

người là thánh hiền thì đều làm ra việc tốt, không xảy ra vấn đề. Con người không phải 

thánh hiền, chế độ tốt đến đâu, vẫn làm việc xấu như thường. Bởi thế cổ nhân nói rất 

hay, pháp, pháp tức là chế độ. Pháp là gốc của trị, nền tảng trị quốc, bình thiên hạ. Con 

người thì sao? Con người là căn.  

Một gốc cây, bên dưới là rễ, chỗ này gọi là gốc, đây chính là chế độ, điển chương 

chế độ là gốc. Gốc dựa vào gì? Gốc dựa vào rễ, rễ là thánh hiền. Nên pháp phải biết 

dùng người, nó liền khởi tác dụng. Nếu dùng không đúng người, không phải thánh 

nhân, nếu là một người xấu, pháp bị họ lợi dụng, họ làm ra rất nhiều chuyện xấu. Nên 

điều này chứng minh, pháp không quan trọng, quan trọng ở con người, làm sao để dạy 

tốt con người. Đây là lý niệm dạy học 5000 năm nay của chúng ta, những lý niệm này 

phương tây không tìm thấy. Đi khắp thế giới, hiểu rõ tất cả mới thấy phục người xưa. 

5000 năm trước lý niệm giáo dục này đã hoàn thiện như vậy, mãi đến thời nhà Thanh 

vẫn không hề thay đổi. Trải qua bao đời thay đổi triều đại có hư có suy, duy có lý niệm 

giáo dục là vĩnh viễn bất biến, phương pháp giáo dục vĩnh hằng bất biến. Đây là đạo lý 

gì? Là chân lý! Thay đổi, vấn đề lập tức xuất hiện. Chúng ta chỉ cần cố gắng làm theo 

quy củ này, quốc gia trường trị cửu an, nhân dân hạnh phúc an vui. Trong này có đại 

đạo lý, nên nói đạo của thánh hiền.  

Làm quan, quan viên ngày xưa là thánh hiền. Quý vị buôn bán kinh doanh, thương 

nhân là thương nhân thánh hiền. Làm công, là công nhân thánh hiền. Gốc rễ của họ 

vững, duyên tốt. Trong Phật giáo, Phật giáo chính là Phật Bồ Tát. Làm quan, Bồ Tát tại 

vị. Buôn bán là thương nhân Bồ Tát, không ai không phải Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là 

người đã giác ngộ, người giác ngộ vì người khác không vì mình, người mê hoặc vì 

mình không biết vì người khác, mê và ngộ khác nhau. Nên cúng dường Phật Bồ Tát, 

phước báo sẽ rất lớn, nhưng ta phải cúng dường là chân Phật. 

Trong tất cả mọi thứ cúng dường, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất rõ ràng, ngài 

đã xây dựng nên một điển phạm dạy học của người xuất gia. Đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni 19 tuổi rời xa gia đình ra đi cầu học, học được 12 năm thì khai ngộ. Khai ngộ, lúc 

đó ngài 30 tuổi, bắt đầu dạy học, 79 tuổi viên tịch. Dạy học 49 năm, chưa từng nghe 

nói có một ngày nào nghỉ. Học không chán, dạy không mệt. Người Ấn độ gọi là Phật, 

người Trung quốc gọi là thánh nhân, nhưng ý nghĩa tương đồng. Phật nghĩa là giác ngộ, 

tức đối với tất cả pháp thế xuất thế gian ngài đều thông đạt, đều thấu triệt. Thánh cũng 
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là ý này, thánh là thông triệt đạo lý, hiện tượng của hết thảy vạn vật, đều thấu triệt. Nên 

ngài không phải thần, cũng không phải tiên, ngài là con người. 

Trong xã hội hiện nay, họ không siêng năng nghiên cứu, chỉ xem qua loa, rồi tùy 

tiện nói đây là Tôn giáo, đây là mê tín. Chúng ta có thể trách những người này trong xã 

hội chăng? Không thể trách họ. Chúng ta nên y theo những gì thánh hiền nói: “hành 

hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”, chúng ta không nên trách người khác, nên trách ai? 

Trách bản thân làm chưa tốt. Bản thân mình không làm được học sinh tốt của Phật, 

không thực hành những lời Phật dạy cho mọi người thấy, khiến cho đại chúng xã hội 

sinh ra ngộ nhận như vậy. Đây là lỗi lầm của đệ tử đời sau! Chúng ta đã khiến cho xã 

hội đại chúng xem một người thầy giỏi như vậy, nền giáo dục hay như vậy thành Tôn 

giáo, thành mê tín. Tội nghiệp này đều phải đọa địa ngục, vấn đề này vô cùng nghiêm 

trọng! Sau khi rõ ràng minh bạch rồi, chúng ta học tập theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 

ngài là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đích thực đã hành 

trì theo từng câu từng chữ trong kinh, đây mới là đại thánh nhân. Biết nói cũng vô dụng, 

phải thực hành, thực hành trong cuộc sống hằng ngày, sao ngài không vui cho được! 

Nếu Phật giáo đều giống như hiện nay, mê tín như vậy, đem kinh điển cất vào một 

nơi, làm ra những hành vi mê tín, làm sao có thể truyền được ba ngàn năm. Từ lâu đã 

bị xã hội đào thải, có thể truyền bá lâu dài như vậy được sao? 

Tháng sáu năm nay, tôi phỏng vấn ở Vatican, gặp mặt giáo tông của Thiên chúa 

giáo, giao lưu với những người có chức vị lớn trong Tôn giáo này. Nghe báo cáo của 

họ, tòa thánh hiện tại rất âu lo, chính là người tín ngưỡng tôn giáo mỗi năm mỗi ít. Họ 

có tổ chức, tòa thánh giống như một quốc gia vậy. Nên giáo tông gọi là Giáo hoàng, 

Hồng y giáo chủ đều là đại thần. Chúng tôi cùng nhau giao lưu, tôi đồng ý với sự âu lo 

của họ. Tôi cũng đã nói, nếu Tôn giáo không trở về với giáo dục, quý vị đối với xã hội 

có cống hiến gì? Cầu nguyện có hiệu quả chăng? Có hiệu quả, nhưng con người không 

tin tưởng. Quý vị nói có thiên tai, chúng ta cầu nguyện sẽ hóa giải được, người ta nói 

sao? Căn bản không có thiên tai, quý vị nói lung tung, họ không tin. 

Những pháp hội về kinh sám Phật sự trong Phật giáo chúng ta, cho đến đề xướng 

Tam Thời Hệ Niệm, đều thuộc về cầu nguyện. Cầu nguyện là một loại hình thức, trị 

ngọn không trị gốc. Không phải không có hiệu quả, có hiệu quả. Hiện nay khoa học 

chứng minh, ý thức tập thể có thể thay đổi hoàn cảnh, điều này đã được khoa học 

chứng minh. Nhưng nó không trị được gốc, trị gốc là sao? Là phải dạy học. 

Chúng ta thử nghĩ xem, đương thời những người sáng lập Tôn giáo. Moses, Giê-

su những người sáng lập đạo Cơ đốc, lúc họ còn tại thế cũng dạy học, không dạy học 

làm sao có nhiều người theo họ như vậy. Mohammed dạy học 27 năm; Giê-su bị người 

hại, nên ông chỉ dạy được ba năm, bị người hại chết. Ở trong rất nhiều Tôn giáo, bây 

giờ người ta nói Phật giáo là Tôn giáo, chúng ta cứ thuận theo họ! Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni dạy học thời gian dài nhất, 49 năm. Chúng ta cần phải chú ý, Đức Phật Thích 
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Ca Mâu Ni không có xây dựng tự viện, sống cuộc đời lưu lạc, đêm ngủ dưới gốc cây, 

ngày ăn một bữa là khất thực, sống đời du mục. Ở đâu có duyên thì đi đến đó, ở không 

nơi cố định. Dạy học không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tín ngưỡng, bất kỳ ai 

cũng đều tiếp thu được giáo dục, thái độ giống như Khổng tử vậy. Chỉ cần quý vị đến 

thỉnh giáo ngài, ngài nhất định nhiệt tâm hướng dẫn, khiến quý vị ra về trong sự hoan 

hỷ. Từ bi đến tột cùng! Là một người thầy giỏi. Từ hành nghi một đời của ngài, ngài có 

thân phận gì? Chức nghiệp giáo sư, mà còn là tình nguyện, ngài không thu học phí. 

Khổng phu tử vẫn thu học phí, vẫn còn một chút này. Nhưng Đức Phật thì không, một 

đồng cũng không cần, suốt đời không hề dùng đến tiền, là một nhà mô phạm tốt. 

Khuyên mọi người buông bỏ danh văn lợi dưỡng, khởi tâm động niệm phải quan tâm 

thương yêu đến chúng sanh đau khổ, giúp đỡ chúng sanh đau khổ. Trong sự giúp đỡ, 

quan trọng nhất là giúp chúng sanh giác ngộ, phá mê khai ngộ. Vì ngài biết khổ từ đâu 

đến? Khổ do mê mà phát sinh ra, quý vị mê hoặc là có khổ, nếu giác ngộ liền được vui. 

Khổ hay vui không liên quan gì đến giàu nghèo hay bần tiện, Phật giáo chỉ nói mê và 

ngộ. Ở đây nói Đức Phật là phước tuệ nhị túc tôn. Nếu chúng ta muốn học theo ngài, 

như vậy sẽ có phước báo, sẽ có trí tuệ. Học theo ngài, tuyệt đối không sai lầm. Quý vị 

có trí tuệ, bất luận làm ngành nghề nào đều hưng thịnh, mà còn tiết kiệm công sức, căn 

bản không cần lo lắng. 

Bởi thế trong xã hội hiện tại, tôi không hy vọng nhiều, chỉ cần có 20 người học 

Phật chơn chánh. Như các xí nghiệp giống quý vị, có được 20 xí nghiệp thực hành giáo 

dục Phật giáo, Phật giáo sẽ được hưng khởi. Hai năm trước tôi dạy ông Hồ Tiểu Lâm, 

tôi để ông làm một thí nghiệm, ông thử xem, ông đã thử nghiệm thành công. Lưu tổng 

ở Thanh đảo đã thử nghiệm thành công, trong nước có thể có 20 xí nghiệp, thí nghiệm 

ba nền tảng của truyền thống xưa, làm thành công, như vậy có thể lôi kéo theo toàn 

quốc, lôi kéo theo toàn thế giới, đây là công đức. Đây thực sự là bậc cứu thế, là sự 

nghiệp lớn cứu quốc gia, cứu dân tộc, cứu thế giới, rất đáng để làm.  

Bởi vì có phước báo lớn như vậy, đáng được tiếp nhận người khác cúng dường, để 

họ tu phước. Trong sự cúng dường, Đức Phật nói rất hay: Trong tất cả sự cúng dường, 

pháp cúng dường là thù thắng nhất. Như vậy chúng ta biết, cúng dường lấy gì làm chủ? 

Y giáo tu hành là bậc nhất, đây gọi là chơn chánh cúng dường, ngoài ra đều không 

quan trọng. Chúng ta y theo giáo huấn Đức Phật, tinh tấn tu hành. Thực hành trong 

cuộc sống gia đình, gia đình mỹ mãn. Thực hành vào bản thân, được mạnh khỏe sống 

lâu. Thực hành trong sự nghiệp, sự nghiệp thuận lợi, đây đều gọi là chơn chánh cúng 

dường. Cúng dường không phải đến trước Phật cúng mấy cành hoa, đốt vài nén nhang. 

Đó là giả, là hình thức, có cũng được, không có cũng được, không cần thiết, quan trọng 

nhất là y giáo phụng hành. 

Bên dưới chúng ta xem Tịnh Ảnh Sớ. Tịnh Ảnh Sớ nói: “Chứng diệt tương ưng, 

nên gọi là ứng. Lại chứng diệt, hợp với ứng cúng dường, nên gọi là ứng cúng”. Chứng 
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là nói sự tu hành của ngài, ngài nói đến hoàn cảnh tu học của mình. Diệt là gì? Diệt là 

tập khí phiền não đều không có, đây là từ nhân mà nói. Quả báo sanh tử cũng không có, 

đây gọi là ứng cúng. Diệt nghĩa là nói đến sanh tử, chứng diệt tương ưng là bất sanh 

bất diệt, đây là cảnh giới gì? Mọi người đều biết, đây là cảnh giới của pháp thân Bồ Tát, 

chứng được viên mãn ba loại bất thoái. Cảnh giới này không ở trong thập pháp giới, 

mà ở cõi thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như Lai. Trên thực tế, cõi thật báo trang 

nghiêm của Phật, cũng là cõi thật báo trang nghiêm của chính mình. Trong kinh điển 

nói rất nhiều: Sanh Phật không hai, sanh là chúng sanh, chúng sanh và Phật là một 

không phải hai. Đây là ý của chữ ứng, ứng cúng. 

“Lại chứng diệt, hợp với cúng dường”, khế nhập cào cảnh giới này, đáng được 

tiếp thu sự cúng dường, Vì sao vậy? Vì thiên nhân, chúng sanh muốn trồng chút phước, 

nếu quý vị không tiếp nhận thì phước họ làm sao có được? Cần phải tiếp nhận, để họ 

trồng phước. Người niệm Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc, cơ hội tu phước tu tuệ đó là 

viên mãn. Họ có thể phân thân, đây là bản năng của con người, cùng lúc có thể phân vô 

lượng vô biên thân, cúng dường vô lượng vô biên mười phương Phật. Quý vị nói 

phước báo này tu được lớn biết bao. Phước báo họ tu một ngày, chúng ta tu trong ức 

vạn năm cũng không bằng được, đến thế giới Cực Lạc tu dễ hơn! Mỗi vị Phật nói cho 

ta nghe một câu là đủ, giúp ta khai trí tuệ. Cho nên người ở thế giới Cực Lạc, có thể 

nói mỗi người đều là phước tuệ viên mãn. Họ ở trong mười pháp giới, cảm ứng đạo 

giao với tất cả chúng sanh, chúng sanh có cảm, họ liền có ứng, giúp người tu phước tu 

tuệ. Cần phải hiểu đạo lý này, phải thấu triệt chân tướng sự thật này. 

Hội Sớ lại nói: “Vạn hạnh viên thành, phước tuệ đầy đủ, đáng thọ trời người cúng 

dường, nhiêu ích hữu tình, nên hiệu là cúng dường”. Trong Hội Sớ nói đặc biệt rõ ràng, 

vô cùng minh bạch. Quý vị khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác hoàn toàn là thiện, 

đây gọi là viên thành, viên mãn thành tựu, phước tuệ đầy đủ. Lúc này đáng được tiếp 

nhận sự cúng dường của trời người, nhiêu ích hữu tình. Ích là lợi ích, đem lợi ích 

phong nhiêu nhất cho tất cả hữu tình chúng sanh. Những chúng sanh hữu tình này, chủ 

yếu là nói đến lục đạo, giúp đỡ họ, nên danh hiệu là ứng cúng. 

Chúng ta xem tiếp bên dưới, loại thứ ba. Đây đều là đức hiệu của Như Lai, ở trước 

có nói qua với quý vị. Đức hiệu của Như Lai chính là vốn có trong tự tánh mình. Đức 

năng xưng hiệu này nói Như Lai toàn là nói chính mình, tuyệt đối đừng ngộ nhận Phật 

có còn chúng ta không có, như vậy chúng ta sẽ không học được. Như vậy những gì 

Đức Phật nói, không phải là dụ dỗ người khác sao? Không phải là nói chơi với chúng 

ta sao? Chúng ta hoàn toàn ngộ nhận những lời Phật dạy. Trong tất cả kinh điển dạy, 

đều là nói mỗi người chúng ta, như vậy ta mới được lợi ích. 

“Đẳng chánh giác, tiếng Phạn là Tam Miệu Tam Bồ Đề”. Tam Miệu Tam Bồ Tam 

Bồ Đề là dịch âm từ tiếng Ấn độ. “Nói đầy đủ”, tức là nói một cách viên mãn gọi là “A 

Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”, đây là tiếng Ấn độ. A dịch sang tiếng Trung nghĩa 
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là vô. “A là vô, Mậu Đa La là thượng”, tiếng Trung nghĩa là thượng. Tam dịch âm sang 

tiếng Trung là chánh. Miệu là đẳng, Bồ Đề là giác. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 

Đề, hoàn toàn phiên thành nghĩa tiếng Trung là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Đây là ba trình độ học Phật khác nhau, tôi nói như vậy mọi người dễ hiểu hơn. Như 

vậy là có ba xưng hiệu khác nhau, trình độ học Phật đạt đến chánh giác, danh hiệu gọi 

là A la hán. Nếu đạt đến chánh đẳng chánh giác, danh hiệu của Chánh đẳng chánh giác 

gọi là Bồ Tát, nếu thêm vào vô thượng đây chính là Phật. Cho nên đây là ba giai cấp 

trong giáo dục Phật giáo, trình độ ba giai cấp khác nhau, danh hiệu cũng khác nhau. 

Quý vị sẽ biết Phật, Bồ Tát, A la hán là danh xưng học vị trong giáo dục Phật giáo. 

Quý vị đều có thể đạt được, danh xưng của học vị. Bởi thế tất cả chúng sanh vốn là 

Phật, hoàn toàn không sai, hiện nay biến thành như vậy, là do mê. Mê mà không giác, 

nên trở thành phàm phu. Trí tuệ trong tự tánh, khi mê trở thành phiền não. Đức năng 

trong tự tánh, cũng lệch biến thành tạo nghiệp. Phước báo trong tự tánh, biến thành 

luân hồi lục đạo. Tự tánh vẫn khởi tác dụng, nhưng khi mê tác dụng hoàn toàn lệch lạc, 

không phải tác dụng vốn có của nó. Tác dụng vốn có của nó, quý vị đến cõi thật báo 

trang nghiêm sẽ thấy được. Trong mỗi tác dụng là vô lượng vô biên, Đức Phật giới 

thiệu cho chúng ta trong vô lượng vô biên tác dụng đó, chỉ lấy ra một hai cái làm tiêu 

biểu. Ví dụ như trí tuệ, Đức Phật dùng “đại thừa” để làm tượng trưng, đại thừa là tượng 

trưng cho trí tuệ. Trong đức năng Đức Phật dùng vô lượng thọ, thọ mạng là đệ nhất 

đức, vô lượng thọ. Tướng hảo, tướng hảo dùng trang nghiêm, trang nghiêm như hiện 

nay chúng ta nói là chân thiện mỹ tuệ, không hề khiếm khuyết. 

Trong đề kinh này, Đại thừa, vô lượng thọ, trang nghiêm đều là nói quả đức. Còn 

nhân thì sao? Nhân tức là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Giác nghĩa là Vô Thượng Chánh 

Đẳng Chánh Giác. Bình đẳng là chánh đẳng chánh giác. Thanh tịnh là chánh giác, nên 

A la hán được tâm thanh tịnh. Bồ Tát được tâm bình đẳng. Phật là đại triệt đại ngộ, gọi 

là đại giác. Phải hiểu rõ điều này. Sau khi thấu triệt được điều này sẽ biết, nó hoàn toàn 

không liên quan đến Tôn giáo. Nếu thật sự như thông thường đại chúng xã hội nói Phật 

giáo là Tôn giáo, vậy thì chúng ta học để làm gì? Hoàn toàn không dính dáng gì đến 

Phật giáo. 

Lúc tôi còn trẻ, đích thực rất ngoan cố. Muốn tôi học một điều gì đó, nếu như chưa 

hiểu rõ ràng, tuyệt đối tôi không học nó. Phải thuyết phục được, tôi mới học nó. Lúc trẻ 

đi học ở trường, từng tiếp xúc với Đạo cơ đốc, cũng đến giáo đường. Đồng học, rất 

nhiều người đều tin. Tôi cùng đi với họ đến giáo đường làm lễ, nghe mục sư giảng đạo, 

tìm tôi đi rửa tội. Tôi nói tôi có vài vấn đề_tôi nhớ hình như lúc đó tôi đưa ra hơn 70 

vấn đề hỏi mục sư, ông ta đều không giải đáp được. Tôi nói vậy thì tôi không rửa tội, 

ông nói tôi là ma quỷ, đây là cách nói đùa! Không thể khiến người tâm phục khẩu phục. 

Cho nên tôi học Phật, lúc đó tôi đang làm việc ở cơ quan chính phủ, đồng sự trên 

dưới có hơn 300 người, rất nhiều người theo đạo Cơ đốc. Khi tôi học Phật, người theo 
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Đạo Cơ đốc ngồi lại với nhau không nói về Đạo Cơ đốc. Tôi đều không biết, có đồng 

sự nói với tôi_tôi ở đời họ Từ, tôi nói anh Từ: Anh có biết gần đây những người trong 

công ty chúng ta, nói chuyện rất thay đổi chăng? Tôi hỏi thay đổi như thế nào? Ông ta 

nói, anh xem trước đây gặp nhau là nói về Đạo cơ đốc, bây giờ không ai nói nữa. Tôi 

hỏi vì sao vậy? Ông ta nói vì anh học Phật, anh là người rất ngoan cố, vậy mà anh học 

Phật, Phật nhất định có đạo lý, Phật không có đạo lý, sao anh chịu học theo. Quả thật là 

đã ảnh hưởng một số người. Chúng tôi sơ ý không để ý đến, thật sự có đạo lý. Nếu ta 

hiểu rõ đạo lý, không thể tiếp thu được. 

“Bồ Tát nhân hành”, tu hành Phật pháp, phương pháp quan trọng nhất chính là 

buông bỏ. Tôi học Phật pháp là do thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu, tôi học triết học 

với thầy. Thầy dạy cho tôi bộ Triết học khái luận, mục sau cùng là triết học Phật giáo. 

Tôi vô cùng nghi hoặc, tôi nói Phật là Tôn giáo, là mê tín, mà còn là đa thần giáo. Đa 

thần giáo trong Tôn giáo, thuộc Tôn giáo cấp thấp, sao nó có triết học được? Thầy 

Phương mỉm cười, thầy nói anh còn trẻ nên không hiểu, thầy nói Đức Thích Ca Mâu 

Ni Phật, là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng ta học triết học phải tìm nhà 

triết học, ngài là nhà triết học vĩ đại nhất. Triết học Phật giáo là đỉnh cao nhất của triết 

học trên toàn thế giới, học Phật la hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi đã hoàn toàn 

bị những câu nói của thầy thuyết phục, mới biết rằng xã hội chúng ta đối với Phật giáo 

có sự ngộ nhận rất sâu sắc. Người thầy này của tôi rất khó được, lúc tuổi về già dạy 

triết học ở trường đại học, lúc về già tức là hơn 20 năm sau khi tôi quen biết thầy, thầy 

đều dạy về Triết học Phật giáo, thầy dạy những mục lớn. Trong trường đại học Đài 

Loan, thầy dạy Phật học thời Ngụy Tấn, Phật học Tùy Đường, Phật học đại thừa, thầy 

dạy ba môn học này rất nhiều năm. Sau khi nghỉ hưu ở trường đại học Đài Loan, đến 

đại học Phụ Nhân dạy. Phụ Nhân là giáo hội, nghĩa là do Thiên chúa giáo thành 

lập_trường của giáo hội, thầy dạy triết học Hoa Nghiêm ở lớp tiến sĩ. Thầy dùng tài 

liệu Phật học để dạy trong trường đại học, tôi dự đoán ít nhất phải 25 năm, chưa có ai 

làm như vậy. Thầy có thể dạy, có thể giảng ở trường, cũng không ai phản đối, chúng 

tôi đều cảm thấy rất kinh ngạc, nên học trò của thầy Phương đa phần đều học Phật. Ở 

HongKong đầu tiên là ông Đường Quân Nghị, là học trò trước đây của thầy Phương, 

ông ta học với thầy Phương sớm hơn tôi rất nhiều, là viện trưởng của thư viện Tân Á. 

Chúng ta xem trước tác của Đường Quân Nghị, trong đó nói về Phật rất nhiều, đây là 

chịu ảnh hưởng từ thầy. 

“Cựu Dịch là Vô Thượng Chánh Biến Tri”, đây là tân dịch và cựu dịch, là lấy đại 

sư Huyền Trang làm giới hạn. Kinh Phật phiên dịch từ đại sư Huyền Trang về trước 

gọi là cựu dịch, bắt đầu từ ngài Huyền Trang trở về sau gọi là tân dịch. Nhưng đại sư 

Huyền Trang đối với cựu dịch, không nói nó có sai lầm. Thực tế đại sư Huyền Trang 

đến Ấn độ cầu học, động cơ rất đơn thuần, chính là hoài nghi người dịch kinh Phật, 

chưa chắc đã dịch chuẩn xác. Ngài hoài nghi, nên đã đến Ấn độ, ở Ấn độ suốt mười 
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mấy năm. Sau khi trở về đối với kinh điển cổ nhân phiên dịch, ngài không phủ định 

chữ nào, chứng minh phiên dịch rất tốt, không có sai lầm. Có một số danh từ ngài 

phiên dịch rất gần với nguyên văn, đây là điểm khác biệt giữa tân dịch và cựu dịch. 

Quý vị xem, cổ nhân dịch là Vô Thượng Chánh Biến Tri, Chánh Đẳng Chánh 

Giác nghĩa là Chánh Biến Tri. Tri là thấu hiểu, ở đây họ dùng giác, ngài Huyền Trang 

dùng tri. Biến là gì? Là biến tri, không có gì không biết. Ngày xưa phương pháp dịch 

này, bây giờ gọi là chánh giác. 

Duy Ma Kinh Triệu Chú, đây là chú giải của đại sư Tăng Triệu, ngài nói: “A Nậu 

Đa La, thời nhà Tần gọi là Vô Thượng”. Đại sư Tăng Triệu là học trò của đại sư Cưu 

Ma La Thập, khi ngài Cưu Ma La Thập đến Trung quốc, là vào thời Diêu Tần. Diêu 

Hưng làm Hoàng đế, lấy quốc hiệu là Tần, hiện nay thuộc vùng đất Cam Túc, gọi là 

Tần. Nên nói thời nhà Tần gọi là Vô Thượng, dịch sang tiếng Trung nghĩa là Vô 

Thượng. “Tam Miệu Tam Bồ Đề, thời nhà Tần gọi là Chánh Biến Tri, đạo lý vô cùng 

lớn, cũng là Vô Thượng”. Giải thích cho chúng ta về hai chữ Vô Thượng, đạo lý này 

rất lớn, rất sâu, rất rộng, dùng hai chữ Vô Thượng để tán thán nó. “Đạo này chơn 

chánh, không có pháp nào không biết, nên gọi là Chánh Biến Tri”. Đây là giải thích ý 

nghĩa Vô Thượng Chánh Biến Tri. 

Tịnh Ảnh Sớ lại nói: “Chánh tức là lý”. Chánh Biến Tri, chánh là gì? Chánh là đạo 

lý, là chân lý. “Nó chiếu cùng tận lý, tức triệt chiếu đối với thể lý, nên gọi là biến tri”. 

Có thể dùng cách nghiên cứu hiện nay để nói chăng? Không được. Nghiên cứu dùng ý 

thức, không phải nghĩa của chiếu. Chiếu như thế nào? Chiếu là trực giác, quý vị đã 

lãnh hội được, không dùng ý thức. Nếu dùng ý thức nghiên cứu, nó liền biến thành tri 

thức, không phải trí tuệ. Nên Phật pháp, Phật pháp gọi là tham học, không dùng nghiên 

cứu, gọi là tham cứu. Điểm khác nhau giữa nghiên cứu và tham cứu là gì? Nghiên cứu 

là dùng não, dùng tư duy, dùng tư tưởng. Tham cứu không dùng tư tưởng, gọi là tham. 

Nên tham ngộ được là trí tuệ, nghiên cứu đạt được gọi là tri thức. Tri thức không giống 

với trí tuệ, chúng ta cần phải phân biệt điều này. Cho nên ngày xưa gọi Trung quốc là 

Phương đông, người Trung quốc và người Ấn độ cầu học, đều lấy trí tuệ làm chủ, gọi 

là chiếu kiến. Không được dùng tâm ý thức, dùng tâm ý thức là nghiên cứu, không 

dùng tâm ý thức gọi là tham cứu, tham cứu là chiếu kiến. Nên đây là điểm khác nhau. 

Chúng ta đi theo con đường của cổ nhân, mới thật sự có thể nhập vào cảnh giới 

Phật. Dùng phương pháp nghiên cứu học vấn như người bây giờ không được, đó là tri 

thức. Vì họ không rời tư duy, không rời phân biệt chấp trước. Kiến tư phiền não là 

chấp trước, trần sa phiền não là phân biệt. Vẫn dùng tâm phân biệt, vẫn dùng tâm chấp 

trước. Hay nói cách khác, vẫn là tâm của tôi, như vậy không được. Tôi tức là chấp 

trước, tức là phân biệt. Tâm này không thanh tịnh, không cách nào chiếu kiến được. 

Chiếu kiến thuộc về công phu thiền định, trong này không có cái tôi. Quên cái tôi, vô 

ngã ta mới có thể đạt được tin tức thật sự, thấu hiểu chân tướng sự thật. 
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Đức hiệu thứ tư là “Minh Hạnh Túc”. ngày xưa hạnh cũng đọc là hoành_Minh 

Hoành Túc. Đọc hạnh là danh từ, đọc hoành là động từ, là hành động, là động từ. 

“Minh có nhiều giải thích”, có rất nhiều giải thích. 

“Thứ nhất, trong Đại Luận nói”, Đại Luận nghĩa là Đại Trí Độ Luận. “Túc mạng, 

thiên nhãn, lậu tận, gọi là tam minh”, đây là danh từ Phật học. Vốn là thần thông, sáu 

loại thần thông, nhưng hiện nay gọi là tam minh. Năng lực của thần thông không 

ngừng nâng cao, nâng lên đến viên mãn gọi là minh. Gọi là tam minh, thần thông này 

là Như Lai có, nghĩa là Phật có, Bồ Tát không có. Bồ Tát chỉ có thể nói túc mạng thông, 

thiên nhãn thông, lậu tận thông, Bồ Tát và A la hán đều xưng hô như vậy. Nếu gọi 

minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh_trong Kinh Hoa Nghiêm Viên 

giáo sơ trú Bồ Tát trở lên gọi là minh. Cho nên bên dưới thêm vào chữ minh, chúng ta 

biết đây là pháp thân Bồ Tát, không phải phổ thông. Cũng tức là nói họ không ở trong 

mười pháp giới, mà ở trong nhất chân pháp giới, đây gọi là minh. Không có minh, 

không có chữ minh này, chỉ có túc mạng, thiên nhãn, lậu tận, đây là trong mười pháp 

giới, Sai biệt ở chỗ này. 

“Hội Sớ và Tịnh Ảnh Sớ tương đồng”, tương đồng với cách nói trong Đại Trí Độ 

Luận. “Minh tức là tam minh”, Minh Hạnh Túc, đương nhiên có thể nói thông suốt, vì 

sao vậy? Vì mười hiệu này là mười hiệu của Như Lai, không phải của Bồ Tát, nên lục 

thông họ đạt được viên mãn. “Nhưng Tịnh Ảnh lại nói minh là hành chứng, chứng 

pháp hiển lộ, nên gọi là minh”, là nói thâm sâu, cách nói này thâm sâu hơn trước. Cũng 

tức là tôi vừa mới nói, năng lực sáu loại thần thông, đạt đến cứu cánh viên mãn, đây 

gọi là minh. 

“Chỉ duy nhất trong Kinh Hoa Nghiêm là tín giải hành chứng, nếu đối với hành 

pháp hiển lộ minh chứng, như vậy gọi là minh”. Giải thích này cũng là cảnh giới sơ trú 

trở lên, không phải thập tín vị. Thập tín vị chúng ta đã học, họ đích thực là mười pháp 

giới. Từ sơ tín đến lục tín, chưa rời khỏi lục đạo, ở trong lục đạo. Nhưng sau khi được 

sơ tín, tuy chưa rời khỏi lục đạo, họ ở trong lục đạo tu hành, họ tuyệt đối không đọa 

vào ba đường ác. Cho nên xưng họ là tiểu thánh, đây là tiểu thánh, tiểu tiểu thánh, rất 

khó được. Vì sao không đọa vào ba đường ác? Vì họ đã khống chế được tham sân si. 

Họ có, nhưng trí tuệ của họ, định công của họ có thể khống chế được, tuyệt đối không 

tạo tội sát đạo dâm vọng, họ không tạo tội này. Bảy lần lui tới cõi người, cõi trời, họ 

liền vượt thoát lục đạo. Bảy lần đến đi là từ sơ tín đến thất tín vị, thất tín vị là A la hán, 

ra khỏi luân hồi. Bát tín là Bích Chi Phật, cửu tín là Bồ Tát, thập tín là Phật, đây là 

mười pháp giới. Phật ở đây là tương tự tức Phật, là đại sư Thiên Thai nói, đại sư Trí 

Giả nói. Họ có thể buông bỏ khởi tâm động niệm, thì họ chính là Phật thật. Dùng chân 

tâm, không dùng vọng tâm. Khởi tâm động niệm là gì? Là A lại da. Buông bỏ A lại da 

gọi là chuyển A lại da thành đại viên cảnh trí, chuyển thức thành trí. 
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Chư vị nên biết, trong kinh Phật nói cho chúng ta về toàn thể vũ trụ, tâm hiện thức 

biến. Vũ trụ từ đâu mà có? Là tâm hiện. Thập pháp giới từ đâu mà có? Là thức biến, 

thức nghĩa là phân biệt chấp trước. Nếu có phân biệt chấp trước liền có mười pháp giới, 

liền có luân hồi lục đạo. Không có phân biệt chấp trước, thập pháp giới sẽ không còn, 

nhất chân pháp giới xuất hiện. Nhất chân pháp giới dùng chân tâm, không dùng vọng 

tâm, nên họ là Phật thật, không phải Phật giả. 

“Trong Niết Bàn Kinh Thập Bát nói: Minh, là đắc vô lượng thiện quả. Thiện quả, 

là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”. Đây là lấy đắc Vô Thượng Chánh Đẳng 

Chánh Giác làm minh. Bên dưới nói “nay giải thích kinh này”, hiện nay giải thích 

những gì trong kinh này nói. “Lấy thuyết trong Niết Bàn là thỏa đáng nhất”, nghĩa là 

những gì trong Niết Bàn Kinh Thập Bát nói, ở đây nói rất hay. Kinh này áp dụng cách 

nói này. 

“Hạnh túc, Niết Bàn Kinh Thập Bát nói, hành gọi là cước túc. Cước túc gọi là giới 

tuệ, thừa giới tuệ túc, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nên gọi là Minh Hạnh 

Túc”. Cách nói này rất hay, làm sao đạt được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác? 

Đạt được nhờ tu giới định tuệ, nên ví giới và tuệ là chân. Quý vị có chân mới có thể đi 

đến được, quý vị không có chân sẽ không đi đến được. Nói cách khác, công phu tam 

học giới định tuệ viên mãn, liền chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Câu 

này rất quan trọng, bí quyết tu hành trong Phật pháp, then chốt tu hành chính là đây. 

Ta học Phật không thể không trì giới, giới là gì? Là quy củ. Có học Phật, học suốt 

một đời, không thể nói họ không dụng công. Thực hành, ngày ngày đọc tụng, nghiên 

cứu, nhưng như thế nào? Lơ là đối với quy củ, không siêng năng học giới luật, nên suốt 

đời không thể thành tựu. Họ biết giảng kinh, cũng nói một cách lưu loát, trước tác viết 

sách đều rất nhiều, trước tác rất nhiều, nhưng khi chết rất đau khổ. Chúng ta biết, họ 

vẫn trôi lăn trong luân hồi. Vì sao vậy? Vì không có giới định. Không có định tuệ, họ 

giảng kinh, viết sách, sáng lập học thuyết của riêng mình. Như vậy được xem là trí tuệ 

chăng? Không phải, đó là tri thức. Họ đọc rất nhiều kinh Phật, là tri thức, không phải 

trí tuệ. Chư vị nên biết trí tuệ được sanh ra từ định, không phải đọc sách nhiều là có trí 

tuệ, không phải. Tri thức rất phong phú, nhưng không có trí tuệ. Chúng ta cần phải biết, 

trí tuệ lợi ích, hữu dụng, tri thức không được. Quý vị có trí tuệ, như tôi vừa mới nói, 

thọ dụng của cá nhân là mạnh khỏe trường thọ. Mặc dù tuổi đã lớn, nhưng họ không dễ 

bị suy lão, hiện tượng suy lão của họ rất chậm, đó là gì? Tâm họ có định, nó đem đến 

cho ta ngày ngày hỷ duyệt, đây là trí tuệ. Người xưa nói: Người gặp chuyện vui tinh 

thần soảng khoái, người ngày ngày an vui họ sẽ không sanh bệnh, người ngày ngay an 

lạc họ sẽ không bị suy lão, họ được pháp hỷ.  

Tri thức không làm được, tri thức dù phong phú đến đâu, họ vẫn còn ưu tư, họ vẫn 

còn vướng bận, như vậy sao giống nhau được? Cổ nhân nói “lo âu khiến con người già 

đi”, người có ưu tư lão hóa rất nhanh. Nên nhất định phải phân biệt rõ ràng giữa tri 
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thức và trí tuệ, chúng ta học Phật phải đi theo Phật, chúng ta cầu tri tuệ, không cầu tri 

thức. Tri thức có hay không không liên quan, ta không học trí tuệ ta đã khai, ta không 

học cũng biết. Đây là thật, không phải giả. Nhưng tri thức thì không được, quý vị 

không học sẽ không biết, trí tuệ không học cũng biết. 

Ngày xưa, quý vị xem đại sư Huệ Năng, đây là Lục tổ của Thiền tông thời nhà 

Đường, ngài không biết chữ, chưa từng đọc sách. Trước khi chưa xuất gia, ngài là một 

tiều phu đốn củi. Nghề này người trẻ tuổi không biết, tuổi khoảng như tôi mới biết. 

Thời kỳ kháng chiến cuộc sống rất gian nan, trong thành phố không có nước máy, 

không có đèn điện. Nên nước, lúc đó có nghề gánh nước, bán nước. Thời kỳ chiến 

tranh, ở thành phố có gánh nước, họ gánh nước bên bờ hồ đem vào thành bán. Đốn củi, 

củi, nấu bằng củi. Hằng ngày có người chuyên lên núi đốn củi, đốn củi đem vào trong 

thành bán. Thời kỳ chiến tranh vẫn còn, hiện nay không còn, ngành nghề này không 

còn. Có nước máy, người gánh nước thất nghiệp. Có gas, có điện, tiều phu thất nghiệp. 

Những nghề này lúc nhỏ chúng tôi từng thấy, cuộc sống này vô cùng khổ, rất gian nan. 

Một gánh củi, một gánh nước bán được mấy đồng, rất vất vả. Mấy đồng này họ đi mua 

ít gạo ít rau, có thể sống qua ngày, có thể qua một ngày, không dư, ngày nào cũng phải 

làm. Một ngày không làm, thì sinh hoạt ngày đó của họ trở thành vấn đề. 

Đại sư Huệ Năng là tiều phu, 24 tuổi Ngũ tổ truyền pháp cho ngài. Nhiều nhất 

ngài tiếp xúc đến Phật pháp, nghe người ta đọc Kinh Kim Cang, vào lúc khoảng 23 

tuổi, vì ngài ở Hoàng Mai tám tháng. Nên lúc 23 tuổi đi bán củi, nhẫu nhiên nghe có 

người đọc Kinh Kim Cang. Ngài vừa nghe đã hiểu, liền cảm thấy rất thú vị, nên đứng 

đó nghe tiếp. Nghe được một đoạn liền đẩy cửa bước vào, bên trong là một người đọc 

sách. Ngài liền hỏi, ông đọc gì vậy? Ông đọc là Kinh Cang. Ngài nói tôi nghe rất thú vị, 

liền đem những gì mình lý giải được chia sẻ cho người đọc sách. Sau khi người đọc 

sách này nghe xong vô cùng hoan hỷ, anh thật sự có thiện căn. Ông ta nói, anh nên đến 

tìm Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, Kinh Kim Cang là ngài truyền. Là một nhân duyên như vậy. 

Lúc đó vị cư sĩ Trương này cũng vô cùng khó được, nếu công việc của ngài không làm, 

gia đình không thể tiếp tục sinh sống. Vì thế cư sĩ Trương đưa cho ngài 10 lượng bạc, 

một số người thiện giúp ngài chăm sóc mẹ. Anh yên tâm đi, bảo ngài một mình đi tìm 

Ngũ tổ để tham học, đến Hoàng Mai, hiện nay là Hồ Bắc. Ngài ở Hoàng Mai suốt tám 

tháng, chưa từng đến giảng đường, chưa từng được nghe kinh, cũng chưa từng lần nào 

đến Thiền đường, ngài cũng chưa ngồi thiền cây hương nào. Phân phối công việc, công 

việc Ngũ tổ phân phối cho ngài là đến nhà bếp chẻ củi. Vì tự viện lớn, có hơn 1000 

người ở, củi dùng hằng ngày đều cần có người làm. Chẻ củi, giã gạo là nghề của ngài, 

ngài vẫn làm công việc này suốt tám tháng. 

Khi Ngũ tổ truyền pháp, mọi người đều tưởng rằng truyền cho ngài Thần Tú. Ngài 

Thần Tú làm bài kệ, ngài Huệ Năng đã sửa lại, sau cùng truyền pháp cho ngài, không 

biết chữ! Truyền pháp cho ngài, mọi người đều là phàm phu, không phục! Anh là 
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người mới đến, lại không biết chữ, thiền đường và giảng đường đều chưa hề đến, như 

vậy sao có thể nhận vị trí của tổ sư? Không ai phục, nên đều muốn đoạt lại y bát, thậm 

chí muốn hại ngài. Ngũ tổ biết được, nửa đêm truyền pháp, sau khi truyền pháp liền 

dạy ngài ra đi thật nhanh, đi lánh nạn. Trên đường đi lánh nạn, ngài gặp tỳ kheo ni Vô 

Tận Tạng, tỳ kheo ni Vô Tận Tạng ngày ngày tụng Kinh Niết Bàn. Vị tỳ kheo ni này 

tụng kinh, ngài ở một bên nghe, sau khi nghe xong, ngài liền nói với tỳ kheo ni Vô Tận 

Tạng. Cô vừa đọc kinh, trong đó nói gì đều nói cho tỳ kheo ni này nghe. Tỳ kheo Vô 

Tận Tạng vô cùng kinh ngạc, liền hai tay đưa Kinh Niết Bàn đến thỉnh giáo, ngài nói 

tôi không biết chữ. Cô ta nói, không biết chữ sao ngài có thể nói được như vậy? Điều 

này không liên quan đến việc biết chữ hay không, là trí tuệ! Không cần học, vừa xem 

vừa nghe lập tức hiểu hết, là trí tuệ. Bởi vậy trong đời Lục tổ, đệ tử đắc pháp, nghĩa là 

khai ngộ trong hội của ngài có 43 người, tỳ kheo ni Vô Tận Tạng là một trong số đó. 

Là trí tuệ! Không thể không biết. Trí tuệ và biết chữ hay không không liên quan, trí huệ 

và việc đọc kinh nhiều ít cũng không liên quan. 

Đức Phật dạy học sinh, lịch đại tổ sư dạy học sinh, đều không chủ trương học 

nhiều kinh luận, đạo lý này ta cần phải hiểu. Chỉ dạy người nhất môn thâm nhập, 

trường thời huân tu, vì sao vậy? Một môn tâm quý vị sẽ định. Nếu thật sự một môn, tức 

là học một bộ kinh, vĩnh viễn không thay đổi, thông thường khoảng ba năm đến năm 

năm, tâm ta sẽ định, gọi là được tam muội. Bảy năm tám năm sẽ khai ngộ, không thể 

đại triệt đại ngộ cũng có đại ngộ, đây là phương pháp dạy học truyền thống. Phật giáo 

dạy học như vậy, sau cùng thì sao? Nho giáo cũng áp dụng phương pháp này, Đạo giáo 

cũng dùng phương pháp này, phương pháp này rất hay! Khiến tâm tư tình cảm của 

mình hoàn toàn được định, tuyệt đối không nông nổi. Nên những phương pháp này 

chính là quy củ giới luật, giữ quy củ truyền thống này, vận dụng phương pháp này quý 

vị sẽ được định, có thể khai ngộ. Cùng lúc học tập quá nhiều sẽ rất khó khăn, đầu óc rất 

tạp loạn. Hiện nay trong trường sắp xếp tiết học rất đáng sợ, mỗi người đều có năng 

khiếu rất tốt, đi học là tiêu hết. Tiết học đầu tiên học Ngữ văn, tiết thứ hai học toán. 

Ngữ văn chưa tiếp thu hết, lại thay đề mục khác, một ngày phải thay mấy môn, nên đầu 

óc họ rất tạp loạn, không thanh tịnh. 

Năm 2007, nhà hán học trường đại học Cambridge nước Anh, ông chủ trì khoa 

hán học ở đó, đây là một giáo thọ lâu năm. Ông biết chúng tôi tổ chức lớp học ở Thang 

Trì, làm rất thành công. Ông tự thân đến Thang Trì khảo sát, đến ở đó bốn ngày. Khi 

trở về đi qua HongKong, ở lại HongKong mấy ngày, tôi không biết. Ông đến tìm tôi 

hai lần, chúng tôi một lần nói chuyện ba tiếng, hai lần nói sáu tiếng. Ông có ý tốt mời 

tôi đến Lôn Đôn thành lập một thư viện Đại thừa Phật học, thư viện này thuộc về 

trường đại học Cambridge. Tôi rất cảm ơn ông ta, tôi nói may mắn được ông coi trọng. 

Trường Cambridge được xếp thứ ba trên toàn thế giới, học chế đại học của Anh, đều là 
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rất nhiều thư viện tụ tập. Tôi dự đoán, chắc phải hơn 50 thư viện, là một ngôi trường 

như vậy. 

Tôi nói tôi không đi được, ông hỏi vì sao? Tôi nói điều này, công việc dạy học 

này, trong chế độ trường học của quý vị, trong khuôn khổ đó tôi không có năng lực. 

Ông ta nói, vậy thầy có phương pháp gì? Tôi nói, tôi không có phương pháp, cổ nhân 

chúng tôi có phương pháp. Ông ta rất vui mừng, cổ nhân có phương pháp gì? Tôi nói 

đã đọc Tam Tự Kinh chưa? Ông thuộc Tam Tự Kinh, thuộc Tứ Thư, quá giỏi! Là một 

người nước ngoài. Tôi nói tám câu trước trong Tam Tự Kinh, là nguyên tắc chỉ đạo 

dạy học cao nhất mà cổ nhân đã truyền lại từ ngàn vạn năm nay. Ông nghe vậy vô cùng 

ngạc nhiên. Tôi nói ông nghiên cứu bao nhiêu năm như vậy mà không phát hiện ra, tôi 

liền giải thích cho ông ta. Phàm làm về giáo dục, lý niệm đầu tiên phải khẳng định tánh 

người vốn thiện. Mục đích giáo dục là gì? Là trở về bản thiện, giáo dục sẽ thành công, 

“nhân chi sơ, tánh bổn thiện”. Không có giáo dục, đó là “tánh tương cận, tập tương 

viễn”. Tập tánh của họ, tập tánh bất thiện, bản tánh là thiện, khoảng cách tập tánh và 

bản tánh của họ ngày càng xa. Không có dạy, chắc chắn là tâm hành này. Bởi vậy nhất 

định phải làm giáo dục, phải coi trọng giáo dục. Lý niệm giáo dục hưng khởi, cũng từ 

đây mà ra “cẩu bất giáo, tánh nãi thiên”, từ đây ý niệm dạy học liền khởi lên. Dạy như 

thế nào? “giáo chi đạo, quí dĩ chuyên”. Tôi hỏi ông hiểu ý này chăng? Chuyên là gì? 

Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Tôi nói nếu tôi ở bên đó mở lớp dạy học, tôi 

áp dụng phương pháp này, phương pháp này có thể đào tạo ra nhân tài. Tôi thu nhận 

học sinh, mỗi học sinh học một môn, không được học hai môn. Học bao lâu? Mười 

năm, mười năm nhất định thành công, mười năm chỉ học một thứ, ông ta cảm thấy thật 

không thể nghĩ bàn. Tôi nói ví dụ như Luận Ngữ, học Luận Ngữ, mười năm chỉ học 

một bộ sách này. Ông ta thuộc Luận Ngữ, có 20 phần, ông ta hỏi học như thế nào? Tôi 

nói người tôi dạy, tôi không nói cho họ nghe, mà chỉ định một số tài liệu tham khảo để 

học sinh nghiên cứu, khi lên lớp học trò nói cho tôi nghe. Tôi dạy quý vị học, không 

phải giảng học, tôi là đang dạy quý vị học, quý vị nói cho tôi nghe. Tiết học một giờ, 

quý vị nói 50 phút, 10 phút sau cùng tôi đánh giá lại. Nên người dạy rất nhẹ nhàng, 

người học rất vất vả. Ông nói như vậy một lần có thể học xong trong một học kỳ, tôi 

nói đúng vậy, thế học kỳ hai thì sao? Học kỳ hai thì học lại lần thứ hai. Nếu học nhiều 

hơn một chút, khoảng bốn tháng có thể học xong một lần, một năm có thể học ba lần. 

Mười năm học được 30 lần, họ sẽ trở thành chuyên gia Luận Ngữ trên toàn thế giới, họ 

liền biến thành Khổng tử.  

Tôi nói đạo lý này cho ông ta nghe, ông ta đã hiểu. Tôi nói ông trở về thảo luận 

với nhà trường xem, xem có đồng ý phương pháp này của tôi chăng. Tôi nói không nên 

học quá nhiều thứ như vậy, khiến đầu óc biến thành bột nhồi. Phương pháp dạy học 

này của người xưa, chỉ có Đức Phật hiểu, trong kinh Đức Phật đã dạy như vậy. Cũng là 

nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, hoàn toàn giống với những gì cổ nhân dạy. 
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Tôi nói ông thử suy nghĩ xem, thông suốt một bộ kinh, thì tất cả kinh điển đều thông. 

Ngài Huệ Năng là tấm gương điển hình, nói đến ngài Huệ Năng ông ta biết. Bởi thế trí 

tuệ và tri thức là hai vấn đề khác nhau. 

Tôi ở trường đại học Luân Đôn, và trường đại học Cambridge, đều có giảng bài ở 

đó. Cùng nhau chia sẽ với sinh viên hệ Hán học và các giáo thọ của họ. Tôi rất khâm 

phục, họ nói rất lưu loát tiếng Bắc Kinh, không cần phiên dịch, mà còn đọc được thể 

văn ngôn. Nói thật rất nhiều sinh viên Trung quốc, đều không sánh được với họ. Tôi 

nói quý vị dùng kinh điển Phật giáo, kinh điển Đạo giáo, kinh điển Nho giáo viết luận 

văn tiến sĩ, quý vị có thể lấy được học vị. Tương lai cũng có thể làm một vị giáo thọ, 

cũng có thể làm nhà Hán học của Úc Châu. Nhưng_tôi nói quý vị nhất định, không thể 

an vui như tôi được, hoan hỷ như tôi được, họ đều rất ngạc nhiên! Tôi hỏi quý vị có 

biết tại sao chăng? Tôi học không giống họ, sao lại không giống? Quý vị xem, quý vị 

học là Nho học, Đạo học, Phật học, đúng chăng? Tôi viết trên bảng Nho học, Đạo học, 

Phật học, viết lên trên bảng như vậy, đúng chăng? Đúng. Những gì tôi học là tương 

phản với quý vị, sao lại tương phản? Tôi học từ bên này, quý vị xem học Phật, học 

Nho, học Đạo, như vậy tức không giống nhau. Học Nho phải học giống như Khổng tử, 

học Đạo phải học giống như Lão Trang, học Phật phải giống như Đức Thế Tôn vậy, đó 

là không tương đồng. 

Nên từ bên này là học Phật, học Nho, học Đạo, là học trí tuệ. Từ bên này là Phật 

học, Đạo học, Nho học. Nên quý vị học được là tri thức, thứ tôi học là trí tuệ, đây là 

điểm khác nhau. Hai chữ giống nhau, quý vị xem đọc từ bên này và đọc từ bên kia, ý 

nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thời gian tôi nói chuyện với họ chỉ có một tiếng, nhưng 

đối với rất nhiều quan niệm của họ đã có sự thay đổi. Vì vậy tôi nói, tri thức không thể 

giải quyết được vấn đề. Mặc dù giải quyết được vấn đề, nhưng có rất nhiều hậu di 

chứng. Trí tuệ giải quyết được vấn đề, lại không có di chứng về sau. 

Đây là kinh nghiệm tôi có được khi tham gia mười mấy lần hội nghị hòa bình 

quốc tế. Tham gia hội nghị đều là chuyên gia học giả, đó đều là phần tử tri thức cao 

cấp. Làm sao hóa giải xung đột trên thế giới, làm sao khôi phục nền an định hòa bình 

cho xã hội, không có cách nào. Nên Townenbe mới nói, ông ta là người Anh, nhắc đến 

người này họ đều biết. “Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết 

Khổng Mạnh và Phật pháp đại thừa”. Tôi hỏi họ, quý vị có tin chăng? Quý vị đều là 

nhà hán học, đều nghiên cứu hán học. Hán học thật sự có thể giống như Townenbe nói, 

có thể giải quyết được vấn đề chăng? Tôi đưa ra câu hỏi này, sinh viên và cả các vị 

giáo thọ đều nhìn tôi cười, không trả lời tôi. Sau đó tôi lại hỏi, Townenbe nói sai ư? Họ 

cũng không nói gì. Sau cùng tôi nói, tôi nói nhận xét của tôi. Tôi nói Townenbe nói 

không sai, có thể rất nhiều người trong chúng ta, ngộ nhận lời nói của Townenbe, hiểu 

lầm. Vì sao vậy? Nói đến Nho, học thuyết Khổng Mạnh, quý vị lập tức liền liên tưởng 

đến Tư Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh. Đúng! Quả thật là như vậy. Nói đến Phật, nhất 
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định sẽ nghĩ đến Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa, nghĩ đến những 

kinh điển này. Những kinh điển này quý vị đều đã nghiên cứu, có thể giúp thế giới này 

hóa giải xung đột chăng? Quả thật không ai còn nói gì. Sao tôi lại nói lời của 

Townenbe nói không sai? Tôi nói Townenbe nói lời này, sau khi quý vị nghe xong liền 

nghĩ đến những đại kinh đại luận này. Đại kinh đại luận là gì? Giống như thực vật vậy, 

là hoa quả, quý vị chỉ thấy được hoa quả. Hoa quả từ đâu đến? Từ rể sanh ra, hoa quả 

này nếu không có rễ nó sẽ chết. Rễ là gì? Rễ của Nho giáo là Để Tử Quy, rễ của Đạo 

giáo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, rễ của Phật giáo là Kinh Thập Thiện Nghiệp 

Đạo, quý vị không nghĩ đến điều này. Gốc rễ này là giáo dục phổ thế, nếu phổ biến nó 

xung đột liền được hóa giải, an định hòa bình xuất hiện. Sau đó Tứ Thư Ngũ Kinh, 

Thập Tam Kinh dần dần nâng cao, khai hoa kết trái. Quý vị đều không nghĩ đến giáo 

dục cắm rễ. Nho Thích Đạo thành tựu huy hoàng như vậy, từ đâu đến? Nhờ giới mà có 

được. Ba thứ này, ba nền tảng này đều thuộc về giới. Nếu không bắt đầu từ đây, những 

gì quý vị nghiên cứu được toàn là tri thức. Còn như từ giới định tuệ mà nâng cao lên, 

đó toàn là trí tuệ, không giống nhau! Nên tôi khuyên học sinh, phải nổ lực thực hành ba 

nền tảng Nho Thích Đạo. Tương lai quý vị thành tựu, nếu học Nho sẽ thành thánh, 

thành hiền. Học Đạo sẽ thành thần, thành tiên. Học Phật sẽ thành Bồ Tát, thành Phật, 

thật sự có thành tựu. Nếu không đi theo từ con đường giới định tuệ, như phương pháp 

hiện nay của quý vị. Quý vị tối đa cũng chỉ được người ta gọi là một nhà Phật học mà 

thôi, một nhà hán học mà thôi. Quý vị có thể nói rất hay và trước tác rất nhiều, nhưng 

suốt đời không được an lạc, vẫn sống trong thế gian phiền não thống khổ. Tôi nói như 

vậy khiến mọi người đều cười, mọi người nghe xong đều cười lớn. Nên những gì mà 

thánh hiền để lại không hề lạc hậu, cổ hủ. Nếu quý vị cho rằng họ lạc hậu, cổ hủ, như 

vậy quý vị bị mắc lừa. Những gì họ để lại là chân lý, vĩnh viễn bất biến. Vì sao vậy? 

Trí tuệ. Tri thức thường thường thay đổi, biến hóa, trí tuệ không thay đổi. Ba nhà Nho 

Thích Đạo là trí tuệ, nó không phải tri thức. Ba nhà đều phải hạ thủ từ giới định tuệ, 

đều chú ý đến ngộ tánh, chú trọng khai ngộ. Đây là điều chúng ta không thể không 

biết.  

Trong Kinh Niết Bàn nói rất hay: Thừa giới tuệ túc, mới có thể được Vô Thượng 

Chánh Đẳng Chánh Giác. Tịnh Ảnh Sớ ý nghĩa tương đồng với Bồ Tát Long Thọ nói: 

“Giới không huệ đẳng”, đây là hạnh, gọi là hạnh. “Hai loại này là chỉ giới và không 

tuệ, viên cụ, viên mãn đầy đủ, nên gọi là túc”. Hội Sớ có khác một chút, Hội Sớ nói: 

“Hành túc, là thân khẩu ý nghiệp, thật sự thanh khiết. Đối với tự nguyện lực, hành tất 

cả thiện tu đầy đủ, nên hiệu là Minh Hạnh Túc”. Tuy không giống lắm với những chú 

giải ở trước, nhưng họ nói rất có lý, rõ ràng, chúng ta dễ hiểu. Hành túc, chân bước đi, 

là gì? Là thân khẩu ý nghiệp, thật sự thanh khiết. Thanh khiết nghĩa là thanh tịnh, 

không nhiễm chút trần.  
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Kinh Vô Lượng Thọ là nói điều này, trong kinh thông thường đều nói thân khẩu ý. 

Thứ tự của Kinh Vô Lượng Thọ không phải sắp xếp như vậy, đầu tiên nói đến khẩu 

nghiệp, khẩu thân ý. Trong phẩm thứ tám, dạy chúng ta nguyên tắc tu hành cao nhất là 

thiện hộ tam nghiệp. Đầu tiên là thiện hộ khẩu nghiệp, không cơ hiềm lỗi lầm của 

người. Đưa ra một trường hợp, thiện hộ khẩu nghiệp, không nói lỗi lầm của người 

khác. Dù lỗi lầm người khác có nghiêm trọng đến đâu, không những không nói, cũng 

không để trong lòng. Đặc biệt thời đại hiện nay của chúng ta, cần phải học nhân đạo, 

phải học nhân từ, phải học trung thứ. 

Vì sao tha thứ lỗi lầm cho người khác? Vì họ không được tiếp thu truyền thống 

giáo dục, căn bản họ không biết, họ không hiểu, phạm phải lỗi lầm, quý vị không được 

trách họ. Hiện nay phổ biến đều không tiếp thu nền giáo dục này, chẳng những họ 

không tiếp thu_như trong kinh điển Đức Phật nói, nói rất hay, chuyên môn đối với 

những người phạm lỗi, chúng ta nên dùng thái độ như thế nào đối với họ? Trong kinh 

Phật nói: “Tiên nhân bất thiện”, tiên nhân là ai? Là cha mẹ, ông bà chúng ta, họ không 

biết. “Không biết đạo đức”, họ chưa học truyền thống văn hóa, không hiểu đạo đức. 

“Không có người dạy”, không ai nói cho họ biết. Như vậy họ làm điều gì sai trái, đều 

không thể trách họ, “không nên trách”. Thái độ này chính xác, tâm địa người này vô 

cùng thuần hậu, nhân từ, quý vị phải dạy họ. 

Truyền thống văn hóa xưa từ sau khi nhà Thanh mất, truyền thống văn hóa vẫn 

còn ảnh hưởng. Đến khoảng năm dân quốc thứ 20, truyền thống văn hóa ảnh hưởng 20 

năm, 20 năm sau liền dần dần mất đi. Tám năm kháng chiến đánh mất tất cả, nhà cũng 

không còn. Nhà của truyền thống xưa là đại gia đình, sau khi chiến tranh thắng lợi 

không bao giờ còn thấy được đại gia đình. Nhà rất quan trọng, xã hội mấy ngàn năm 

nay trường trị cửu an, dựa vào điều gì? Dựa vào nhà, nên tề gia sau đó trị quốc, tu thân, 

tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Hiện nay nhà không còn nữa, nhà ngày xưa là đại gia 

đình. Sở dĩ trong gia tộc có niềm vui thiên luân.Quý vị xem gia đình, nhìn lên trên có 

cha mẹ, có ông bà, có ông bà cố, có cao tổ. Lên trên, có cửu tộc! Trong một gia đình, 

quý vị xem từ bản thân mình nhìn lên trên, kể cả bản thân là năm đời. Nhìn về dưới 

cũng là năm đời, quý vị xem quý vị có con cái, có con cháu, có chắt, có chiu_Cửu đại 

đồng đường. Thông thường nhân khẩu một gia đình, khoảng trên dưới 300 người, nó là 

tổ chức của xã hội. Nếu nhà không có quy củ, như vậy không phải rất hỗn loạn sao? 

Tư thục là gì? Tư thục là gia học, là trường học của con em trong gia đình, có gia 

đạo, có gia quy. Quy nghĩa là quy củ, chính là những gì thuộc về gia huấn. Có gia học, 

nghĩa là tư thục, gia học. Có gia nghiệp, trong nhà có sự nghiệp kinh doanh, đây là một 

đại gia đình. Trẻ con từ khi mới sanh cần phải dạy chúng, suốt đời của ta là vì điều gì? 

Vì gia đình, vinh tông diệu tổ, mở mày mở mặt. Đây là mục tiêu phấn đấu một đời của 

họ, họ không lạc mất phương hướng. Nên nhà đã trị tốt, nước sẽ thái bình.  
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Xã hội ngày xưa, các ngành các nghề trong xã hội, người ta ngưỡng mộ nhất là ai? 

Làm quan, vì sao ngưỡng mộ? Vì làm quan có địa vị rất cao, đãi ngộ rất tốt, lại thanh 

nhàn, không có việc làm. Người người đều là người tốt, mọi việc đều là việc tốt, nên 

quan không có việc làm, một tháng có một hai vụ án đã là rất nhiều. Đây là gì? Nhà đã 

dạy tốt, tiếp thu nền giáo dục gì? Là giáo dục thánh hiền. Nên trẻ con từ nhỏ đến lớn 

đều là thánh hiền nhân, gia đình hòa mục, gia đình đoàn kết. 

Quý vị xem Hồng Lâu Mộng, Hồng Lâu Mộng chính là tiêu chuẩn gia đình ngày 

xưa, đây là người một nhà. Mỗi người làm sự nghiệp kiếm tiền, đều phải quy về của 

công, không thể cất giữ riêng. Khi bản thân cần dùng tiền, giống như phát tiền lương 

vậy, do tập thể phân chia cho từng người. Nên kinh tế là công khai, không phải của 

riêng, nên nó rất chu đáo. 

Trẻ con_mặc dù cha mẹ không có năng lực làm việc, do gia tộc nuôi dưỡng. Sau 

khi già cả, con cái quý vị không nuôi nổi, do cả họ, cả gia đình nuôi dưỡng. Nên ngày 

xưa người già không sợ, người già rất hoan hỷ, khi tuổi già là hưởng phúc, hưởng niềm 

vui thiên luân. Đây là xã hội ngày xưa. Cho nên chúng ta vô cùng ngưỡng mộ tinh thần 

của gia đình ngày xưa. Nếu không khôi phục nhà, hiện nay muốn đi đến thái bình thịnh 

trị là điều không thể, gia đình huyết thống không thể khôi phục lại.  

Bao nhiêu năm nay tôi thường nghĩ, nghĩ đến điều gì? Tai thường nghe đến xí 

nghiệp, xí nghiệp, đột nhiên nghĩ đến xí nghiệp nếu có thể kế thừa truyền thống nhà 

ngày xưa, hiện nay ít nhất lại có 1000 năm thạnh thế. Xí nghiệp phải đem gia đạo, gia 

quy, gia học, gia nghiệp ngày xưa kế thừa lại. Tôi dạy Hồ Tiểu Lâm, tôi để ông ta làm 

thí nghiệm đầu tiên, hiện nay làm cũng không tệ. Nhưng tiếp tục cần phải có, có gì? 

Phải có trường học cho con em, phải có viện an dưỡng. Viện an dưỡng, tất cả những 

nhân viên lớn tuổi đều ở trong này, coi tất cả như anh em và chị em ruột của mình. 

Người lớn ở đó coi như chú bác của mình, phải có thái độ như vậy. Con cái của họ đều 

là cháu chắt của ta, nên phải thành lập trường cho con em. Trong này dạy luân lý, dạy 

văn hóa, phục hưng lại tất cả truyền thống văn hóa, quý vị là người dẫn đầu. Sau đó hy 

vọng có thể có 20 xí nghiệp, đều có thể phổ biến như vậy. Sẽ ảnh hưởng toàn quốc, 

ảnh hưởng đến toàn thế giới, đây là công đức vô cùng lớn lao! Thật sự làm được như 

vậy, thiên tai 2012 gì đó tự nhiên được hóa giải, không còn nữa. Chúng ta thật sự phát 

tâm, không những cứu quốc gia, cứu dân tộc, cứu thế giới, cũng cứu vãn được địa cầu. 

Vì sao có thể cứu vãn địa cầu? Đạo lý này quá thâm sâu, ở đây chúng ta không nói đến.  

Trên thực tế, trong Hoàn Nguyên Quán nói rất rõ ràng, trong Kinh Hoa Nghiêm 

cũng nói rất rõ ràng. Nói rất có lý! Không phải nói một cách tùy tiện. Chúng ta khởi 

tâm động niệm, sơn hà đại địa biết. Niệm lực của ta, niệm lực này không thể nghĩ bàn. 

Đặc biệt là quý vị có định công, có trí tuệ thì niệm lực đó, năng lực đó rất lớn. Thậm 

chí lớn đến nỗi có thể thay đổi quỹ đạo tinh cầu vận hành trong hư không. Khi quỹ đạo 

của nó bị lệch lạc, có thể sửa đổi nó lại, có năng lực như vậy. Những điều trong kinh 
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nói, đều thuộc về khoa học, khoa học cao cấp. Hiện nay các nhà lượng tử lực học cũng 

đã chứng minh, có khả năng này, họ tin tưởng. Nên đây là điều vô cùng khó được. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây.  
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Biên tập: Bình Minh 
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Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong 

 

 Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 184, hàng thứ hai từ đếm dưới lên.  

“Thứ năm: Thiện Thệ, thiện là tốt, thệ là đi, nên lại có tên là hảo khứ. Đại Trí Độ 

Luận nói: Hảo khứ, đối với các loại tam ma đề sâu, đi vào trong vô lượng các đại trí 

tuệ. Như bài kệ nói: Tất cả trí Phật là xe lớn, Bát chánh đạo đi vào niết bàn, gọi là hảo 

khứ”, chúng ta học đoạn này trước. 

Đây là loại thứ năm trong mười loại thông hiệu của Phật, thứ năm gọi là Thiện 

Thệ. Những danh hiệu này toàn là đức hiệu của tự tánh, cũng là đức hiệu của Như Lai 

quả địa thượng. Phật đức cũng chính là đức năng của tự tánh, trí tuệ đức tướng vô 

lượng vô biên nói không cùng tận. Trong quá trình dạy học, Đức Phật dùng phương 

pháp quy nạp, đem vô lượng trí tuệ đức năng, dùng mười danh từ để tượng trưng, 

nghĩa là quy nạp thành mười danh hiệu. Mười tượng trưng vô tận, mười không phải 

chữ số. Trong mỗi câu, hàm nghĩa đều sâu rộng vô cùng, mỗi người chúng ta đều có 

phần. Đây là phương pháp vô cùng thù thắng trong đại thừa. Vậy kinh Phật đã nói 

những gì? Toàn là nói bản thân, ngoài bản thân ra, Đức Phật không có gì để nói cả, đều 

là nói bản thân. 

Thiện, thông thường chúng ta gọi là tốt. Nhưng tốt ở đây thực tế mà nói, vẫn 

không cách nào hình dung được nó. Trong kinh Phật, trong văn tự, cổ nhân chúng ta 

cũng nói bản tánh vốn thiện. Nên biên soạn sách giáo khoa cho nhi đồng, đó là cho trẻ 

con đọc. Khi nhập môn, sơ học là đọc Tam Tự Kinh. Hai câu trước trong Tam Tự Kinh: 

“nhân chi sơ tánh bổn thiện”, ý chữ thiện đó và thiện ở đây tương đồng, tương đồng 

với thiện của thiện thệ. Ý nghĩa rất rộng, không phải thiện của thiện ác. Nếu chúng ta 

xem nó thành thiện của thiện ác, như vậy thì quá cạn cợt. Sự tốt đẹp của tự tánh không 

thể hình dung được, chỉ dùng một chữ để tượng trưng, nghĩa là tốt cực kỳ! Chúng ta 

bình thường tán thán hình dung, tốt cực kỳ, chính là ý này. Thệ là khứ, nghĩa của khứ 

là đã qua rồi, nên nối lại với nhau có nghĩa là hảo khứ. Hảo khứ có rất nhiều cách nói. 

Bên dưới Hoàng Niệm Tổ trích dẫn Đại Trí Độ Luận, giải thích trong Đại Trí Độ 

Luận. “Đại Luân nói: đối với các loại tam ma đề thâm sâu”. Tam ma đề là tiếng Phạn. 

Ở trước chúng ta đã đọc rất nhiều, đặc biệt là trong Kinh Hoa Nghiêm. “Tam” đây là 

âm tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là chánh. “Ma đề” là định, nên tam ma đề 

nghĩa là chánh định. Chánh định là gì? Có chánh đương nhiên có tà, không sai, có tà 
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định. Tầng lớp của định cũng vô lượng vô biên, cảnh giới của định cũng là vô lượng vô 

biên. Chánh định tương ưng với tự tánh bổn định. 

Quý vị xem, khi đại sư Huệ Năng khai ngộ, liền đưa ra báo cáo với Ngũ tổ. Có nói 

câu: “đâu ngờ tự tánh vốn không dao động”, đó chính là tự tánh bổn định. Tương ứng 

với tự tánh bổn định, mới có thể gọi là chánh định. Trong chánh định, vọng tưởng phân 

biệt chấp trước, những phiền não này đều buông bỏ hết. Nếu được định, mà chưa 

buông bỏ được ba loại phiền não lớn này, như vậy không gọi là chánh định.  

Ví dụ thiền định thế gian, tứ thiền bát định không được coi là chánh định, đây là 

thiền định thế gian. Ở thế gian nó được xem là chánh định, so với xuất thế gian nó 

không phải là chánh định, vì sao vậy? Nó không vượt thoát được luân hồi lục đạo, 

nhưng định công này có thể ra khỏi dục giới. Đạt được công phu này, tương lai họ 

được sanh vào Trời sắc giới, sanh vào Trời vô sắc giới, phước báo rất lớn, nhưng 

không thể vượt thoát lục đạo. Hay nói cách khác, định công này có tính thời gian, thời 

gian đều rất dài. Khi định công mất đi, vẫn phải tùy nghiệp lưu chuyển. Trong đời quá 

khứ tạo nghiệp thiện thì sanh vào ba đường lành, ác nghiệp sanh vào ba đường ác. Nên 

biết được chân tướng sự thật này, mới thấy rất đáng sợ, điều này rất phiền phức. Mỗi 

chúng ta ở trên thế gian này, không phải một đời một kiếp. Quá khứ quả thật là vô 

lượng kiếp đến nay, đều đang lưu chuyển trong sanh tử, quý vị xem đã kết duyên với 

bao nhiêu chúng sanh? Kết duyên, duyên có thiện duyên, có ác duyên, không đếm hết, 

những món nợ này có thể trả được chăng? Thực tế mà nói thì không trả hết, cũng may 

lục đạo, mười pháp giới cũng không phải thật, từ đâu mà có? Từ mê thất tự tánh biến 

hiện ra. Thật sự giác ngộ, vấn đề này hoàn toàn được giải quyết. Giác ngộ là sao? Đã 

tỉnh. Chưa tỉnh thì giống như trong giấc mộng vậy, trong mộng có luân hồi lục đạo. 

Tỉnh lại là không còn, lục đạo liền biến mất. Chúng ta ở trong lục đạo, vô lượng kiếp 

đến nay ở trong lục đạo tạo ra những hành nghiệp này, không phải biến mất tất cả rồi 

sao? Đây là thật, xóa bỏ toàn bộ, không còn có món nợ này nữa. Quý vị không ra khỏi 

lục đạo, phiền phức này rất lớn, nghĩa là đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt, đây là 

chân tướng sự thật. Thấu triệt những chân tướng sự thật này, ta mới biết được Chư 

Phật Bồ Tát từ bi. Vấn đề này ngoài Phật Bồ Tát ra, không ai giải quyết được. Phật Bồ 

Tát không phải là người nhiều chuyện, chỉ cần thế gian này có người có thể giải quyết 

được vấn đề này, ngài sẽ không xuất hiện ở thế gian này, ngài sẽ không đến nữa. Vì 

sao vậy? Vấn đề này bản thân quý vị có thể giải quyết. Thực tế không có cách giải 

quyết, ngài không đến không được, đây gọi là đại từ đại bi. Những đạo lý, chân tướng 

sự thật này, chúng ta đều phải hiểu rõ ràng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nói một 

cách tuyệt đối. Vạn sự vạn vật giữa vũ trụ này từ đâu mà có? Từ ý niệm. Trong kinh 

luận của Pháp tướng tông nói, tâm hiện thức biến, “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”, 

nói rất hay. Mãi đến nay, các nhà khoa học mới chứng minh được, điều này quả thật 

không dễ.  
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Gần đây các nhà khoa học lượng tử nói với chúng ta, trên thế giới căn bản không 

có thứ gọi là vật chất. Bản chất của vật chất là gì? Là một huyễn tướng do ý niệm tích 

lũy liên tục sanh ra, không phải thật. Nên thánh nhân tam quả, chúng ta gọi là tiểu thừa. 

Tứ quả là A la hán, tam quả là A na hàm. Họ có thần thông, không có chướng ngại. 

Giống như bức tường này của chúng ta, họ có thể đến đi tùy ý, đi qua đi về, không hề 

có chướng ngại. Nó không chướng ngại được thân thể, thân thể cũng không chướng 

ngại nó, vì sao vậy? Vì họ đối với vật chất này không có ý niệm chướng ngại. Ngày 

nay chúng ta nhìn thấy vật chất, lập tức nghĩ nó có chướng ngại, nghĩ có chướng ngại 

sẽ có chướng ngại. Nếu như không để trong lòng, nó sẽ không có chướng ngại. Khi nào 

ta quên được nó, quên bức tường ở đây, quý vị bước qua thật sự đi qua được, không 

sanh ra chướng ngại. Vấn đề này quả thật đã từng phát sanh. 

Chúng ta đọc về pháp sư Viên Anh, đây là thời cận đại. Hình như là trong bài tựa 

Kinh Viên Giác Giảng Nghĩa của pháp sư Viên Anh, ngài đã nói một vấn đề. Có một 

hôm đại sư ngồi thiền trong phòng, ngồi thiền trong phòng mình, đột nhiên nghĩ đến 

một việc, lập tức đi làm. Ngài liền buốc xuống, đi ra. Sau khi đi ra ngoài rồi, đại sư 

nghĩ cửa phòng đóng mà, hình như tôi không mở cửa, sao lại ra được? Quay đầu lại 

xem, cửa thật sự đang đóng, không vào được nữa. Trong khoảnh sát na đó, ngài quên 

tấm cửa này, trong tâm không có khái niệm về tấm cửa, nên đã đi ra được. Ra rồi đột 

nhiên nghĩ lại thấy không đúng, hình như chưa mở cửa, sao tôi lại ra được? Quay đầu 

nhìn, thấy cửa đang đóng, không vào được. 

Đây là nguyên nhân gì? Vật chất vốn là giả, thân vật chất này là giả, do ý niệm 

tích lũy. Tất cả hiện tượng vật chất như cửa này cũng là vật chất, cũng là ý niệm tích 

lũy. Vấn đề này, các nhà khoa học hiện đại mới chứng minh được nó, nên nó có đạo lý. 

Tất cả mọi chướng ngại toàn là ảo giác, quý vị cho rằng có thì nó có thật, nếu không 

cho rằng không có thì thật sự không có. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói bốn loại vô ngại. 

Lý vô ngại, điều này chúng ta có thể nghĩ thông. Lý vô ngại, lý không phải vật chất. Sự 

vô ngại, sự là vật chất. sự sao có thể vô ngại? Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là lời 

nói chân thật trong Kinh Hoa Nghiêm, là cảnh giới quả địa thượng của Chư Phật Như 

Lai. Đến cảnh giới đó gọi là đại viên mãn, quả thật là vô quái ngại. 

Quý vị xem tứ quả A la hán, đã ra khỏi lục đạo, không thấy nữa. Tứ thánh pháp 

giới ở trước mắt, họ không ra được. Họ phải phí rất nhiều sức lực, phí rất nhiều thời 

gian. Tu hành dần dần nâng đến Bích Chi Phật, tiếp tục nâng đến Bồ Tát, và nâng lên 

đến Phật, như vậy mới có thể siêu việt được. Mỗi lần nâng cao một cấp thời gian đều 

rất dài, mỗi người tu hành thời gian dài ngắn cũng không nhất định, hoàn toàn xem 

công phu tu học, và thiện căn phước đức của quý vị. Nói một câu dễ hiểu, tức là hoàn 

toàn xem ta có buông được chăng. Buông bỏ một cách sảng khoái, như vậy thời gian 

rất ngắn ta có thể siêu việt. Còn như không dễ buông bỏ, như vậy phải từ từ, thời gian 

sẽ dài hơn. 
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Tu hành, trong kinh điển đại thừa, đều luận kiếp là đơn vị thời gian. Pháp môn này 

là pháp môn vô cùng đặc biệt, quả đúng là đệ nhất kinh trong tất cả kinh điển mà Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong 49 năm. Ở trước có nói với quý vị, từ lợi ích chân 

thật mà nói, bộ kinh này là đệ nhất. Từ chân thật rốt ráo mà nói, phàm những kinh điển 

Đức Phật nói đều đồng tướng, đều từ trong chân tâm, tự tánh hiển lộ ra. Từ trí tuệ chân 

thật mà nói, nó không tương đồng, hầu như tầng thứ của mỗi bộ kinh đều không tương 

đồng, lợi ích cũng đều như vậy. Bộ kinh này lợi ích bậc nhất, vì sao vậy? Bất luận là ai, 

chỉ cần quý vị gặp được, có thể tin, có thể lý giải, có thể y theo phương pháp này tu 

hành, một đời sẽ thành tựu. Mà thành tựu vô cùng thù thắng không cách gì sánh được, 

không nói ra được. 

 Định là mấu chốt của sự tu hành, các loại Tam ma đề thâm sâu. Ở đây thâm sâu là 

đại thừa, đây là công phu thiền định thậm thâm. “Đi vào trong vô lượng chư đại trí tuệ”, 

hảo khứ nghĩa là như vậy. Hướng theo phương hướng nào? Hướng theo đại trí tuệ. 

Hướng đến đại trí tuệ, không có thiền định tức không có trí tuệ. Bởi thế nhất định phải 

nhớ tam học giới định tuệ, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Những gì hôm nay 

chúng tôi nói, đề cập đến như Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo, 

đây là giới. Có thể được định chăng? Không thể, vì sao vậy? Vì đây là cơ sở của giới 

luật, ta phải nương vào nền tảng này để đi lên. Nâng cao lên có giới tiểu thừa, giới tiểu 

thừa có thể phát tứ thiền bát định. Trong giới đại thừa mới có thể thật sự sanh trí tuệ, ở 

đây nói là chư đại trí tuệ. Chư tức không phải chỉ có một loại. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát có 51 địa vị, 51 địa vị từ đâu mà có? Trí tuệ 

cao thấp khác nhau, đến từ trí tuệ, đến từ công phu thiền định. Giới đại thừa là giới Bồ 

Tát, giới Bồ Tát có hai loại lớn. Một loại là vì bản thân, chuyên môn nâng cao cảnh 

giới của bản thân. Một loại là vì giáo hóa chúng sanh, nên gọi là chỉ trì, chỉ là cấm chỉ. 

Vì bản thân rất nhiều, rất nhiều giới không được làm. Hóa độ chúng sanh gọi là tác trì, 

quý vị nhất định phải làm. Gặp được nhân duyên này, nếu quý vị không giúp chúng 

sanh, như vậy là phá giới, khi gặp được nhất định phải làm. Ta cũng không cần tìm cơ 

hội khắp nơi, không cần thiết. Tất cả đều thuận theo tự nhiên, như vậy tâm sẽ vĩnh viễn 

ở trong định. Mặc dù rộng độ chúng sanh, tâm vẫn ở trong định. Ngày nay chúng ta nói 

hoằng pháp, hộ pháp đều ở trong định, họ được tự tại. 

Chúng ta hiện tại không nhìn thấy giới này nữa, bất luận là hoằng pháp hay hộ 

pháp, tất cả đều là phàm phu. Không những không có định tuệ, thậm chí đến giới cũng 

không có. Đây là nguyên nhân vì sao Phật pháp suy yếu. Chúng ta học Phật, nếu muốn 

thành tựu phải đi theo con đường mà Chư Phật đi, Chư Bồ Tát đi, đó chính là giới định 

tuệ, nhất định phải tinh tấn học tập. Giới xem ra thì đơn giản, thực tế nội dung sâu rộng 

vô cùng không có biên tế. Phải thâm nhập luật tạng ta mới có thể hiểu được. 

Thiện căn phước đức nhân duyên của chúng sanh không giống nhau, cũng không 

phải tu thành trong một đời. Chúng ta tu cùng nhau, chư vị đồng tu, thiện căn phước 
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đức nhân duyên của mỗi người đều không thể nghĩ bàn. Nếu không có thiện căn phước 

đức nhân duyên, quý vị không thể ngồi trong giảng đường này nghe hai tiếng đồng hồ. 

 Quý vị xem HongKong có bao nhiêu người? Nói giảng đường chúng ta ở đây, 

không cần nói bên ngoài. Nhà lầu này có mười mấy tầng, vì sao họ đều không đến 

nghe? Vì không có duyên. Quý vị từ nơi xa xuôi trong nước đến đây, nghe hai tiếng 

đồng hồ là nhân duyên, nhân duyên khác nhau, không đơn giản. Có nhân duyên này, 

bản thân cần có thiện căn phước đức. Tướng của thiện căn là gì? Là nghe xong tâm 

sanh hoan hỷ, có thể tin, có thể tiếp thu, đây là thiện căn. Phước đức là y giáo phụng 

hành, sau khi nghe hiểu có thể thực hành trong cuộc sống, thực hành trong công việc, 

thực hành trong cuộc sống hằng ngày như xử sự đối nhân tiếp vật. Người này có phước, 

đây là phước đức. 

Quý vị xem, ba loại thiện căn phước đức nhân duyên đều đầy đủ, mới thật sự học 

được, thiếu một thứ cũng không được. Có thể thấy, điều này không dễ dàng gì, gặp 

được phải quý trọng. Thật sự minh bạch hiểu rõ, thế xuất thế gian là tương đồng. Một 

câu nói quan trọng nhất, thân cận thiện tri thức. Trong Đệ Tử Quy nói, ta phải thân cận 

nhân giả, nhân giả nghĩa là thiện tri thức. Tìm thiện tri thức ở đâu? Không tìm thấy. 

Ngày xưa có, hiện nay không có. Không có thì chúng ta tìm cổ nhân. 

Người bây giờ, thiện tri thức thật sự họ cũng không tuyên truyền, đồng thời họ 

cũng không thừa nhận. Quý vị tìm thấy họ, hỏi họ, ông là thiện tri thức chăng? Họ 

không thừa nhận, họ khiêm tốn, họ rất khách sáo, nên điều này rất khó. Trước đây còn 

được, ngày xưa còn được. Những người nào là thiện tri thức? Những người bế quan, 

đây là thiện tri thức. Những người ở trên núi, ở trong nhà lá trên núi, không xuống núi, 

đây là thiện tri thức. Vì sao vậy? Nếu họ không thật sự thành tựu định tuệ, họ cần phải 

học, phải đi tham bái học tập khắp nơi. Đức Thế Tôn 19 tuổi ra đi tham học, suốt 12 

năm ngài tham học khắp nơi. 

Trong Tông môn có rất nhiều trường hợp: “Triệu Châu bát thập do hành cước”. 

Hòa thượng Triệu Châu 80 tuổi vẫn hành cước, vẫn đang tham học. Vì sao ngài không 

bế quan, vì sao không ở trên núi? Chưa hiểu rõ về chân tướng của nhân sinh vũ trụ, 

những gì trong kinh nói chính là chân tướng nhân sinh vũ trụ. Ngài chưa thật sự hiểu rõ, 

vẫn phải đi khắp nơi cầu học. Thật sự minh bạch hiểu rõ, gọi là đại triệt đại ngộ, đây là 

thiền tông. Giáo môn gọi là đại khai viên giải, đây chính là minh tâm kiến tánh, thật sự 

có thành tựu, đó thật sự là đại thiện tri thức. Họ thành tựu nhưng không ai biết, họ 

thành tựu nhưng bản thân tuyệt đối không tuyên truyền: Tôi đã minh tâm kiến tánh, 

quý vị nên đến học với tôi. Họ không nói như vậy, không nói được, đó là gì? Là ngạo 

mạn, làm gì có tự khen mình như vậy. 

Nếu chúng ta hiểu về những khái niệm truyền thống, sẽ biết rằng ở Trung quốc 

không thực hành được dân chủ. Đi trên đường tuyên truyền hô rằng tôi được, quý vị 

nên chọn tôi, họ không bằng tôi, lời như vậy làm sao nói ra được? Người đọc sách 
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tuyệt đối không nói như vậy. Luôn khiêm tốn, khiêm nhường, sao có thể nói như thế? 

Bởi thế dưới chế độ quân chủ không có quân tử, đào thải tất cả. Đây là thật, không phải 

giả. Người có trí tuệ, bản thân không bao giờ có thái độ này. Quý vị mời họ_Lưu Bị 

mời Gia Cát Lượng còn phải đi mời ba lần, vì sao vậy? Vì không muốn ra làm việc, ra 

ngoài rất cực khổ, ở nhà hưởng phước. Đến mời ba lần, thấy Lưu Bị quá thành khẩn, 

quả thật là nói gì nghe nấy, như vậy mới chịu làm việc cho ông. Đồng ý rồi nhưng 

không có dự định làm lâu. Quý vị xem ông dặn dò em mình cố gắng trông nhà cửa, vài 

năm sau cục diện an định ông lại trở về nhà trồng trọt. Đây là người có học ngày xưa, 

muốn mời được họ ra làm việc cũng rất khó. Sao lại tự mình xuất đầu lộ diện, làm gì 

có đạo lý này? 

Vì thế quý vị quan sát tỉ mỉ, người xưa và người bây giờ khác nhau rất lớn, quả 

đúng như người ta nói đại đồng và tiểu khang. Ngày nay thời loạn, còn kém hơn so với 

thời Xuân Thu Chiến Quốc, đến Xuân thu Chiến Quốc cũng không bằng. Thời Xuân 

Thu Chiến Quốc còn nói đến nghĩa khí, khi đánh trận nhất định đợi đối phương bố trận 

xong mới đánh, bố trận chưa xong mà đánh thắng cũng không vinh dự gì, đó thừa cơ 

người khác nguy hiểm mà công kích. Không được làm điều này, làm như vậy là thất 

đức, vô lý khuyết đức, không được làm điều này. Những tướng quân trong thời Xuân 

Thu Chiến Quốc, nếu bây giờ đánh trận, nhất định đều bại trận. Nên những lý sự này 

chúng ta đều phải hiểu rõ ràng minh bạch. 

Ngày nay thiện tri thức không còn, có cũng không tìm thấy, phải làm sao? Tìm cổ 

nhân, điển tịch của cổ nhân vẫn còn, sách đều là thiện tri thức, kinh sách chính là Phật 

Bồ Tát. Cổ thánh hiền lưu truyền lại Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh, đây đều là 

thiện tri thức. 

Tứ Khố Toàn Thư là tập đại thành biên tập thời Càn Long, trong này rất nhiều 

điều hay, ông trích dẫn chọn lựa rất tỉ mỉ, những chỗ không hay đều bỏ hết, nghĩa là 

những điều không lấy trong Tứ Khố, không chọn còn rất nhiều. Quý vị xem hiện nay ở 

nhà sách Thương Vụ số lượng sách chưa chọn, những mục đó vẫn còn nhưng không 

được chọn, tuyển chọn kỹ càng. Như những sách này đều là sách hay, học nhất định 

phải y theo quy củ của cổ nhân, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, sẽ thành 

công. Còn rất nhiều thứ không biết, không cần học. Quý vị học thông một môn này, 

những thứ khác không học cũng thông triệt. Quá tuyệt diệu, quả thật là diệu dụng.  

Nên Phật pháp nói, thông thạo một bộ kinh thì tất cả các kinh điển đều thông. Nếu 

tất cả kinh không thông, thì bộ kinh này cũng không thông, cần phải tiếp tục tu hành 

theo bộ kinh này, không nên tự mình tìm phiền phức. Nhất định phải thông triệt bộ 

kinh này. Tiêu chuẩn thông triệt này là gì? Là kiến tánh, nghĩa là thiền tông nói minh 

tâm kiến tánh. Trong giáo môn không gọi là minh tâm kiến tánh, mà gọi là đại khai 

viên giải. Thật sự ở trong này giác ngộ được, ta sẽ nhận ra được từng câu từng chữ 

trong kinh này có vô lượng nghĩa, nói với quý vị một câu suốt một năm cũng không 
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nói hết, như vậy gọi là thông. Một bộ sách dùng hai ba câu cũng có thể nói hết, một 

câu kinh văn nói suốt một năm cũng nói không cùng, đó gọi là thông triệt. Đến được 

cảnh giới này, là hoàn toàn thấu triệt. 

Phương pháp thành tựu này của các bậc thánh hiền và lịch đại tổ sư, người bây giờ 

không tin, không có phước! Người phương tây không tin có thể chấp nhận được, chúng 

ta bây giờ không tin cũng có thể tha thứ, vì sao vậy? Vì không ai dạy họ, họ chưa từng 

thấy, chưa từng nghe. Trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói: “Tiên nhân bất thiện, 

bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái dã”. Đây là trung thứ, tha thứ cho họ, 

không nên trách cứ, vì họ không biết. Họ không biết cũng không thể trách, vì tiên nhân 

của họ không biết. Hiện nay nói, cha mẹ, trưởng bối họ không biết, thầy cũng không 

biết, làm sao trách họ được? 

Nền văn hóa của chúng ta ngày nay, đích thực đã đến giai đoạn tồn vong, chúng ta 

làm sao để cứu vãn tình hình này? Chỉ có dựa vào bản thân. Bản thân minh bạch, hiểu 

rõ, cần tinh tấn hành trì, chúng ta phải khế nhập cảnh giới, như vậy mới thật sự là tục 

Phật huệ mạng. Cổ nhân nói: “vì vãng thánh kế tuyệt học, vì thiên hạ mở thái bình”, 

bản thân phải thâm nhập. Muốn ở trong kinh điển đại khai viên giải, đại khai viên giải 

mà không tuân thủ nguyên tắc giới định tuệ, như vậy thì không thể nào, không làm 

được. Bởi thế cổ nhân nói: “không nghe lời người đi trước, thiệt thòi ngay trước mắt”. 

Tự cho mình thông minh, con đường ta đi sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Nếu thật thà đi theo 

con đường của cổ nhân, như vậy mới là người thông minh, sẽ đi đến đích trong thời 

gian rất ngắn. 

Trước mắt chúng ta có một tấm gương tốt là bà Lưu Tố Vân, 55 tuổi mới nghe 

được Phật pháp, tuổi tác không nhỏ. Nghe được Phật pháp bà liền y giáo phụng hành, 

nghe được một câu: Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Bà đã trụ vào câu nói 

này, tôi chỉ học một môn, lựa chọn của bà là chuyên tu theo Kinh Vô Lượng Thọ. 

Cũng không biết ai tặng cho bà một bản Kinh Vô Lượng Thọ, cũng chính là bản chúng 

ta đang học, không có chú giải. Chú giải này là của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, bà học như 

thế nào? Bà thành tựu chúng ta mới biết đến, tìm đến hỏi bà học như thế nào? Bà nói 

rằng, mình không có trí tuệ, chỉ có chân thành, nghe lời cổ nhân: Nhất môn thâm nhập, 

trường thời huân tu. Bà nói bà học cuốn sách này, suốt đời chỉ học cuốn này. Mỗi ngày 

học mười tiếng, nghị lực này rất đáng để người khác kính trọng. Mỗi ngày mười tiếng 

xem một đĩa CD, thời lượng một CD một tiếng đồng hồ. CD một tiếng đồng hồ này 

xem mười lần, tức là mười tiếng, một ngày xem một đĩa lặp đi lặp lại mười lần. Xem 

xong bộ này lại xem tiếp lần thứ hai, lại xem lần thứ ba, rồi tiếp tục xem lần thứ tư. 

Mười năm bà đạt được tam muội, trí tuệ khai mở. Tôi nghe nói có người mời bà giảng 

Kinh Địa Tạng, bà giảng rất hay. Kinh Địa Tạng bà chưa từng học, chỉ học Kinh Vô 

Lượng Thọ. Như vậy chúng ta biết, bất luận kinh gì bà đều giảng được. Đây là thành 

tựu từ giáo môn. 
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Chúng ta biết lục tổ Huệ Năng Thiền tông thời nhà đường, ngài không phải từ 

giáo môn, bởi ngài không biết chữ. Theo Ngũ Tổ tám tháng ở Hoàng Mai, tám tháng 

đều ở dưới bếp giã gạo chẻ củi, làm công việc nặng nhọc đó. Chưa từng đến giảng 

đường, cũng chưa một lần đến thiền đường. Ngũ tổ đem ý bát truyền cho ngài, trở 

thành tổ thứ sáu của Thiền tông. Đó là gì? Thông triệt! Thông triệt một thứ thì tất cả 

đều thông. Suốt đời ngài chỉ nghe kinh được một lần. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn bí mật triệu 

kiến ngài, canh ba nữa đêm gọi ngài đến phòng phương trượng, lúc mọi người đã ngủ 

say. Ngũ tổ giảng cho ngài nghe đại ý Kinh Kim Cang, đương nhiên là như vậy. Ngài 

không biết chữ, đương nhiên không có dùng đến kinh. Nói đến câu “ưng vô sở trụ nhi 

sanh kỳ tâm”, ngài liền hoát nhiên đại ngộ, ngài liền thưa với Ngũ tổ về sở đắc của 

mình, ngài nói năm câu: “đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh”, sau cùng là: “đâu ngờ tự 

tánh năng sanh vạn pháp”. Ngũ tổ nghe đến đó liền ngăn lại, được rồi và truyền y bát 

cho ngài, bảo ngài lập tức ra đi. Vì sao vậy? Vì người khác không phục, người khác 

đều coi thường ngài. Đây là gì? Là đồng hàng tương kỵ. Đều là biểu diễn cho chúng ta 

thấy, đều là thiện tri thức biểu diễn cho chúng ta thấy, đồng hàng ghen ghét lẫn nhau, 

lập tức ra đi. Vừa khai ngộ, tất cả kinh điển tự nhiên đều thông triệt. 

Trên đường lánh nạn, đây là trong Kinh Pháp Bảo Đàn ghi chép_ Ở thôn Tào Hầu 

gặp được một vị tỳ kheo ni, tỳ kheo ni Vô Tận Tạng thọ trì Kinh Đại Niết Bàn. Kinh 

Đại Niết Bàn có hai loại bản dịch, đều rất dài. Một loại có 36 quyển, một loại 40 quyển. 

Mỗi ngày đều đọc tụng nhưng không hiểu nghĩa. Lúc đó Lục tổ mới 24 tuổi chưa xuất 

gia, gặp vị tỳ kheo ni này, nghe cô tụng kinh. Khi nghe xong, ngài liền giảng ý nghĩa 

đoạn kinh đó cho tỳ kheo ni Vô Tận Tạng nghe. Cô ta nghe xong vô cùng kinh ngạc, 

bởi vì ngài nói quá hay, liền hai tay đưa kinh đến thỉnh giáo ngài. Ngài nói tôi không 

biết chữ. Cô ta nói, ông không biết chữ sao lại nói hay đến thế? Ngài nói vấn đề này 

không liên quan đến việc biết chữ hay tụng kinh. Trí tuệ của ngài từ đâu mà có? Từ 

thanh tịnh bình đẳng giác, nếu tâm địa không phải thanh tịnh bình đẳng giác, thì không 

thể khai ngộ. Phải hiểu đạo lý này. Cho nên Tông môn dễ khai ngộ, vì tâm họ thanh 

tịnh. Chúng ta học quá nhiều thứ, đó chính là tạp loạn, là chướng ngại, chướng ngại ta 

khai ngộ. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi, lúc còn tại thế ngài biểu diễn cho hàng phần tử 

tri thức thấy, vì sao vậy? Vì phần tử tri thức chiếm đa số. Quý vị thấy ngài ra đi cầu 

học suốt 12 năm, tất cả Tôn giáo và học phái của Ấn độ ngài đều tiếp xúc, đều đến học 

tập. Sau cùng không còn nơi nào để học, học hết không còn gì để học, suốt 12 năm. 

Ngài ở bên bờ sông Hằng, dưới cội Tất bát la, bây giờ gọi là cây bồ đề, ngồi thiền dưới 

gốc cây. Ngài buông bỏ hết sở học của 12 năm, đây là gì? Là buông bỏ sở tri chướng. 

Đã buông bỏ phiền não chướng, bây giờ tiếp tục buông bỏ hết những gì học được trong 

12 năm qua. Buông bỏ sở tri chướng, chướng ngại không còn, nhập vào thiền định 
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thâm sâu. Ngài biểu diễn điều này cho chúng ta thấy, lúc sao mai vừa mọc, liền đại 

triệt đại ngộ. Ngài đã kiến tánh, đã thành Phật. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật, ngài Huệ Năng ở trong phòng phương 

trượng của Ngũ tổ cũng thành Phật, hai cảnh giới này tương đồng. Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni thành Phật, ở trong định thuyết bộ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, 

tức là làm báo cáo, ta minh tâm kiến tánh là cảnh giới gì? Tất cả đều nói ra, đây là 

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại sư Huệ Năng nói rất đơn giản, chỉ có 

20 chữ. Chư vị nên biết, triển khai rộng 20 chữ này nghĩa là Kinh Hoa Nghiêm, thu 

nhỏ Kinh Hoa Nghiêm tức là 20 chữ này, không tăng không giảm. Nên pháp này được 

gọi là diệu pháp. Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, phàm phu chúng ta không thể tưởng 

tượng được. Thế gian cũng không ai truyền bá điều này, nên hàng tiểu thừa họ rất hiện 

thực. Họ nói Hoa Nghiêm là từ Long cung đến, nên họ không tin, vì thế họ nói đại thừa 

không phải do Đức Phật nói. Là do Bồ Tát Long Thọ nói, không phải Đức Phật nói. Bồ 

Tát long Thọ cũng là một người khai ngộ, minh tâm kiến tánh, ngài chứng được sơ địa.  

Biệt giáo sơ địa bằng viên giáo sơ trụ, đều là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. 

Tuy đã đoạn vô minh, nhưng tập khí vẫn còn, tập khí vẫn còn rất sâu đậm. Ngạo mạn, 

cho rằng sở học của mình là thiên hạ đệ nhất, không có ai cao hơn mình, họ đã khởi 

niệm này. Bồ Tát Đại Long, như trong Kinh Kim Cang nói: Đại Bồ Tát phải thường 

quan tâm tiểu Bồ Tát, tiểu Bồ Tát có vấn đề phải lập tức giúp họ. Đại Long Bồ Tát đem 

ngài đến Long cung tham quan, Long cung thu thập kinh điển Đức Thế Tôn nói, nhìn 

thấy Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phân lượng bao nhiêu? Mười lần tam 

thiên đại thiên thế giới vi trần kệ, một tứ thiên hạ vi trần phẩm. Ngài vừa thấy như vậy, 

tâm ngạo mạn lập tức đoạn tận. Bộ kinh này đem đến địa cầu không có chỗ để. Bộ kinh 

này là Đức Thế Tôn giảng, giảng lúc ở trong định. Bao nhiêu thời gian? Trong kinh nói 

14 ngày, cũng có thuyết 21 ngày. Coi như là tam thất, 21 ngày. Tất cả kinh văn nói 

trong 21 ngày, toàn bộ địa cầu không chứa hết. 

Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói 20 chữ, nên Bồ Tát Long Thọ vừa thấy điều này, 

điều này không phải lục đạo chúng sanh có thể tiếp thu được, không cần nói là nhân 

gian. Thiên nhân cũng không thể tiếp thu được, phân lượng quá lớn. Xem trung bổn 

phân lượng vẫn lớn, sau cùng xem tiểu bổn. Tiểu bổn giống điều gì? Giống Tứ Khố 

Toàn Thư. Tứ Khố Toàn Thư có tóm tắt mục lục trọng yếu. Hiện nay Tứ Khố Toàn 

Thư bìa cứng 1500 cuốn, mục lục đề yếu chỉ có năm cuốn. Mục lục trong mỗi sách nói 

những gì đều có đề cương, Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Long Thọ truyền đến thế gian 

này, chính là mục lục đề yếu nguyên bản. Truyền đến Trung quốc mới chỉ một nữa, 

một nữa khác cũng thất truyền, phân lượng quá lớn. Ngày trước viết ở cây bối diệp, 

viết vào lá cây, rất dễ lạc mất. Nên truyền đến Trung quốc chỉ có một nửa, chúng ta 

dịch sanh tiếng Trung. Hiện nay Kinh Hoa Nghiêm trên toàn thế giới, chỉ có bản tiếng 



649 Tập 159 

 

Trung có, ngoài ra đều không tìm thấy. Mục lục đề yếu vô cùng đáng quý, chúng ta nói 

về nó một lần. 

Sau khi quản trưởng Hàn qua đời, bà rất hy vọng tôi giảng bộ kinh này, lưu lại 

một bộ CD cho hậu nhân làm tham khảo, lúc đó tôi đã đồng ý. Nên khi tôi ở Singapore 

là bắt đầu giảng, giảng được hơn 4000 tiếng, giảng được bao nhiêu, nói với chư vị, tôi 

giảng được 1/5. Nếu giảng hoàn thành bộ kinh, tôi dự tính phải mất 20 000 tiếng đồng 

hồ. Giảng giống như phương thức trước đây tôi giảng, phải 20 000  tiếng đồng hồ, đại 

học vấn! Có khóa trình của trường đại học nào đến 20 000 tiếng đồng hồ? Đừng nói 20 

000, 2000 tiếng cũng không có. 

Bản kinh Vô Lượng Thọ này, bây giờ tôi đã giảng hơn 300 tiếng, chưa được ¼, tôi 

dự tính phải hơn 1000 tiếng, đúng là đại học vấn. Thâm nhập một môn, hương vị của 

nó vô cùng. Đọc sách quả là niềm vui, cổ nhân không gạt người. Nếu đọc sách mà 

không có niềm vui, là do ta chưa thâm nhập, chưa hiểu. Những gì ta đọc được không 

có giá trị, nên ta đọc cảm thấy rất vất vả. Ta phải đọc làm sao để những thứ không có 

giá trị biến thành tinh hoa, biến thành niềm vui. Khi có niềm vui thì những điều không 

có giá trị cũng trở thành tinh hoa, rất kỳ diệu! Làm sao để biến nó thành tinh hoa? Ta 

phải thực hành những gì mình hiểu được, sau đó sẽ hiểu những điều chưa hiểu. Nếu 

những thứ ta hiểu mà không làm được, không thể thực hành, đồng nghĩa như ta chưa 

nếm được mùi vị. Chỉ xem thực đơn không thôi, thấy rất ngon, rất hâm mộ, nhưng 

chưa ăn được miếng nào, như vậy sao được? Hiểu bao nhiêu làm bấy nhiêu, tức hành 

trì bấy nhiêu, sau đó không hiểu cũng đều hiểu hết, dần dần hiểu hết tất cả. Đối với 

kinh điển, ta mới thật sự hiểu được chân thật nghĩa của Như Lai, không thể không thực 

hành. Tôi đã hiểu, hiểu rồi những vẫn là thói quen cũ, vẫn là khuyết điểm cũ, hoàn toàn 

không có chút thay đổi nào. Bởi vậy tu hành, tu là sửa đổi, hành là hành vi. Hành vi 

bao gồm khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Kinh giáo là một tiêu chuẩn, khi tìm 

được tiêu chuẩn, chúng ta phải y theo tiêu chuẩn này mà tu hành. Phù hợp tiêu chuẩn, 

được, duy trì nó mãi mãi. Không phù hợp tiêu chuẩn, nên sửa đổi nó, đây gọi là tu 

hành, như vậy mới lợi ích, thật sự đạt được thọ dụng của kinh giáo. Nếu không thể sửa 

đổi tư tưởng ngôn hành của bản thân, ta chỉ học mà không hành. Nhiều nhất là nói tôi 

tin, tôi hiểu, nhưng không có hành. Không có hành ở sau làm gì có chứng? Pháp hỷ 

sung mãn, hỷ duyệt đạt được từ trong sự hành trì, nếu không hành không thể đạt được. 

Thật sự có thọ dụng, rất có lợi ích. 

Nói một cách thiết thực, đầu tiên là thân tâm mạnh khỏe, gia đình hòa thuận, sự 

nghiệp chắc chắn thuận lợi, không có chướng ngại, nơi ở ít thiên tai, đây là điều rất 

hiện thực. Là lợi ích thô nhất, rõ ràng nhất. Lợi ích cứu cánh chính là ở đây nói, ta có 

thể chứng được đại bát niết bàn. Đại bát niết bàn sẽ có đại trí tuệ, dung nhập đại trí tuệ. 

Như kệ ở dưới nói: “nhất thiết trí Phật làm xe lớn”, đây là ví dụ. Tất cả trí tuệ Phật 

đạt được, giống như một chiếc xe lớn. “Bát chánh đạo hành nhập niết bàn”, Bát chánh 
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đạo là hành, nhập điều gì? Nhập niết bàn, đây gọi là hảo khứ. Niết bàn nghĩa là gì? 

Chúng ta dùng cách mà người bây giờ dễ lý giải hơn, là cứu cánh viên mãn, hoặc là 

cứu cánh tốt đẹp. Ta không tìm ra được chút khiếm khuyết nào ở trong đây, bất luận là 

trí tuệ, đức năng, hay tướng hảo, mọi thứ đều viên mãn, nên đây gọi là hảo khứ. 

Bên dưới lại dẫn dụng Hợp Tán_“Hợp Tán nói: Thiện là tối sơ phát tâm, thệ là đại 

bát niết bàn. Như Lai không bỏ tối sơ phát tâm được đại niết bàn, nên Như Lai có tên 

là Thiện Thệ”. Giải thích rất hay. Sơ tâm vô cùng đáng quý, thật sự đi vào cửa Phật, 

phát tâm quy y, phát tâm học Phật. Đây là tối sơ phát tâm, không dễ dàng, nhưng phát 

tâm rồi như thế nào? Lập tức thoái chuyển, quên mất, nên không thể thành tựu. Trong 

kinh Phật nói, người phát tâm giống như trứng cá vậy. Người thành tựu thì sao? Không 

được mấy người thành tựu, vì sao vậy? Không giữ được sơ tâm, cũng chính là nói 

không chịu được mê hoặc. Xã hội bây giờ, sức mê hoặc quá lớn. Ngày xưa có, người 

xưa đơn thuần nhân hậu. Nên người bây giờ có thể ở trong ngày nay, ở trong xã hội 

này có thành tựu, Chư Phật Bồ Tát đều đưa ngón tay cái lên khen ngợi, vì sao vậy? Rất 

khó được. Nếu họ sống trong xã hội này tu hành, cũng chưa chắc thành tựu được. Đây 

là thật, người đồng với tâm này, tâm đồng với lý này. Nếu chúng ta tu hành trong thời 

đại ngày xưa, dễ dàng thành tựu. Nên hiện nay tu hành trong xã hội này có thể thành 

công, đó quả thật là bậc đại tu hành, đó là thành công thật sự. Nếu chịu được sự khiêu 

khích, vượt qua sự mê hoặc, điều này Chư Phật Bồ Tát không thể không khâm phục. 

Hoàn cảnh đối với người tu hành mà nói, người tu hành chơn chánh, đều là hoàn 

cảnh tốt có lợi. Càng khó khăn, càng hiểm ác thì thành tựu càng thù thắng, càng kiên 

cố. Chúng ta gặp nghịch cảnh sanh tâm hoan hỷ, ta có thể đột phá, nếu không đột phá 

được liền bị đào thải. Gặp được thuận cảnh càng phải đột phá, thuận cảnh không khởi 

tham luyến, nghịch cảnh không khởi oán hận. Quý vị xem đều là đào thải ba độc tham 

sân si. 

Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: “cảnh duyên  không có tốt xấu”, cảnh là hoàn cảnh 

vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong này không có tốt xấu, vấn đề ở bản thân 

chúng ta. “Xấu tốt đều ở tại tâm”, tâm niệm của chính mình, mấu chốt là đây, không 

liên quan đến bên ngoài. Nếu như thật sự có đạo tâm, tất cả đều thành tựu. Thuận cảnh 

giúp ta đoạn tham si, nghịch cảnh giúp ta đoạn sân si, tất cả đều là giúp ta đoạn ba độc 

phiền não, quý vị đã thành tựu, đây mới thật sự gọi là hảo khứ. 

Ở trên nói, đều là “lấy nhập niết bàn làm thiện thệ”. Đây chính là các bậc cổ đức, 

trong sớ luận của họ nói, đều là lấy nhập niết bàn. Nhập đại bát niết bàn, đều chứng 

được quả Phật cứu cánh viên mãn. Nói đến đây chúng ta liền nghĩ_hiện nay các nhà 

khoa học nghiên cứu vũ trụ vĩ quan, họ thăm dò vũ trụ. Dùng những máy móc tinh vi 

quan sát được vũ trụ, chỉ là 10% của toàn vũ trụ, còn 90% không thấy. Vì sao không 

thấy? Thiện thệ, nó đã nhập đại bát niết bàn. Nhập đại bát niết bàn, các nhà khoa học 

đối với nó cũng không còn cách nào khác, đúng là Thiện Thệ. 
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Từ đó cho thấy, Thiện thệ trong pháp môn Tịnh độ của chúng ta là cõi thường tịch 

quang, trong Kinh Hoa Nghiêm là Diệu giác vị. Không phải Đẳng giác, là Diệu giác, 

đó là Thiện Thệ, Đẳng giác vẫn chưa thiện. Vì sao vậy? Vì vẫn còn nhất phẩm tập khí 

vô minh chưa đoạn, đó chính là họ chưa thiện. Đây mới thật sự đại viên mãn, cứu cánh 

viên mãn. Thường tịch quang ở đâu? Khắp nơi khắp chốn. Nó không phải không gian, 

cũng không phải thời gian. Nên trong thường tịch quang không có không gian, cũng 

không có thời gian, thời và không gian đều không có. Tất cả mọi hiện tượng đều không 

tồn tại, nhưng nó có thể hiện tất cả mọi hiện tượng, năng sanh vạn pháp. Cho nên tất cả 

pháp cũng chính là thường tịch quang, thường tịch quang nghĩa là tất cả pháp. Nhưng 

tuyệt đối ta tìm không được nó, nghĩa là lục căn của chúng ta không tiếp xúc với nó 

được. Không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không nghĩ đến được. Vì nó không 

phải tinh thần nên ta không nghĩ đến được, nhưng nó tồn tại! Tồn tại trên toàn thân ta, 

mỗi tế bào đều không tách rời được nó. Nó không có hình trạng, không có màu sắc, 

đây là bản thể của vũ trụ vạn hữu, trong triết học gọi là bản thể. Trong kinh Phật nói 

đây mới thật sự là bản thể luận, năng sanh năng hiện. Phân biệt chấp trước năng biến. 

Nếu chúng ta ở trong tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước, tất cả mọi 

hiện tượng đều là vĩnh hằng, đều là bất sanh bất diệt, quý vị sẽ nhìn thấy hiện tượng 

này. Hiện tượng này gọi là cõi thật báo trang nghiêm, cõi thật báo trang nghiêm nhìn 

thấy, tất cả mọi hiện tượng bất sanh bất diệt. Thập pháp giới trở xuống, đó đều là có 

sanh có diệt, vì sao vậy? Vì nó có phân biệt, có chấp trước. Tứ thánh pháp giới có phân 

biệt, trong lục đạo có chấp trước, nên nó có hiện tượng sanh diệt, có hiện tượng không 

sanh diệt, có hoàn toàn không có hiện tượng. Đây là khoa học mà trong kinh điển đại 

thừa nói. 

“Hội Sớ lại nói”, đây đều là pháp sư Nhật bản, nói trong chú giải Kinh Vô Lượng 

thọ của họ: “Thiện Thệ nghĩa là diệu vãng”. Vãng và khứ ý nghĩa như nhau, nghĩa của 

diệu vãng. “Lấy vô lượng trí tuệ, có thể đoạn các hoặc, diệu xuất thế gian, có thể thú 

quả Phật. Lấy thú Phật quả làm Thiện Thệ, và ở trên nói cũng không khác”, không thật 

sự khác nhau. Cách nói này rất hay, có thể thấy trí tuệ rất quan trọng. “Lấy vô lượng trí 

tuệ”, trí tuệ chân thật. Nên quý vị nhất định phải biết, phải chăng quảng học đa văn là 

trí tuệ chăng? Không phải, là tri thức. Đại sư Huệ Năng là trí tuệ, không phải tri thức. 

Từ đó cho thấy, tâm thanh tịnh quan trọng biết chừng nào. Tri thức rất mệt, còn trí tuệ 

giống như tự tánh vậy, nó không phải vật chất, không phải tinh thần, nó không hề 

phiền toái. Nói như hiện nay, trí tuệ không có áp lực, áp lực của tinh thần và vật chất 

đềukhông có, nhưng tri thức có áp lực. Tri thức như thế nào? Tri thức phải dùng đầu óc, 

phải ghi nhớ, trí tuệ không cần. Tâm của trí tuệ là tâm thanh tịnh, không nhiễm chút 

bụi trần nào. Tâm trí tuệ là tâm không phân biệt, khi trí tuệ đến cực điểm là giác mà 

không mê, đây là trí tuệ. Ngày xưa, sở cầu của cổ thánh tiên hiền, đều là lấy trí tuệ làm 

chủ, đọc sách coi trong ngộ tánh, huân luyện từ khi còn nhỏ. Vì sao dạy trẻ em đọc 
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sách, đọc to tiếng. Đọc thuộc rồi, còn phải đọc 100 biến, 200 biến, vì sao vậy? Là để 

chúng nhớ, đó là tác dụng phụ, đó không phải là ý nghĩa thật sự, ý nghĩa thật sự là 

không để chúng suy nghĩ lung tung. Nếu chúng không đọc sách là suy đông nghĩ tây, 

trẻ em cũng không ngoại lệ. Đây là gì? Là tu định, bảo chúng đọc bao nhiêu biến là tu 

định, không suy nghĩ bậy bạ. Quý vị phải biết, phương pháp này vô cùng cao siêu! Ghi 

nhớ là tác dụng phụ, nhớ hay không không sao, chỉ cần khai ngộ, mục đích sau cùng ở 

chỗ khai ngộ. Nên đó là một kỹ xảo tu hành. 

Ngày nay chúng ta niệm Phật, một ngày niệm mấy ngàn câu Phật hiệu là kỹ xảo, 

vì không niệm Phật liền khởi vọng tưởng. Dụng ý của việc niệm Phật là gì? Là đoạn 

trừ vọng tưởng, niệm Phật sẽ không có vọng tưởng. Niệm đến sau cùng, vọng tưởng 

thật sự không có, không cần niệm Phật nữa, vì quý vị đã thành Phật, niệm Phật sẽ 

thành Phật. Mục tiêu thật sự là đây, nó là một loại kỹ xảo. 

Quý vị nói tôi không niệm Phật A Di Đà, tôi niệm một hai ba bốn được chăng? 

Được! Bất luận quý vị niệm gì cũng được, chỉ cần tập trung tư tưởng vào một nơi. 

Niệm Phật A Di Đà, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, mười phương Chư 

Phật cũng dạy chúng ta như thế, vì sao vậy? Đây là thông tin liên hệ với Phật A Di Đà, 

với Phật A Di Đà ở thế giới tây phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà 

ở đâu? Quý vị không cần hỏi, chỉ cần giữ chặt một câu tín hiệu này, tín hiệu này có liên 

lạc với bên đó. Nhất niệm tương ưng niệm niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm 

Phật. Khi quý vị vãng sanh, Phật A Di Đà liền đến tiếp dẫn, lợi ích chính là ở đây. 

Niệm một hai ba bốn Phật A Di Đà không đến tiếp dẫn, nhưng niệm Phật A Di Đà ngài 

nhất định đến tiếp dẫn, chính là như vậy. Nên đây là một tín hiệu, rất linh diệu, chỉ cần 

ý niệm vừa khởi lên, tín hiệu lập tức đến.  

Cho nên nhất định phải vô lượng trí tuệ, vì sao vậy? Vì trí tuệ mới đoạn được 

phiền não. Hoặc là mê hoặc, phá mê khai ngộ, phá mê khai ngộ mới có thể diệu xuất 

thế gian. Xuất thế gian thêm vào chữ diệu, đây là ý gì? Tức thế gian xuất thế gian, 

tuyệt diệu! Sao lại tức thế gian xuất thế gian? Biết được thế gian này là giả, là không, 

phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Quý vị còn có thế gian để xuất ư? Không có 

thế gian để ra khỏi, vì sao vậy? Thế gian căn bản không tồn tại. Người mê ở thế gian 

tạo nghiệp thọ báo, người ngộ diệu xuất thế gian, họ ở thế gian, tất cả mọi tạo tác 

không có quả báo, vì sao vậy? Vì họ làm mà không làm, không làm mà làm, làm và 

không làm đều trở về con số không. Chúng ta dùng cách nói như hiện nay, tất cả đều là 

con số không, pháp bình đẳng. Không thể khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm 

đều không có, đương nhiên phân biệt chấp trước cũng không có. Vậy tạo tác đó là gì? 

Tạo tác đó là ứng, chúng sanh có cảm quý vị tự nhiên có ứng. Như chúng ta đánh 

chuông, đánh chuông vậy. Chúng ta đánh chuông là chúng ta có ý, âm thanh tiếng 

chuông phát ra là vô ý. Nó không hề nghĩ quý vị đánh tôi một cái, tôi nên ứng với quý 
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vị như thế nào? Nó không có ý niệm này. Bởi thế sau khi kiến tánh không có ý niệm, 

không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, tự nhiên mà ứng. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trú thế 80 năm là hiện tượng này, diệu xuất thế gian. 

Phàm là người minh tâm kiến tánh, người đại khai viên giải, người niệm Phật được lý 

nhất tâm bất loạn, đều là cảnh giới này. Phật ở thế gian hòa quang đồng trần với chúng 

ta, chúng ta khộng nhận ra ngài, những ngài biết rất rõ về chúng ta. Chúng ta hoàn toàn 

không biết về ngài, tưởng rằng ngài cũng là phàm phu. 

Ở dưới đưa ra một vấn đề: “vì sao gọi là hảo khứ”? Như thế nào gọi là hảo khứ? 

Nói như bây giờ hảo khứ là gì? “Tịnh Ảnh Sớ nói: Phật đức viên mãn, còn chỗ nào để 

đi”, trí tuệ đức tướng mà Đức Phật chứng được hoàn toàn viên mãn, còn chỗ nào nữa 

để đi? “Mà nói hảo khứ”, đây đều là nói với chúng sanh trong mười pháp giới. “Tuy 

không có chỗ đi, nhưng không thể không đi”. Tuy không có chỗ đi, câu này là thật, là 

cảnh giới của Phật. Không thể không đi là cảnh giới của chúng sanh trong mười pháp 

giới, đây là tục đế. “Như kiếp tận hỏa, tuy không thiêu, không thể không thiêu”. Kiếp 

tận hỏa này nghĩa là gì? Hiện nay các nhà khoa học gọi là thái dương, thái dương là 

hỏa cầu, đã đốt hết, nó đốt cũng là nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng tiêu hao hết, 

nó sẽ bùng nổ, liền bị hủy diệt, đây là thiêu đốt khi kiếp tận. Hiện nay chúng ta gọi vấn 

đề này là hiện tượng tự nhiên, nó đang đốt, sau khi đốt hết sẽ bùng nổ. Nói cho quý vị 

biết, tất cả cũng đồng nghĩa với con số không, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. 

Trong ý niệm chúng ta nghĩ rằng nó có thì nó sẽ có, ý niệm chúng ta không có nó sẽ 

không tồn tại. Nói tóm lại, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, đều từ ý niệm sanh ra. Chúng 

ta hiểu rõ đạo lý này, như vậy là thật sự đã giác ngộ. 

Xã hội hiện nay, là toàn thế giới, không phải cục bộ, tạo nghiệp gì? Nghiêm trọng 

nhất không gì bằng tham tài, tham sắc, toàn thế giới đều như vậy. Tội nghiệp này có 

nghiêm trọng chăng? Vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức độ nào? Nghiêm 

trọng đến mức sanh diệt của địa cầu. Giới khoa học cũng đang thảo luận vấn đề này, 

thảo luận như thế nào thì so với Phật pháp vẫn còn cách quá xa. Đức Phật nói với 

chúng ta: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, chúng ta phải ghi nhớ câu này. Họ tạo 

nghiệp thiện phải chăng là hư vọng? Họ tạo ác phải chăng là hư vọng? Đều là hư vọng. 

Chỉ cần vừa giác ngộ, vọng liền biến mất, trở về tự tánh, mọi thiên tai đều không còn. 

Nên chúng ta không cần nhớ, người này tạo tội nghiệp quá sức nặng nề, là rất nặng. 

Chỉ cần họ có ý niệm này sẽ bị đọa địa ngục, ý niệm này hiện ra địa ngục. Nếu họ 

không có những ý niệm này, đều không có, địa ngục liền biến mất. Đây phải chăng là 

mở một con đường thoát tội cho người tạo tội ngũ vô gián, đúng thế, vốn là như vậy. 

Vấn đề là họ có quay đầu được hay không. Thật sự giác ngộ, biết rằng “phàm sở hữu 

tướng đều là hư vọng”, những tội ta tạo trong quá khứ hoàn toàn không còn. Bây giờ ta 

có thể hưởng hạnh phúc, như vậy là không được, vậy là còn, vì sao vậy? Vì bây giờ ta 

có an vui là có tội trạng, nếu đến niềm vui cũng không có, như vậy là thật sự không 
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còn. Không còn tức là đã trở về, sống cuộc đời của Bồ Tát, đã giác ngộ. Nên tội và 

phước đều không phải thật, đừng để trong lòng. 

Người giác ngộ có thể quên mình vì người. Nếu người tham ô thật sự đã giác ngộ, 

tôi tham ức vạn tài sản, bây giờ đã giác ngộ, tôi đem ức vạn tài sản ra bố thí, cứu tế cho 

những người cùng khổ, lắc mình biến hóa thành Bồ Tát. Quý vị xem người trong địa 

ngục, vừa biến liền thành Bồ Tát, họ thật sự làm như vậy. Nếu họ còn muốn lưu lại 

một ít để hưởng thụ, tuy ngộ nhưng chưa thấu triệt. Chưa thấu triệt, thì địa ngục không 

tiêu được. Khi đã thấu triệt, địa ngục liền không còn. 

Bởi vậy Đức Phật dạy chúng ta, Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta: Lễ kính Chư Phật. 

Chúng ta đối với tất cả chúng sanh, chúng sanh tạo tội thập ác ngũ nghịch, chúng ta 

đều phải xem họ như Phật, không được coi thường người khác. Họ vốn là Phật, hiện 

nay họ tạo ra những tội nghiệp đó là do mê hoặc. Cũng nghĩa là nói, không có ai dạy 

họ, vì mê hoặc nên làm việc sai trái. Có một ngày họ sẽ quay đầu, cần phải xem nhân 

duyên của họ. Khi đủ duyên, phải xem thiện căn của họ, họ có tin chăng? Thật sự tin 

tưởng, minh bạch, nhất định quay đầu. Ngạn ngữ có câu: “Lãng tử quay đầu vàng 

không đổi”. Nếu chúng ta thẩm thấu được đạo lý này, tâm chúng ta ở trong mọi hoàn 

cảnh. Bất luận là hoàn cảnh nhân sự, hay hoàn cảnh vật chất đều bình đẳng, điều xem 

như nhau. Sự tốt đẹp của thế giới Cực Lạc, thiên tai thảm họa của thế giới hiện nay, 

cũng đều bình đẳng. Thiện ác không hai, khổ vui nhất như, đều không còn. Đây mới 

thật sự giác ngộ, thật sự gọi là thiện thệ. 

Kiếp hỏa ở đây, hiện nay khoa học đã chứng minh, chứng minh có một ngày năng 

lượng mặt trời sẽ bị đốt hết. Trong không trung, hiện tượng này thường hay nhìn thấy, 

tinh cầu bùng nổ trong không trung, biến mất, lại có tinh cầu mới xuất hiện. Cho nên 

tinh cầu cũng có sanh diệt, trong Phật pháp gọi là thành trụ hoại không. Nó không phải 

thật, nó là pháp sanh diệt. Mọi hiện tượng, động lực chủ tể của nó là ý niệm của con 

người. Ý niệm của ai? Là ý niệm của chính mình. Mỗi người đều có vũ trụ của riêng 

mình, vũ trụ của tôi và vũ trụ của quý vị có bộ phận tương đồng, những cũng có chỗ 

khác nhau. Điểm tương đồng gọi là cộng nghiệp, điểm không tương đồng gọi là biệt 

nghiệp.  

Sự chi phối sau cùng là chính mình, không phải người khác. Chúng ta muốn hỏi 

tiền đồ của bản thân, hỏi ai? Hỏi chính mình, không cần đi bói toán, hỏi thần minh, đều 

là sai lầm, không thể có được đáp án chính xác. Hỏi bản thân, bản thân khởi tâm động 

niệm, chi phối sự lành dữ họa phước của chính mình. Ý niệm của mình là thiện thì 

không có gì không phải thiện, ý niệm mình bất thiện thì không có gì không phải thiện, 

ý niệm mình thanh tịnh liền tương ưng với Phật Bồ Tát. Tâm thanh tịnh là A la hán, 

tâm bình đẳng là Bồ Tát, giác mà không mê là thành Phật. Thiện Thệ, chúng ta chỉ học 

đến đây. 
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Chúng ta xem tiếp bên dưới, thứ sáu: Thế Gian Giải. “Thế Gian Giải, lại dịch là tri 

thế gian”, cũng phiên dịch thành tri thế gian, ý này tương đồng, có thể biết được thế 

gian này. “Thế”, như cách nhìn của chúng ta, hiện nay chúng ta giải thích, thế là thế 

gian. Quý vị thấy ba chữ thập_Người xưa nói 30 năm gọi là một đời, nên nó là ba chữ 

thập, 30 năm, đây là tính thời gian. “Gian” là không gian, trong thời gian và không 

gian đều bao hàm trong đó, muôn sự muôn vật đều ở trong thời gian và không gian. 

Chúng ta xem giải thích kinh điển của chư vị tổ đức: “Chân Giải nói: Thế gian gọi 

là ngũ ấm, giải gọi là biết. Chư Phật Thế Tôn thiện tri  ngũ ấm, nên gọi là Thế Gian 

Giải”. Ở đây thêm vào chữ thiện, thiện tri. Thật vậy, điều này chúng ta không bằng 

Phật Bồ Tát. Thế gian, ngũ ấm gọi là thế gian, ngũ ấm là gì? Là sắc thọ tưởng hành 

thức. Thông thường trong kinh điển nói, đa phần đều nói đến tự thân chúng ta. Thân 

thể chúng ta là thân ngũ ấm, sắc là vật chất, hiện tượng vật chất đều gọi là sắc, nên gọi 

là sắc thân. Hiện tượng tinh thần có cảm thọ, quý vị có cảm thọ, có tư tưởng. Những 

cảm thọ tư tưởng này của thân tâm, nó không ngừng, không ngừng nghĩa là nó vô 

thường, biến hóa trong từng sát na, đây gọi là hành. Ví dụ chúng ta cùng nhau học tập 

trong hai tiếng đồng hồ này, hai tiếng đồng hồ khi quý vị vừa mới đến giảng đường, và 

quý vị hiện tai sau hai tiếng đồng hồ, không phải là một. Bất luận từ sắc hay tâm đều 

đang biến hóa, sự biến hóa này là thay đổi trong từng sát na. Không phải thời gian bao 

lâu, là một ngày biến hóa hay là một năm, không phải, là biến hóa trong từng sát na. 

Sát na biến hóa này, Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta một giây, một giây có bao nhiêu 

lần biến hóa? Ý niệm này, một ý niệm chính là một sự biến hóa. Hiện tượng tinh thần 

và hiện tượng vật chất toàn là ý niệm, trạng thái chân thật của nó chính là ý niệm. Một 

giây có 1600 triệu ý niệm, một giây đã biến hóa 1600 triệu lần. Vậy hai tiếng thì thay 

đổi biết bao nhiêu? Không phải quý vị của hai tiếng trước, quý vị có biết chăng? Đức 

Phật biết, nên Phật gọi là thiện tri, ngài biết, chúng ta không biết. Chúng ta tưởng rằng 

không thay đổi, thật sự đang biến hóa, nên đây gọi là Thế Gian Giải. Khi hiểu rõ mới 

biết được đây là vô thường. Đã là vô thường, quý vị đừng khống chế nó, nghĩa là đừng 

chấp trước nó. Quý vị phải biết, nếu muốn khống chế, muốn chiếm hữu, muốn hưởng 

thụ, ta phải hao tổn biết bao năng lượng! Năng lượng đó đều là hao phí oan uổng, năng 

lượng này có thể tạo nên thân kim cang bất hoại. Năng lượng của quý vị hao tốn vào 

đây rất nhiều, bệnh tật của ta sẽ rất nhiều, đạo lý chính là như vậy. Quý vị tiêu hao 

năng lượng là gì? Khởi tâm động niệm là năng lượng, phân biệt chấp trước là năng 

lượng. Nói cách khác, hỷ nộ ai lạc toàn là năng lượng, không cần thiết hao tổn vào nơi 

này. Thuận tâm liền sanh hoan hỷ, đó là nguyên nhân tiêu hao năng lượng. Không 

thuận tâm liền khởi oán hận não nộ phiền, vẫn là tiêu hao năng lượng. Một ngày từ 

sáng đến tối đều tiêu hao năng lượng, nên phải bổ sung thật nhiều, ẩm thực chính là bổ 

sung năng lượng. Nếu như tiêu hao năng lượng ít, không để những điều này trong tâm, 

ngày ăn một bữa là đủ, ăn một bữa tiết kiệm rất nhiều việc, một bữa là bình thường. 
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Đức Thế Tôn lúc còn tại thế, ngày ăn một bữa, quý vị nói thân thể không mạnh 

khỏe ư? Mỗi tối ngài ngồi thiền dưới gốc cây, không có phòng ốc. Thân thể ngài không 

mạnh khỏe, sao ngài không sanh bệnh? Ngày nay nếu chúng ta học theo ngài, đến ngồi 

thiền dưới gốc cây, ngồi thiền một đêm, đến ngày thứ hai liền đưa đến bệnh viện, ta 

không bằng ngài. Một ngày ăn một bữa, phân lượng thức ăn không nhiều. Trong kinh 

Đức Phật nói với chúng ta, A la hán có trí tuệ, năng lượng tiêu hao càng ít, một tuần ăn 

một bữa. Định công của Bích Chi Phật cao thâm hơn họ, nên Bích Chi Phật trú thế, nửa 

tháng khất thực một lần, ăn một bữa cơm, nửa tháng ăn một bữa. Quý vị nói tiết kiệm 

biết bao nhiêu việc. 

Đặc biệt là việc ăn uống bây giờ, rất đáng sợ, tất cả đều có chất độc. Trong kinh 

này Đức Phật dạy rằng: “ẩm khổ thực độc”. Tôi nghĩ Đức Phật nói không phải cho 

người thời đại đó, mà là nói với người thời đại của chúng ta. Người bây giờ ăn đắng 

uống độc, đến rau xanh đều có thuốc sâu, đều có phân bón, quý vị nói phải làm sao? 

Rau xanh này, đến tiến sĩ Townenbe người Anh cũng từng nói: muốn khôi phục sức 

khỏe của chúng ta, cần phải khôi phục lại phương pháp canh trồng ngày xưa, chúng ta 

mới có được thực phẩm an toàn. Ông không tán thành những thứ thuộc về khoa học kỹ 

thuật. Bởi vậy hiện nay bức bách không còn cách nào khác, bản thân chúng ta chỉ còn 

cách tự trồng trọt. 

Năm nay ở Úc Châu, ở học viện Tịnh rông của chúng tôi, tôi mua được mấy ngàn 

mẫu đất, tính theo mẫu của Trung quốc, để làm gì? Trồng lương thực. Tất cả mọi nhu 

cầu sinh hoạt, chúng tôi đều tự trồng, tuyệt đối không dùng phân bón, không dùng 

thuốc trừ sâu. Chúng tôi trồng rau, trồng quả đã được mười năm, vô cùng thành công. 

Vườn rau của chúng tôi bình thường có thể cung cấp cho 300 người ăn. Trên thực tế 

đạo tràng nhỏ của chúng tôi, chính là học viện Tịnh tông, bình thường ăn cơm khoảng 

bảy tám mươi người, chưa đến 100 người. Nên chúng tôi thu hoạch vô cùng phong 

phú, liền cung cấp cho một số đồng tu, mỗi ngày đều đến đây lấy rau. Rau rất nhiều, 

quá nhiều. Chúng tôi tổ chức hoạt động, vườn rau chúng tôi có thể cung cấp cho 1000 

người ăn, quy mô rất lớn. Cây ăn trái của chúng tôi rất ngon, rất tươi ngon, cây ăn quả 

có hơn ba mươi loại. Chúng tôi trồng tre, năm nay thu hoạch rất nhiều măng. Bức bách 

phải tự mình trồng, không trồng không được, mua bên ngoài ăn không yên tâm. Quý vị 

xem chúng tôi tự khai thác, bây giờ chuẩn bị trồng lúa, trồng tiểu mạnh. Vì thế hiện 

nay học viện có nông trường, chúng tôi phải học hỏi cách canh tác, tìm nông phu ở đó 

đến hướng dẫn chúng tôi. Chúng tôi trồng tốt hơn họ, cây nông nghiệp của chúng tôi 

đều nghe Phật A Di Đà, đều nghe Phật hiệu. Còn các sâu bọ, chúng tôi chỉ định khu 

vực riêng, chuyên môn cung cấp cho chúng. Chúng rất nghe lời, chúng tôi hợp tác rất 

tốt đẹp, hai bên quan tâm lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi phân rõ ranh giới, 

chúng tuyệt đối không vượt qua ranh giới đó, quý vị yên tâm, dễ giao tiếp hơn con 

người, biết giữ chữ tín. Con người không giữ chữ tín, chúng giữ chữ tín. Cây ăn trái 
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cũng như vậy, chỉ định vài cây cho chim ăn. Không có chỉ đinh, chim chocc sẽ không 

đến ăn. Chúng tôi đều rất dụng tâm để chăm sóc cây cối, những cây cho chim sâu ăn 

đều chăm sóc như vậy, hy vọng chúng đều tươi ngon. Đã được mười năm, cùng làm 

bạn với côn trùng chim chóc. Chúng ta tín nhiệm chúng, chúng tin tưởng chúng ta, đến 

sâu kiến chúng tôi đều không làm hại. Ta không làm hại chúng, chúng cũng không làm 

hại ta. Vì thế hiện nay tiếp xúc với những động thực vật này, dễ hơn nhiều so với con 

người. Lúa, hiện nay chúng tôi canh tác với quy mô lớn, đều dùng kinh nghiệm này, 

mười năm kinh nghiệm. Hiện nay gọi là nông trường hữu cơ, chúng tôi có thể ăn được 

thực phẩm an toàn. Nếu có thể, chúng tôi cũng muốn mở một thị trường ở đây, cây 

nông nghiệp và rau quả chúng tôi quá nhiều, chúng tôi không dùng hết thì đem ra bán. 

Cũng có thể để mọi người đều dùng được thực vật an toàn. Thế nên chúng tôi cũng 

hoan nghênh những xí nghiệp tham gia hoạt động của chúng tôi, nếu có nguyện vọng 

này, có thể ra nước ngoài mở vài thị trường. Chúng tôi cung cấp thực vật, để họ cùng 

kinh doanh, đây là việc tốt. Họ dẫn đầu, đề xướng. 

Quý vị xem không sát hại sâu bọ, cây nông nghiệp đều rất tươi tốt. Nên đến xem 

vườn rau của chúng tôi, thấy tươi ngon hơn của họ. Vì thế họ đến hỏi chúng tôi, quý vị 

trồng như thế nào? Vì sao rau quả không bị sâu bọ ăn? Quý vị xem sâu bọ chúng ăn 

bên kia, sang bên xem đó quả nhiên toàn là sâu bọ ăn, rất nghe lời. Quý vị không tiếp 

xúc với chúng, ngày ngày bơm thuốc giết hại chúng, nó liền đến trả thù, như vậy thì rất 

phiền phức! 

Bởi thế ngũ ấm, không những con người là ngũ âm, động vật là ngũ âm, thực vật 

cũng là ngũ ấm, khoáng vật cũng là ngũ ấm. Quý vị xem tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm 

thí nghiệm nước, nước là khoáng vật, nước có thọ tưởng hành thức chăng? Có, quý vị 

hát cho nó nghe, nó đang cảm nhận, bài hát hay nó rất hoan hỷ, nhưng rất ghét nhac 

Rock của phương tây, chúng thể hiện cho chúng ta thấy. Chúng thấy được, quý vị viết 

cho nó một chữ yêu, nó phản ứng cho chúng ta thấy là một hình ảnh rất đẹp. Quý vị nói 

tôi hận bạn, viết chữ hận cho chúng xem, nó phản ứng rất khó coi, rất khó chịu. Nước 

có thọ tưởng hành thức, không những nước có thọ tưởng hành thức, tất cả hiện tượng 

vật chất đều có thọ tưởng hành thức. 

Bồ Tát Di Lặc nói, nói rất hay: Một khảy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm. Đây 

nghĩa là một khảy móng tay có 320 triệu ý niệm, mỗi ý niệm đều có hiện tượng vật 

chất, niệm niệm thành hình, hình đều có thức, thức nghĩa là thọ tưởng hành thức. Nên 

vật chất dù nhỏ, sợi lông, đầu sợi lông của chúng ta_vật chất, Phật pháp gọi là vi trần, 

ngày nay gọi là nguyên tử, điện tử, hạt căn bản, hiện nay nói đến lượng tử. Lượng tử là 

nhỏ nhất, không thể phân chia. Lượng tử là tiểu quang tử, tất cả đều có sắc thọ tưởng 

hành thức. 

Chúng ta từ đây mới thật sự lãnh hội được, toàn thể vũ trụ là một thể hữu cơ. Nó 

không phải chết, mà rất linh hoạt. Mặt bàn ghế biết nhìn chăng? Biết nhìn. Mặt đất, 
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trần nhà, tường vách có nhìn được chăng? Biết nhìn. Không những thấy được mà còn 

nghe được, chúng ta khởi tâm động niệm chúng đều biết hết, làm sao che dấu được 

người khác? Cổ nhân nói: Mười con mắt nhìn vào, mười ngón tay chỉ vào, đó là 

chuyện nhỏ. Bây giờ ta thật sự đã hiểu, trong pháp giới hư không giới, tất cả mọi hiện 

tượng vật chất đều có thọ tưởng hành thức. Hay nói cách khác, chúng ta khởi tâm động 

niệm khắp nơi đều biết, không ai không biết. Đừng cho rằng khởi một ác niệm không 

ai biết được, khắp nơi đều biết. Đây là thật, hoàn toàn không phải giả. 

Chính vì nguyên nhân này, nên ác niệm chúng ta quá nhiều, ý niệm tự tư tự lợi 

quá nhiều. Khởi tâm động niệm toàn là tham sân si mạn, toàn là tổn người lợi mình. 

Sơn hà đại địa đều biết, sơn hà đại địa bị mềm nhũn ra, sụp đổ. Vì sao vậy? Vì chúng 

tiếp nhận được ý niệm, cảm thấy quá bi ai, nên sơn hà đại địa bị sụp lún. Nước biển 

dâng cao, lục địa chìm xuống, chính là nguyên nhân này. Nếu ý niệm chúng ta thiện, 

chúng liền hoan hỷ, đại địa kiên cố, địa cầu biến thành thế giới Cực Lạc. Hoàn toàn do 

tâm con người. Đã là do tâm con người, quý vị sẽ biết giáo dục quan trọng biết bao. 

Trong giáo dục, đứng hàng đầu là giáo dục thần thánh, người xưa gọi là giáo dục thánh 

hiền, người Ấn độ gọi là giáo dục của Phật Bồ Tát, rất quan trọng. Người người đều 

tiếp thu giáo dục Phật giáo, địa cầu này biến thành thế giới Cực Lạc. Người người tiếp 

thu giáo dục thánh hiền, địa cầu trở thành thiên đường. Ý niệm vừa chuyển, toàn thể vũ 

trụ liền sanh khởi biến hóa.  

Sức mạnh của ý thức tập thể, các nhà khoa học nói, có thể thay đổi hoàn cảnh vật 

chất, sức mạnh này rất lớn! Mức độ thay đổi chúng ta không sao tưởng tượng được, có 

thể sửa đổi quỹ đạo vận hành của tinh cầu trong hư không. Nếu quỹ đạo sai lệch, có thể 

chỉnh sửa nó lại, quý vị xem sức mạnh của niệm lực lớn biết bao! Bởi thế trong kinh 

Đức Phật nói: Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Như vậy quý vị sẽ biết thiên đường, địa 

ngục đều là tâm tưởng sanh, ý niệm như thế nào sẽ biến ra cảnh giới như thế. Cảnh giới 

đều không phải thật. Thuần chân vô vọng là thường tịch quang, cảnh giới đó quả thật 

không sanh không diệt, không đến không đi. Hoàn toàn không có đối lập, gọi là nhất 

chân. 

Sau cùng kết luận rằng: “cả ba cách giải thích trên”, ở trước đưa ra ba loại giải 

thích. “Thế Gian Giải là thánh trí của hóa tha”, đối với tất cả pháp của thế gian, phải 

biết mới có thể nói một cách rõ ràng minh bạch, giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. 

Đây là giúp chúng sanh quay đầu, quay đầu là bờ, đừng tiếp tục tạo nghiệp. Con người 

chỉ cần khởi tâm động niệm, liền có nhân quả báo ứng. Vì nhân quả là từ trong một sát 

na của vũ trụ sanh ra, xuất hiện đồng thời cùng với toàn thể vũ trụ. 

Trong giáo lý đại thừa chúng ta biết, ý niệm đầu tiên không có nhân, ý niệm thứ 

hai có nhân. Niệm thứ nhất là nhân của niệm thứ hai, niệm thứ hai là nhân của niệm 

thứ ba. Niệm thứ hai là quả của niệm thứ nhất, niệm thứ ba là quả của niệm thứ hai, 

nhân quả liền hiện tiền. Cho nên thiện có thiện quả, ác có ác báo, không sao tránh khỏi. 
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Vì sao vậy? Vì toàn thể là nhất niệm của chính mình tạo nên, gọi là nhất tâm tạo. Ai 

tạo? Bản thân tạo, tuyệt đối đừng trách người khác, trách người khác là tội càng thêm 

tội, vì sao vậy? Họ không liên quan đến chúng ta, người nào tạo thì người đó thọ, gọi là 

tự làm tự chịu. Biệt nghiệp như vậy, cộng nghiệp cũng như vậy, quả là không thể nghĩ 

bàn. Như vậy mới nói thông suốt về lý và sự. Vì thế cộng nghiệp và biệt nghiệp có ảnh 

hưởng lẫn nhau. Vũ trụ giống như một mạng lưới vậy, đều liên hệ được với nhau.  

Cho nên trong Hoàn Nguyên Quán quốc sư Hiền Thủ nói cho chúng ta biết về ba 

loại chu biến. Bất luận là vật chất hay tinh thần, đầu tiên là nói đến đặc tính của nó: 

“chu biến pháp giới”. Ý niệm vừa khởi liền chu biến pháp giới, tốc độ đó còn nhanh 

hơn điện, hơn ánh sáng. Ánh sáng mặt trời chiếu đến địa cầu, phải hơn tám phút. Ý 

niệm chúng ta vừa khởi liền chu biến pháp giới. Nên ý niệm vừa khởi lên, trên cảm 

ứng đạo giao với Chư Phật Bồ Tát, dưới thì cảm ứng đạo giao với lục đạo chúng sanh, 

khắp nơi đều biết. Họ khởi tâm động niệm chúng ta cũng nhận được. 

Ý niệm của chúng ta là một đài phát xạ, cũng là đài tiếp thu. Tiếp nhận vì sao 

chúng ta không phát giác được? Chúng ta quá sơ ý, tâm quá lơ là. Người có định công 

có thể tiếp nhận được, họ liền biết được. Người không có định công cũng nhận được, 

nhưng không biết, không phải không nhận được, nhận được nhưng không biết, là 

nguyên nhân như vậy. 

Thứ hai là: “Xuất sanh vô tận”. Đây là xuất sanh biến hóa. Toàn thể vũ trụ, tất cả 

hiện tượng, toàn bộ địa cầu, tất cả vạn sự vạn vật, ý niệm vừa khởi liền sanh biến hóa. 

Thiện niệm biến thành tốt đẹp, ác niệm sẽ biến thành thiên tai. 

Đặc chất thứ ba: “Hàm dung không hữu”, đây là nói tâm lượng của chúng ta. Tâm 

lượng chúng ta vốn như trong kinh nói: “Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới”, tâm 

lượng của mỗi người đều lớn như vậy, đều là biến pháp giới hư không giới. Hiện nay 

như thế nào? Hiện nay vì mình có cái tôi, tự tư tự lợi, khiến cho tâm lượng ngày càng 

thu nhỏ lại, nhỏ đến mức hai người cũng không thể bao dung. Vợ chồng còn phải giận 

hờn, muốn ly hôn, quý vị nói có đáng ngại chăng? Càng phiền phức hơn là chính mình 

không chấp nhận được chính mình, không thể tiếp tục sống, như vậy là cố chấp quá 

đáng, đây đều là sai lầm. Phải biết tâm lượng của mình là ôm trọn cả hư không, ôm 

trọn cả pháp giới.  

Hàm dung, bao hàm hư không, hư không đều ôm trọn trong tâm chúng ta. Dung là 

dung nạp, dung nạp vạn sự vạn vật trong toàn thể vũ trụ, tâm lượng lớn như vậy, hiện 

nay trở thành nhỏ hẹp đến thế. Ngạn ngữ xưa có câu: Lượng lớn phước lớn, lượng nhỏ 

sẽ không có phước. Nếu muốn có phước báo lớn, cần phải có tâm lượng lớn, như trong 

kinh nói vậy, ta khôi phục tâm lượng vốn có. Phước báo của Phật lớn, dựa vào điều gì? 

Tâm lượng của Phật lớn, Phật là tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới, nên phước 

báo của Phật lớn bậc nhất. Muốn trồng phước phải đến chỗ của Phật để trồng. Thật ra 

tâm lượng của chúng ta cũng giống như Phật vậy, nhưng chúng ta không thừa nhận, 
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không cần nó. Như trong kinh này Đức Thế Tôn ví dụ, ví tự tánh chúng ta như biển 

lớn, mỗi người chúng ta là một bọt nước trong biển. Ngày nay chúng ta chấp trước bọt 

nước là ta, mà quên đi biển lớn. Thế nào gọi là khai ngộ? Bọt nước vỡ tam gọi là khai 

ngộ, bọt nước vỡ ra, thì ra biển lớn là ta, như vậy mới thật sự thấu triệt. Hiểu rõ ràng 

minh bạch vấn đề này gọi là giải ngộ, sau khi giải ngộ thấu triệt cần phải tu hành. Sau 

khi tu hành gọi là chứng ngộ, chứng ngộ mới được lợi ích. Giải ngộ là hiểu nhưng 

không thực hành, cần phải thực hành nó. Chúng ta phải học cách mở rộng tâm lượng, 

trong bất kỳ cảnh giới nào phải học cách bao dung người khác, phải học đạo trung thứ 

như Khổng phu tử vậy. Trung là tâm đặt ngay chính giữa, không được lệch, không 

được tà ngụy. Không lệch lạc không tà ngụy gọi là trung. Tâm phải đặt ở giữa, lượng 

phải lớn, như vậy sẽ được phước báo lớn. 

Phước báo từ đâu đến? Trong tự tánh vốn có, không phải từ bên ngoài vào. Phước 

báo của tự tánh hiện tiền, như vậy không tuyệt diệu ư? Phước báo tu được rất có giới 

hạn. Phải khai phát trí tuệ đức tướng của tự tánh, phước báo viên mãn, nghĩa là phải 

học cách bao dung. Thấy bất kỳ điều gì đều hoan hỷ, người tốt làm việc tốt liền vui 

thích, người xấu làm việc xấu cũng hoan hỷ. Không có gì khác, chỉ có một tấm lòng 

luôn hoan hỷ. Nuôi dưỡng phước báo của mình, vun bồi trí tuệ của mình. Đừng thấy 

người tốt thì hoan hỷ, thấy người xấu thì ghét, như vậy là đối lập, là người trong tam 

đồ quả báo. Chúng ta phải ra khỏi tam đồ quả báo đó, vượt thoát lục đạo, siêu việt 

mười pháp giới, như vậy mới không uổng công học Phật. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 185, hàng thứ tư từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ thứ bảy.  

“Thập hiệu, thứ bảy: Vô Thượng Sĩ. Sĩ là người, tối thắng trong con người, gọi là 

Vô Thượng Sĩ”. 
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Chúng ta xem phần trích dẫn trong Kinh Niết Bàn bên dưới. “Kinh Niết Bàn nói: 

Như Lai gọi là Vô Thượng Sĩ, ví như thân người, đầu là cao nhất, không phải các chi 

như tay chân. Phật cũng như vậy, là bậc tôn thượng nhất, không phải pháp tăng”.  

Sĩ, nghĩa này có mấy cách giải thích. Thứ nhất Sĩ là người, quý vị xem người 

Trung quốc thường hay gọi nam sĩ, nữ sĩ. Đây là xưng hô người, nghĩa là con người. 

Xã hội ngày xưa có bố giai cấp: Sĩ nông công thương, sĩ nông công thương đều là 

người. Người như thế nào mới gọi là sĩ? Thông thường chỉ người đọc sách, hiện nay 

gọi là phần tử tri thức. Ý nghĩa sâu sắc hơn, sĩ tức là có đức hạnh, có học vấn, có trí tuệ, 

là thánh hiền nhân mới gọi là sĩ. Trong xã hội thường gọi là cao sĩ, nghĩa là người có 

đức hạnh, có học vấn, mới có được tôn xưng này. 

Phật cũng xưng là sĩ, ở trước thêm vào hai chữ Vô Thượng. Từ đó cho thấy, ở đây 

nói đến sĩ, trong cách xưng hô thông thường của chúng ta, đây là thánh nhân, hiền 

nhân, trong Phật pháp xưng là Vô Thượng. Vì trong Phật pháp gọi là thượng sĩ, có A la 

hán. A la hán còn có ở trên, có Bồ Tát, trên Bồ Tát vẫn còn, đó là Phật. Phật là cao 

nhất, nên xưng Phật Vô Thượng Sĩ chính là ý này.  

Trong Kinh Niết Bàn dùng ví dụ để nói rõ. Như Lai gọi là Vô Thượng Sĩ, nghĩa là 

Phật gọi là Vô Thượng Sĩ, bên dưới có ví dụ. Ví như thân người, đầu là cao nhất, tay 

chân, thân thể đều không phải cao nhất. Nên Phật cũng như vậy, là bậc tôn quý hơn cả, 

tôn quý hơn pháp, tôn quý hơn tăng, nghĩa là nói cao hơn pháp và tăng. Phật không 

xuất thế, thế gian này không có Phật, như vậy tối thượng nhất là gì? Nói cho chư vị 

biết, pháp là cao nhất, Phật không trú thế pháp là tối thượng. Vì Tăng là những người 

tu học Phật pháp, chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của Tăng, không phải chỉ riêng cho 

người xuất gia. Hàng tại gia xuất gia hay nam chúng nữ chúng, chỉ cần y theo kinh 

Phật tu hành, đều gọi là tăng. Trong tăng không có xuất gia tại gia, cũng không có nam 

hay nữ, gọi là Tăng đoàn. 

Tăng là bốn người trở lên cùng nhau tu tập, nên nó có nghĩa của chữ “chúng”, 

nghĩa là đại chúng. Người xưa nói ba người là một chúng, trong Phật giáo bốn người 

mới gọi là chúng. Nên tăng nghĩa là chúng, tức là nhiều người. Như quân đội, quân đội 

nhân số rất nhiều, nhưng một người cũng gọi là quân nhân, nên một người cũng gọi là 

tăng, ý là như vậy. Những kiến thức của Phật học phổ thông này, chúng ta cần phải biết, 

không biết thường hay sanh ra rất nhiều ngộ nhận. 

Bên dưới, “Lại nói”, đây cũng là trong Kinh Niết Bàn nói, ở đây nói rất rõ ràng. 

“Hữu sở đoạn gọi là Thượng Sĩ”, thượng sĩ có sở đoạn. “Vô sở đoạn gọi là Vô Thượng 

sĩ”, đoạn tức là đoạn phiền não. Còn có phiền não, còn có sở đoạn, còn sở đoạn gọi là 

Thượng Sĩ. Ví dụ ta đã đoạn tận kiến tư phiền não, nhưng chưa đoạn được trần sa 

phiền não và vô minh phiền não, còn có cao hơn. Nhưng đoạn tận kiến hoặc, có thể 

xưng là Thượng Sĩ, thật là Thượng Sĩ. Người xưa xưng sĩ là giành cho giai cấp sĩ đại 
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phu, những người đọc sách, nhưng họ chưa đoạn được kiến tư phiền não. Nếu đoạn 

được kiến tư phiền não, đương nhiên vượt qua họ, đây là Thượng Sĩ.  

Thượng Sĩ là thánh nhân, không phải phàm phu. Thánh nhân có tiểu thánh, có đại 

thánh. Tiểu thừa là tiểu thánh, Bích Chi Phật cũng là tiểu thánh, đều đã đoạn được kiến 

tư phiền não, đoạn tập khí kiến tư phiền não. Bích Chi Phật đến tập khí kiến tư phiền 

não đều không còn, A la hán vẫn còn tập khí. Bồ Tát đoạn trần sa phiền não, chưa đoạn 

được vô minh phiền não. Nên địa vị của Bồ Tát cao hơn A la hán, đương nhiên đây là 

Thượng Sĩ. 

Đức Phật đến khởi tâm động niệm đều buông bỏ hết, thế xuất thế gian_chúng ta 

nói thế gian là lục đạo, xuất thế gian là tứ thánh pháp giới: Thanh văn, Duyên giác, Bồ 

Tát, Phật, đây là xuất thế gian. Nói thế xuất thế gian nghĩa mười pháp giới, trong mười 

pháp giới nghiệp nhân đều đã đoạn tận, như vậy là không còn gì để đoạn, biến thành vô 

sở đoạn. Vô sở đoạn gọi là Vô Thượng Sĩ, nghĩa của tên gọi là như vậy. Không còn 

nữa, họ đã đoạn tận phiền não. 

“Hội Sớ giống như hai thuyết ở trên”, đây là giống với những gì trong Kinh Niết 

Bàn nói. “Sớ nói”- đây là trong Hội Sớ, chú giải Kinh Vô Lượng Thọ- “nghiệp hoặc 

đoạn tận, càng vô sở đoạn. Đối với thiên nhân phàm thánh trong tam giới, đệ nhất tối 

thượng vô đẳng, nên hiệu là Vô Thượng Sĩ”. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, 

trong này mục đích chính là thiên nhân, chúng ta nói trời đương nhiên bao gồm người. 

Dục giới có sáu tầng trời, càng lên cao dục niệm càng ít đi. Nếu dục không khởi tác 

dụng, không phải thật sự đoạn, mà nó không khởi tác dụng. Vì sao không khởi tác 

dụng? Vì họ có định công. Trong Phật pháp thường gọi là tứ thiền bát định, chỉ cần 

được sơ thiền, định công này có thể khống chế được dục vọng, chế phục. Phiền não 

chưa đoạn, chỉ hàng phục được nó, nó không khởi tác dụng. 

Đức Phật chia dục vọng thành năm loại lớn: Tài sắc danh thực thùy. Năm loại dục 

vọng này đều khống chế, đều không khởi tác dụng. Trong này chúng ta phải lưu ý đến, 

vì sao vậy? Vì tài có thể không cần, sắc cũng có thể viễn ly, danh cũng có thể không 

cần, nhưng có thể không ăn ư? Có thể không ngủ ư? Hai vấn đề này hình như rất 

nghiêm trọng, nhưng đích thực nếu sau khi đạt được sơ thiền, nói với chư vị, không 

cần ngủ nghỉ, luôn luôn tĩnh táo, không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cần ăn uống. 

Không cần ăn uống, dinh dưỡng từ đâu mà có? Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta: 

Thiền duyệt vi thực. Thiền duyệt là gì? Phàm phu chúng ta không thể tưởng tượng 

được. Ngày nay chúng ta hiểu được một chút khoa học, có một chút khoa học thường 

thức. Thân thể con người là một bộ máy, hoạt động của máy móc cần năng lượng. Ẩm 

thực là năng lượng bổ sung, ngủ nghỉ cũng là năng lượng hoàn nguyên, rất quan trọng. 

Người có thiền định, họ tiêu hao năng lượng rất ít. 

Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một tăng đoàn như vậy_lúc còn trú thế, 

họ mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ngày ăn một bữa. Lượng công việc, tôi tin là nhiều hơn 
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chúng ta. Mỗi ngày, tức là hiện tại chúng ta ở trong đạo tràng nhỏ này, mọi người có 

thể thấy được. Từ bốn phương tám hướng, mọi người đến đây tham học, đến bái phỏng 

tấp nập, từ sáng đến tối đều phải xã giao, Phật tại thế không phải rất vất vả sao? Ai 

cũng muốn đến gặp ngài, ai cũng muốn đưa ra nghi vấn để thỉnh giáo ngài, xin Phật 

khai thị. Chúng ta có thể nghĩ đến, ngài suốt ngày đêm không được nghỉ ngơi, ngày ăn 

một bữa được chăng? Được, ngài có định công, thật ra ngài không ăn cũng được. Năng 

lượng, có thể từ trong tự tánh của chính mình hiển lộ ra. Trong tự tánh có năng lượng 

viên mãn, có tướng hảo viên mãn, có đức năng viên mãn, có trí tuệ viên mãn, lấy 

không hết, dùng không tận, đây là thật. Chúng ta mê thất tự tánh, nên những thứ trong 

tự tánh, chúng ta không dùng được gì cả, chỉ dựa vào công việc. Mỗi ngày ăn cơm, 

giống như bổ sung năng lượng, đây là một việc khổ sai. Lãng phí bao nhiêu thời gian, 

lãng phí bao nhiêu tinh thần, có thể không cần thiết. Nhất định phải ăn uống, chú trọng 

dinh dưỡng này, dinh dưỡng kia. Đó đều là gì? Đó đều là vọng tưởng phân biệt chấp 

trước của chúng sanh, chúng ta cũng làm theo như thế. Thử hỏi, quý vị xem trâu bò 

suốt đời chỉ ăn cỏ xanh, không phải cũng rất mập mạp, rất mạnh khỏe đó sao? Chúng 

không ăn loại dinh dưỡng này, không nhiều như vậy. Từ đây chúng ta có thể lãnh hội 

được, chúng ta cầu học thầy dạy chúng ta, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. 

Thật ra đạo lý ẩm thực cũng không ngoại lệ, cũng là chuyên tu một môn. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng biểu diễn cho chúng ta thấy, sáu năm khổ hạnh, 

mỗi ngày ăn ít mè ít lúa mạch. Mè là gì? Là hạt mè, phải chăng là ăn một hạt? Chúng 

ta không nên nghĩ như thế, nghĩ như thế không hợp tình hợp lý. Là một loại, ngài chỉ 

ăn một loại thực vật này, điều này hợp tình hợp lý. Có thể duy trì được chăng? Có thể, 

hết thảy đều là: Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. 

Tôi theo học với thầy Lý mười năm, tôi biết thói quen ăn uống của thầy, vô cùng 

đơn giản, mỗi ngày chỉ ăn một ít mì sợi. Thầy là người Sơn đông, thích ăn mì sợi, mỗi 

ngày chỉ ăn một ít mì, phân lượng không nhiều, thêm một ít rau xanh. Không có ai 

chăm sóc thầy, tự nấu ăn. Nồi nấu mì cũng là bát, nồi nhỏ khoảng chừng này, có tay 

cầm. Nên sau khi nước sôi, bỏ mì sợi vào, khi nó sôi lại liền bỏ thêm rau xanh vào, 

thêm vài phút cho nó chín. Tắt lửa đậy nắp năm phút, rau chín. Khi đem ra ăn, thêm 

vào tí dầu, tí muối. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tôi nói: Thầy ơi, dầu và muối vì sao 

không bỏ vào trước? Như vậy rửa chén bát rất phiền phức, nó không dính dầu, rửa bát 

dễ dàng hơn. Nên một bữa cơm của thầy, từ khi nấu cho đến lúc ăn xong chưa đến nữa 

tiếng, nhanh gọn sạch sẽ, ít việc! Thầy ăn ngày một bữa, sáng và tối không ăn, chỉ ăn 

một bữa trưa, mấy mươi năm như một ngày. Thầy nói với tôi, lúc thầy hơn 30 tuổi, là 

bắt đầu sống cuộc sống như vậy. Thầy ra đi lúc 97 tuổi, cuộc sống vô cùng đơn giản. 

Ở Đài Loan, sinh hoạt phí một tháng của thầy mất bao nhiêu? 60 đồng tiền Đài 

Loan, bằng một đồng rưỡi USD. Lúc đó USD ở Đài Loan, một đồng đổi thành hơn 30 

đồng, cao nhất có thể đổi được 40 đồng. Quý vị thấy đổi được 40 đồng, không phải là 
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một đồng rưỡi sao? Lúc đó tôi cũng học theo thầy, tôi thấy thầy như vậy nên học theo, 

vì tôi vốn một ngày ăn hai bữa, không ăn tối, nên bỏ bữa ăn sáng rất dễ. Tôi học theo 

thầy, đã học được năm năm, tôi đã sống như vậy được 5 năm, không khó! Nhưng 

chúng ta còn trẻ, phiền não nhiều hơn thầy, vọng niệm nhiều hơn thầy. Một ngày thầy 

dùng hai đồng tiền là đủ, tôi mỗi ngày cần dùng ba đồng, tôi ăn nhiều hơn thầy một 

chút. Không nhiều hơn bao nhiêu, nhiều hơn một chút. Tôi mỗi tháng cần 90 đồng tiền 

sinh hoạt phí, khoảng hơn 2 đồng USD.  

Tôi ăn đến tháng thứ tám liền báo cáo với thầy, thầy nghe xong câu đầu tiên hỏi 

tôi: Thân thể cảm thấy có gì khác thường chăng? Tôi nói không có, rất bình thường. 

Thầy vỗ bàn nói: Tốt, cứ duy trì mãi như thế. Con người đến vô cầu phẩm tự cao, cuộc 

sống đơn giản không cầu người khác. Nên chúng ta có thể lý giải, người được thiền 

định, người tâm địa thanh tịnh, có thể đoạn được ẩm thực, cũng có thể đoạn được ngủ 

ngủ. Chúng ta có thể nghĩ đến 18 tầng trời của Tứ thiền, chúng sanh trong này, họ 

không cần ẩm thực, không cần ngủ nghỉ, tinh thần no đủ. Tinh lực đó dùng mãi không 

hết, đạt được từ trong thiền định. 

Trong dinh dưỡng ẩm thực, trong này tôi ngộ được một ít, từng thỉnh giáo với thầy. 

Tôi đưa ra nhận xét, cũng là một suy nghĩ: Năng lượng của thân thể chúng ta, năng 

lượng tiêu hao tôi cảm thấy, khoảng 90% trở lên, ít nhất là 90% đến 95%, tiêu hao vào 

trong vọng niệm. Chánh niệm tiêu hao không nhiều, lao lực tiêu hao cũng không nhiều. 

Vì sao vậy? Tôi từ thầy Lý nhận thức được điều này. Lượng công việc của thầy Lý, 

khoảng bằng lượng công việc của năm người bình thường như chúng ta. Muốn gặp 

thầy, nhất định phải hẹn trước một tuần, mới có thời gian dành cho quý vị. Nếu đột 

xuất đến tìm, thầy không có thời gian, thời gian của thầy đều sắp xếp rất sát sao. Mỗi 

ngày từ sáng đến tối đều sắp kín công việc, công việc hầu như sắp kín đến 9 giờ tối. 

Buổi tối có một lớp học. Người bận rộn như vậy, nhưng lại sống vô cùng đơn giản. 

Quý vị xem động tác_lúc tôi ra đi thầy đã 80 tuổi, năm tôi theo thầy học thầy 70 tuổi, 

lúc tôi ra đi thầy 80 tuổi. 80 tuổi nhưng quý vị thấy thầy giống như người năm sáu 

mươi tuổi vậy, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Sau đó tôi ở nước ngoài thời gian dài, 

thầy 97 tuổi ra đi. Tôi dự đoán, thầy ít nhất cũng phải sống đến một trăm hai ba mươi 

tuổi. Nguyên nhân gì khiến thầy ra đi? Trúng độc thực vật. Thầy là bác sĩ, cũng là hư 

hỏng ở bác sĩ. Bác sĩ liều mạng, sau khi ăn vào thực phẩm không được an toàn, thầy 

dùng thuốc giải. Là các vị đồng học, chúng tôi đều quen biết, nấu mì đưa đến mời thầy 

dùng. Thói quen của thầy, là luôn ăn trước mặt mọi người rồi trả bát lại cho quý vị, để 

quý vị sanh tâm hoan hỷ. Không ngờ rằng, bát mì thầy dùng chất chống ẩm rất nặng, 

chính là mua từng bó từng bó bên ngoài, quý vị xem có thể để rất lâu. Nếu không có 

chất chống ẩm, không thể để được lâu như thế. Khi ăn mùi vị không được bình thường, 

thông thường chúng ta không dám ăn, nhưng thầy vẫn ăn hết. Lần đầu tiên ăn xong, 

thầy trở về dùng thuốc giải, quả thật đã giải được độc, không sao. Hình như khoảng 
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nữa năm sau, lại gặp phải một lần nữa, thầy cũng không quan tâm. Lần này trở về dùng 

thuốc giải thì đã muộn, độc đã lan ra, không chữa kịp, thầy bệnh liền hai tháng. Tôi đến 

thăm thầy, thăm mấy lần. Mỗi lần đến thăm, câu đầu tiên thầy nói với tôi: Ăn thức ăn 

phải cẩn thận, tuyệt đối đừng đến quán ăn ăn uống, ăn uống ở đó không an toàn. Bởi 

thế không thể không chú ý đến ẩm thực. Những thứ hết hạn, thứ đã thay đổi mùi vị, 

tuyệt đối không được ăn, đừng nói người học Phật phải tích phước. Quý vị tích phước, 

nhưng suốt đời bệnh hoạn, rất nhiều người phải chăm sóc cho quý vị, như vậy gọi là 

tích phước sao? Không phiền phức đến người khác gọi là tích phước, bởi thế phải biết 

coi trọng sức khỏe. Người học Phật không có một thân thể mạnh khỏe, điển hình này 

không tốt. Người ta thấy quý vị học Phật như vậy, còn ai dám học Phật? Nên phải đặc 

biệt chú ý đến ẩm thực.  

Khi tôi học với thầy, từng tham gia không ít buổi tiệc, trong buổi tiệc tôi thường 

ngồi bên cạnh thầy. Thầy thấy món ăn nào không được bình thường, liền ra hiệu cho 

tôi đừng ăn. Đậu khuôn đã hư, mùi vị thay đổi. Ở những nơi này đối với giới luật phải 

biết cách tùy cơ ứng biến. Ví dụ ngũ tân, ngũ tân là: Hành, tỏi, ném, hẹ, còn có hành 

tây, năm loại này. Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, năm loại này không được ăn, đó 

là vào thời Đức Phật. Bây giờ ăn được chăng? Hiện nay phải ăn, vì sao vậy? Đây là 

giải độc, bây giờ có gì không có độc? 

Trước đây chúng tôi ở thư viện Hoa Tạng, chúng tôi có duy nhất một đạo tràng 

nhỏ này. Quản trưởng họ Hàn dẫn dắt mọi người, quy định mỗi tuần nhất định phải ăn 

một lần hành tây, hành tây rất khó ăn, hành tây sống rất cay nồng. Nhưng bắt buộc mỗi 

người ít nhất, một tuần phải ăn một lát, vì sao vậy? Vì đây là phương pháp giải độc, 

tăng sức đề kháng cho chúng ta, nó rất có lợi đối với các bệnh cảm mạo thương hàn. 

Dùng nó như thuốc để trị bệnh, đây không gọi là phá giới. Trong Phật giáo gọi đây là 

khai, có khai duyên.  

Còn có rượu, trong thức ăn chay có thể dùng rượu để nêm nếm chăng? Được, vì 

nó không say. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa rượu vào trong ngũ giới? Ngũ 

giới là giới trọng. Thật ra trong ngũ giới, bốn điều trước gọi là tánh giới, tức bản thân 

thì không được. Rượu gọi là giá giới, giá là dự phòng, dự phòng gì? Dự phòng sợ quý 

vị phạm giới, là dụng ý này. Dự phòng sau khi say rượu, phạm sát đạo dâm vọng, là ý 

này. Nên có lần thầy nói với tôi, khi nói với chúng tôi_thầy nói nếu tửu lượng của 

chúng tôi, tửu lượng của mỗi người đều giống như Trịnh Khương Thành, thì Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni không cần chế giới này. Người Trung quốc đều biết câu chuyện 300 

ly rượu, câu chuyện này là thật, không phải giả, ông ta là Trịnh Khang Thành_Trịnh 

Huyền. 

Thầy của Trịnh Huyền là Mã Dung, ông theo học với Mã Dung ba năm. Học vấn 

của Mã Dung, Trịnh Huyền hầu như nắm bắt được toàn bộ, là một người tuổi còn rất 

trẻ. Lúc Mã Dung dạy học còn thích nghe âm nhạc. Ông kéo một bức rèm, giống như 



Tập 160 666 

 

tấm rèm của chúng ta ở đây. Ông dạy học ở đây, sau bức màn là các cô gái đang đàn ca, 

hát xướng, ông có nhã hứng này, chức quan của ông cũng rất lớn. Học trò nghe ông 

diễn giảng, ai không muốn xem những cô gái ở sau bức rèm. Chỉ có mình Trịnh Huyền, 

ba năm như như bất động, chuyên tâm nghe giảng. Bởi vậy Mã Dung biết, Trịnh 

Huyền đã học được tất cả học vấn ông có được. Người thầy này rất khó được, là danh 

nhân của thời nhà Hán, trong Hán Thư có truyện ký của ông. Nhưng tâm lượng rất nhỏ 

nhen, ông biết học sinh vượt qua thầy, ông có chút đố kỵ, muốn hại Trịnh Huyền. Hại 

bằng cách nào? Chuốc cho Trịnh Huyền say. Lúc Trịnh Khang Thành ra đi, Mã Dung 

dẫn theo tất cả học trò tiễn Trịnh Huyền mười dặm đường. Mỗi người chúc ba ly rượu, 

quả thật là hơn 300 ly, khi say dễ hại. Không ngờ sau khi uống xong 300 ly rượu, dù lễ 

tiết nhỏ cũng không mất, rất khiến người khâm phục. Ngày xưa uống rượu, về sau 

không có người nào như Trịnh Huyền. Trước Trịnh Huyền cũng chưa nghe nói, sau 

Trịnh Huyền cũng chưa từng thấy, hơn 300 ly rượu nhưng không hề hấn gì. Câu 

chuyện xuất phát từ đây, không phải nói một cách tùy tiện, đích thực có người này 

chuyện này.  

Cho nên thầy nói, nếu tửu lượng của chúng ta đều giống như Trịnh Huyền, thì 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không cần lập ra giới cấm này, sẽ không có. Phải hiểu đạo 

lý này, ngài sợ sau khi ta uống say sẽ loạn tính. Đức Phật là người rất nói đạo lý, chúng 

ta phải hiểu đạo lý này, ta trì giới mới có phương tiện, mới có mực thước, mới không 

đến nỗi chết trong giới điều, như vậy là sai. Quý vị chết trong giới điều, không phải là 

chấp trước sao? Trong Phật pháp điều đầu tiên dạy quý vị phá chấp trước, nên đạo lý 

này không thể không hiểu, mỗi giới cấm đều rất linh hoạt. Nên nhất định phải hiểu giới 

luật là khai giá trì phạm. Khi nào có khai duyên, giới nhất định phải khai. Lúc nào nhất 

định phải trì thì nhất định không được khai, trong này đặc biệt là rượu, khai duyên của 

rượu là nhiều nhất. Ví dụ như lúc bệnh, trong thuốc bắc rất nhiều vị dùng rượu làm 

thuốc dẫn, lúc này cần phải dùng. Quý vị không thể nói lúc trị bệnh tôi cũng phải trì 

giới, đó là ngu si. Đức Phật không nói như vậy. Còn có một quy định, điều này trong 

Phật giáo cũng là_hiện nay chúng ta không biết, ngày xưa tôi biết trên 70 tuổi, tuổi tác 

lớn thể lực suy yếu, rượu có thể giúp máu huyết tuần hoàn, nên mỗi bữa ăn có thể uống 

một ly rượu. 

Khi tôi mới học Phật, thường đến Hoa Nghiêm Liên Xã nghe kinh, có khi đến làm 

công quả. Pháp sư Trí Quang sư phụ của pháp sư Nam Đình, lúc đó ở Đài Loan cũng là 

người tuổi tác lớn nhất, bảy tám mươi tuổi. Lúc ăn cơm tôi thường ăn cùng họ, bên 

cạnh hòa thượng có một ly rượu nhỏ, hình như là loại rượu trắng của Cao lương. Tôi 

cảm thấy rất kỳ lạ nhưng không dám hỏi, về sau đưa vấn đề này ra hỏi thầy Lý. Tôi nói 

thầy ơi! Con thường ăn cơm với pháp sư Trí Quang, ông đều uống một ly rượu. Thầy 

gật gật đầu, đó là giúp tuần hoàn máu huyết, là khai duyên, dùng giống như thuốc, 

chúng tôi mới hiểu được. Bởi thế nếu dùng rượu làm gia vị thì không sao. Hay nói cách 
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khác, nếu đến chổ đặc biệt phải xã giao, cũng có khai duyên. Ví dụ người có địa vị và 

quyền thế hiển hách, trong yến tiệc lớn đều có rượu, có thể dùng chăng? Có thể, đó là 

gì? Độ chúng sanh! Không cần tỏ vẻ quá nghiêm túc, khiến người khác nhìn thấy 

không dám học Phật. Quý vị xem học Phật như vậy cũng không được ăn, rượu cũng 

không thể uống, như vậy làm sao học Phật? Lúc đó ta phải biết tùy duyên, để họ cảm 

thấy thì ra học Phật lại linh hoạt như vậy, thế thì tôi cũng học được. Cần phải hiểu rõ 

đạo lý này. 

Có một lần tôi ở Bắc Kinh, ở trong khách sạn Quốc tế. Ngày hôm đó tôi từ trên 

lầu đi xuống, đi xuống bằng cầu thang, gặp một Hoa kiều ở Hoa Thịnh Đốn DC, cũng 

là người rất quen thuộc. Gặp được ông, ông ta họ Từ, cùng họ tục gia với tôi. Ông cưới 

vợ cho con trai, tiệc cưới ở tầng dưới. Người chứng hôn là Trình Tư Viễn, phó chủ tịch 

của hội nghị hiệp thương chính trị. Nên người đến tham gia hôn lễ, có rất nhiều bộ 

trưởng, đều là những quan viên. Tân nương là người Nhật, cô dâu chú rể là bạn học, 

cùng học ở đại học Bắc Kinh. Nên đại sứ quán Nhật bản, đều là những nhân sĩ của giới 

xí nghiệp và giới chính trị. 

Ông Từ gặp tôi, giữ chặt tôi: Thầy ơi, thầy cũng đến làm người chứng hôn cho con 

tôi. Trình Tư Viễn là ba của diễn viên điện ảnh Lâm Đại, nên tướng mạo của Lâm Đại 

rất giống ba cô ta, tôi và Trình Tư Viễn ngồi cùng nhau. Hôm đó trong buổi tiệc, đột 

xuất bắt tôi đến, nên không có cơm chay, như vậy thì sao? Ăn rau trong thịt, tôi cũng 

uống với ông một ly rượu. Tôi không cần ông ta thêm rượu, chỉ một ly này thôi. Trong 

đó hình như con trai của Liêu Trung Khải, gọi là Liêu Thừa Chí, anh ta cũng có mặt, 

anh ta đối với tôi có ấn tượng rất tốt. 

 Anh ta nói: Pháp sư, quý vị rất linh hoạt, vậy chúng tôi cũng có thể học Phật. Tôi 

nói, đúng vậy Phật pháp rất linh hoạt, không hề cứng nhắc. Quý xem lúc đó tôi đã đồng 

ý, vì người chứng hôn phải nói vài câu, tôi liền dùng mười phút để giới thiệu Phật pháp. 

Quý vị xem những người này xưa nay chưa từng có nhân duyên này, làm gì gặp được? 

Cơ hội tốt này sao có thể bỏ qua? Rất hoan hỷ giao lưu cùng họ, làm sao có thể giúp 

chúng sanh, nhất định phải nắm bắt cơ hội. Đây đều là phương tiện thiện xảo, trong trí 

tuệ gọi là quyền trí. Bình thường giới luật này, chúng ta giữ một cách rất nghiêm khắc. 

Nhưng ở trong trường hợp này nhất định phải hoạt bát, vì những người này nếu học 

Phật, ảnh hưởng rất lớn. 

Hôm nay chúng ta thấy danh từ này, danh từ này có thể là thánh hiền. Vô Thượng 

Sĩ là thánh hiền, là Phật Bồ Tát. 

Bên dưới, “Đại Trí Độ Luận lại nói: Niết Bàn là pháp Vô Thượng. Phật tự tri là 

niết bàn, không nghe người khác nói, cũng giáo hóa chúng sanh khiến đến niết bàn. 

Như trong các pháp, niết bàn là vô thượng, trong chúng sanh Phật cũng vô thượng”. 

Chúng ta xem đến đây. Đây mới một nửa chưa đọc xong, mới một nửa. Niết bàn người 

xưa gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Niết bàn là tiếng Phạn, thông 
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thường dịch là diệt. Diệt nghĩa là gì? Khổ tập diệt đạo trong Tứ đế. Niết bàn dịch là 

diệt, diệt là diệt phiền não, diệt sanh tử. Phiền não là nhân, sanh tử là quả. Khi nhân đã 

diệt, quả đương nhiên không còn. 

Ở đâu có sanh diệt? Mười pháp giới có sanh tử, trong mười pháp giới có hai loại 

sanh tử, trong Lục đạo cả hai loại đều có, phân đoạn sanh tử và biến dị sanh tử, đều có 

cả. Mặc dù mười pháp giới là Trời sắc giới, Trời vô sắc giới. Thọ mạng của trời Vô sắc 

giới dài, tầng cao nhất là trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thọ mạng tám vạn đại kiếp. 

Một đại kiếp là bao nhiêu thời gian? Trong kinh có đưa ra một ví dụ, thế giới của 

chúng ta, một lần thế giới thành trụ hoại không là một đại kiếp. Hay nói cách khác, thế 

giới này thành trụ hoại không tám vạn lần, quý vị nói thọ mạng của họ dài bao nhiêu. 

Thọ mạng của họ chính là định lực của họ, họ có định lực thâm sâu như vậy. Tám vạn 

đại kiếp đối với chúng ta thì thấy rất dài, rất lâu, nhưng trong toàn thể vũ trụ nó không 

dài. Hết thời gian tám vạn đại kiếp, định công mất đi_trước khi chưa mất, họ đều tự 

cho rằng đã chứng được đại bát niết bàn, đều đã thành Phật, đây là một sự ngộ nhận. 

Đến khi định công mất đi, phiền não của họ lại hiện tiền. Khi phiền não tập khí hiện 

tiền, họ trực tiếp đọa lạc. Ngạn ngữ nói “trèo cao thì té nặng”, họ từ đỉnh của Tam giới 

rơi xuống, rơi vào nơi thấp nhất của Tam giới. Rơi vào địa ngục A tỳ, họ đọa lạc vào 

đó. 

Vì sao lại rơi vào địa ngục? Họ ở đó nhất định khởi ý niệm: Phật nói chứng được 

Bát niết bàn là bất sanh bất diệt, sao tôi vẫn còn sanh diệt? Lời Phật nói không đáng tin. 

Đây gọi là hủy báng Phật, hủy báng Pháp. Tội báng Phật báng Pháp là ở trong địa ngục 

A tỳ, là nguyên nhân như vậy. Họ có thể đến địa vị cao như vậy, đều là tu được từ 

trong Phật pháp, tu hành ở trong đạo thánh hiền. 

Đức Phật nói Tứ Không Thiên không rốt ráo, chưa ra khỏi luân hồi lục đạo. Định 

này không được coi là chánh định, trong Phật pháp nói Tam ma đề là chánh định, còn 

định này không được coi là chánh định. Không ra khỏi luân hồi lục đạo không coi là 

thành tựu. Phật pháp nói thành tựu, thành tựu thấp nhất là vượt thoát luân hồi lục đạo, 

nghĩa là chứng được quả A la hán, đây mới là thành tựu nhỏ. A la hán gọi là tiểu quả, 

vĩnh viễn thoát ly lục đạo. Sau khi thoát ly lục đạo, họ ở trong Tứ thánh pháp giới. 

Cũng tức là dùng Tịnh độ để nói, là cõi phương tiện hữu dư của Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni. Lục đạo là cõi phàm thánh đồng cư của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như vậy 

mọi người sẽ dể hiểu hơn.  

Bí quyết học Phật không có gì khác ngoài cách buông bỏ.Lần đầu tiên tôi gặp đại 

sư Chương Gia, đại sư nói với tôi: Nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu là gì? Là thấu triệt, 

buông bỏ là công phu.  

Phật giáo truyền đến Trung quốc, khiến cho cảnh giới của Nho và Đạo đều được 

nâng cao, nâng cao lên bằng với đại thừa. Vấn đề là gì? Vấn đề là ta phải tu, giải ngộ 
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chưa đủ, giải ngộ không ra khỏi luân hồi. Cần phải chứng ngộ, chứng không có gì khác, 

là thật sự buông bỏ. 

Chúng ta xem tiểu thừa, xem thập tín vị trong Kinh Hoa Nghiêm, đây là pháp đại 

thừa. Bồ Tát sơ tín của thập tín vị, thập tín giống như tiểu học Phật giáo, sơ tín là lớp 

một. Họ thuộc địa vị gì? Trong kinh điển đại thừa nói, họ đã đoạn tận 88 phẩm kiến 

hoặc của Tam giới, nhưng chưa đoạn được tư hoặc. Hoặc nghĩa là mê hoặc, cũng là sai 

lầm. Tư hoặc là tư tưởng sai lầm, kiến hoặc là kiến giải sai lầm. Đoạn tận kiến giải sai 

lầm, điều đầu tiên không còn chấp trước thân này là ta, điều đầu tiên trong kiến giải sai 

lầm, thân không phải là ta. Thân là gì? Thân là ta sở hữu, giống như áo quần vậy, áo 

quần không phải ta, là ta sở hữu. Nên thân không phải ta, thân là ta sở hữu. Cái gì là ta? 

Các nhà triết học phương tây nói: “Tôi suy tư tức là tôi hiện hữu”, tôi có thể tưởng 

tượng, đại khái đó chính là tôi. Đó là đệ lục ý thức, so với chấp trước thân cao siêu hơn 

nhiều. Họ không chấp trước thân là tôi, họ chấp trước có thể tư duy là tôi, có thể suy 

nghĩ là tôi. 

Thật ra người xưa nói, người xưa nói linh hồn, trong lục đạo linh hồn đích thực là 

bất diệt, trong lục đạo. Nó ở trong lục đạo xả thân thọ thân đều trôi lăn trong luân hồi, 

gặp được duyên nó được một thân thể, chúng ta nói nó đầu thai vào trong lục đạo. Khi 

hết duyên, thân này băng hoại, chúng ta nói đã chết, chết là gì? Thân thể đã chết, thân 

có sanh diệt, linh hồn không có sanh diệt, nhưng linh hồn mê hoặc. Nếu nó không mê 

hoặc sẽ không đi đầu thai, mê hoặc mới đi đầu thai. Nên nó không phải là cái tôi thật 

sự, cái tôi thật trong Phật pháp gọi là linh tánh. Linh tánh là giác ngộ, không mê. Hồn 

là mê hồn, không linh. Linh hồn là tâng bốc nó, hồn không linh. 

Khổng lão phu tử đối với hồn_trên thực tế ông biết, ông gọi là du hồn, rất có lý, vì 

tốc độ của linh hồn rất lớn. Ví dụ nói ở Trung quốc, ở Mỹ, quý vị thấy khoảng cách rất 

xa. Từ HongKong bay đến phía tây nước Mỹ phải mất mười mấy tiếng, linh hồn chỉ 

trong sát na là đến được, tốc độ của nó rất nhanh. Nên gọi nó là du hồn, rất có lý. Khi 

chúng ta xem từ trên danh từ này, chúng ta biết Khổng lão phu tử không phải người 

bình thường. Tôi cho rằng ông là Phật Bồ Tát tái sanh, là Phật Bồ Tát ứng hóa.Tôi 

cũng từng đem tư tưởng này, nhờ thầy ấn chứng. Thầy nghe xong mĩm cười, về lý có 

thể nói như thế, nhưng về sự không có chứng cứ. Thầy trả lời tôi hai câu như thế: Về lý 

thì được, nhưng về sự không có chứng cứ. Ông không tuyên bố, không tuyên bố với 

mọi người ông là Bồ Tát gì tái sanh, nên hậu nhân gọi ông là Đồng nho Bồ Tát. Đó là 

cách xưng hô thông thường, không có căn cứ, nhưng chắc chắn là Phật Bồ Tát tái sanh. 

Nên những gì ông nói, rất nhiều điều gần với khái niệm của đại thừa, mà phương pháp 

tu hành cũng rất gần gũi. Tuy trước tác của ông không nhiều, nhưng có sức ảnh hưởng 

rất lớn đối với văn hóa truyền thống xưa.  

Thật sự chứng được niết bàn, bản thân tự biết, điều này không cần hỏi người khác. 

Nhưng không ai ấn chứng cho quý vị, như vậy rất khó chứng minh cho người khác, 
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đây là vì giáo hóa chúng sanh. Vì giáo hóa chúng sanh, nhất định phải tìm một người 

để chứng minh cho chúng ta. Ai chứng minh? Người chứng minh nhất định phải là 

người khai ngộ, phải tìm người như vậy. 

Lục tổ Huệ Năng, từ Kinh Pháp Bảo Đàn chúng ta thấy, quý vị quan sát tỉ mỉ, ngộ 

tánh của ngài rất cao. Trong Kinh Kim Cang nói: “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, lúc 

ngài đi bán củi nghe được câu này, liền có sở ngộ rất sâu sắc. Ở Hoàng Mai, nghe Ngũ 

Tổ Hoằng Nhẫn giảng đại ý Kinh Kim Cang, cũng nói đến câu “ưng vô sở trụ nhi sanh 

kỳ tâm”, ngài hoát nhiên đại ngộ, liền đưa ra sự lãnh ngộ của mình đối với tự tánh. 

Ngài nói ra năm câu 20 chữ, Ngũ Tổ liền ấn chứng cho, truyền y bát cho ngài, làm tổ 

sư đời thứ sáu của Thiền tông. Bởi thế ngộ, bản thân rất rõ ràng. 

Thực tế mà nói, trong kinh nói không sai chút nào, “tất cả chúng sanh vốn là Phật”. 

Hiện nay thì sao? Hiện nay mê thất tự tánh, chư Phật thấy chúng ta là Phật hồ đồ, các 

ngài là Phật giác ngộ, chúng ta là Phật hồ đồ. Chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng 

sanh, luôn luôn cung kính. Họ cung kính chúng ta, chúng ta không biết cung kính họ. 

Chúng ta đang mê, còn họ giác ngộ. Họ biết được chân tướng sự thật, chúng ta hoàn 

toàn không biết gì. Không những tất cả chúng sanh là Phật, trong Kinh Hoa Nghiêm 

còn nói “tình dữ vô tình đồng viên chủng trí”. Đó nghĩa là nói mười phương quốc độ vi 

trần thế giới, đều là Phật. Phật là gì? Phật là Niết bàn, niết bàn là gì? Niết bàn là tự tánh, 

là một không phải hai. 

Những điều trong kinh điển nói không có gì khác, toàn là chính mình. Nếu con 

người thật sự hiểu được chân tướng sự thật này, tôi tin rằng mỗi người đều thích học 

tập kinh điển đại thừa. Vì sao vậy? Hiểu rõ bản thân, thế gian chúng ta thường gọi là tự 

hiểu về mình. Tự biết mình đến cứu cánh viên mãn chính là Phật, sau đó biết được học 

Phật với chính mình có mối liên quan vô cùng mật thiết, sao có thể không học Phật?  

Phật là ai? Phật là chính mình. Tự tánh giác gọi là Phật, tự tánh mê gọi là phàm 

phu. Tự tánh không có mê ngộ, mê ngộ ở con người, tự tánh làm gì có mê ngộ! Vì thế 

chúng ta phải buông bỏ mê hoặc, giác ngộ là hiện thành, bóng tôi không còn thì ánh 

sáng xuất hiện. Cổ nhân thường nói: “đản tận vọng tình, biệt vô thắng giải”, chỉ cần 

buông bỏ hư vọng tình chấp, như vậy là ngộ! 

 “Niết bàn vô thượng, Phật cũng vô thượng. Lại nữa, trì giới, thiền định, trí tuệ 

giáo hóa chúng sanh, tất cả không có ai bằng được, huống gì có thể vượt qua, nên gọi 

là vô thượng”. Đoạn này là nói Phật giáo hóa chúng sanh, ngài dùng điều gì để giáo 

hóa chúng sanh? Là tam học giới định tuệ. Tất cả chúng sanh tu hành chứng quả, chính 

là trì giới, thiền định và trí tuệ. Đừng cầu trí tuệ, cầu không được, cầu là sai, là mê. 

Định, định đến một trình độ nhất định liền khai trí tuệ, trí tuệ chưa khai là vì định chưa 

đủ trình độ.  

Thật ra định có rất nhiều tầng lớp, mặc dù trí tuệ đã khai cũng đừng để trong lòng, 

để trong lòng ta chỉ đứng yên ở vị trí đó, không thể nâng cao, không cần để ý đến nó. 
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Như vậy công phu của định ngày càng thâm sâu, định ngày càng sâu thì trí tuệ ngày 

càng lớn. Trong định có thể kiểm nghiệm cảnh giới của chính mình, vì sao vậy? Trong 

định thời gian và không gian đều không có. 

Trong khoa học nói, khác tầng không gian ta đều thấy được, phải đến đâu? Nhìn 

thấy nguyên khởi của A lại da, nhìn thấy nguyên khởi của vũ trụ. Đây là gì? Đây là Bồ 

Tát. A la hán không thấy được, Bồ Tát nhìn thấy, đó là pháp thân đại sĩ, họ đều thấy 

được. Còn phải nâng cao, vì sao vậy? Vì chưa đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh, nâng 

cao này gọi là vô công dụng đạo. Cổ nhân nói, “ở đây không thể dùng lực”. Tất cả đều 

ở trong định, duy trì ở trong định, dần dần đào thải hết tập khí vô minh. Khi tập khí vô 

thỉ vô minh đoạn tận, cảnh giới nào xuất hiện? Cõi thật báo không còn, bản thân ta biết 

được mình đi vào Diệu giác vị. Cõi thật báo trang nghiêm là tập khí vô thỉ vô minh 

hiện ra cảnh giới như vậy. Nên trong kinh Bát Nhã nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư 

vọng”, là thật hoàn toàn không phải giả. “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, “ngoài tâm 

không có pháp, ngoài pháp không có tâm”. Đây là chân tướng sự thật, thuật ngữ Phật 

pháp gọi là thật tướng các pháp, tướng chân thật của tất cả pháp. Sau đó mới hoát 

nhiên đại ngộ, biến pháp giới hư không giới với chính mình là nhất thể. Đó là gì? Ta sẽ 

chứng được pháp thân, pháp thân là gì? Nhận thức pháp nghĩa là thân, thân của ai? 

Chính là thân của tôi. Thân của tôi, thân của bạn, thân của anh ta là cùng một thân. 

Biến pháp giới hư không giới là chính mình, một tâm, một tánh, một tướng, pháp 

tướng. Nên tánh không sanh diệt, tướng cũng không sanh diệt, nó khởi tác dụng liên 

tục. 

Chúng ta nói trong kiến tư phiền não, không có thân kiến, biên kiến cũng không 

có. Biên kiến là gì? Là đối lập, ngày nay họi là tương đối. Không có đối lập, không có 

mâu thuẫn, không có xung đột. Nâng cao hơn nữa là không còn chấp trước, trong chấp 

trước quan trọng nhất là không còn tình chấp, không còn phân biệt, trí tuệ hiện tiền! 

Đây là gì? Trì giới, thiền định, trí tuệ hiện tiền. Bồ Tát là thành Phật như vậy, nếu 

chúng ta muốn thành tựu nhất định phải đi con đường này. 

Trì giới bắt đầu từ đâu? Phật giáo truyền vào Trung quốc, đầu tiên phải bắt đầu 

học từ tiểu thừa. Giới tiểu thừa là gì? Dạy cách làm người, pháp nhân thiên vẫn chưa 

đến tiểu thừa, vì sao vậy? Vì nền tảng của tiểu thừa, con người chưa tốt, làm sao có thể 

thành Phật? Làm gì có đạo lý này? 

Từ giữa thời nhà Đường về sau, không học tiểu thừa. Kinh điển tiểu thừa tuy cất 

giữ rất hoàn chỉnh, nhưng không còn ai học. Lúc ở Đài Trung, thầy Lý dạy những 

người trẻ tuổi như chúng tôi, học giảng kinh, học kinh điển, vẫn phải bắt đầu từ kinh 

điển tiểu thừa, nên tôi ít nhiều cũng đã học được hơn 30 bộ kinh tiểu thừa. Phân lượng 

kinh điển tiểu thừa rất nhiều, nhưng kinh văn không dài. Thông thường một bộ kinh 

không quá 20 trang, không nhiều hơn, nó cũng có gần 3000 loại. Người xưa dùng Nho 

và Đạo để thay thế. Trước đây vào thời đại Đường Tống, đích thực họ dùng Lão Tử, 
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Trang Tử, Liệt Tử, dùng Tứ thư ngũ kinh của Nho gia, dùng những thứ này để thay thế 

tiểu thừa, rất thích hợp. Những thứ này không kém tiểu thừa, sau khi học xong cảnh 

giới còn cao hơn tiểu thừa, rất dễ khế nhập đại thừa. Về sau dùng Nho Đạo làm nền 

tảng, Nho Thích Đạo hợp nhất, trong truyền thống văn hóa xưa có tên là Nho Thích 

Đạo. Trên thực tế thì sao? Trên thực tế Nho Thích Đạo đã dung hợp thành nhất thể. 

Quý vị xem một vài sách cổ_Đạo sĩ, những đạo trưởng, quý vị hỏi họ có đọc kinh 

Phật chăng? Có, đọc sách Nho giáo, tất cả đều có. Nhà Nho các thời đại đều học Phật, 

Chu Hy học Phật, Hàn Dũ sau cùng cũng học Phật, mới đầu là bài xích Phật giáo, về 

sau gặp được hòa thượng Đại Điên, thông triệt rồi cũng học Phật. Nên nhà Nho lớn của 

các đời, họ đều học Phật và Đạo. Hổ Khê Tam Tiếu không phải là ba người của Nho 

Thích Đạo sao? Đại biểu cho Phật giáo là đại sư Huệ Viễn, sơ tổ của Tịnh độ tông. Đào 

Uyên Minh đại biểu Nho giáo, Lục đạo trưởng đại biểu Đạo giáo. Nho Thích Đạo là 

bạn tốt của nhau, ngày ngày cùng nhau đàm luận về học vấn, không phân biệt! Vì sao 

vậy? Vì đến cảnh giới đó mới biết được, toàn là xuất phát từ tự tánh, không có pháp 

nào không phải từ trong tự tánh hiển lộ ra. Còn có một câu nói rất thú vị: Không có 

pháp nào không trở về tự tánh. Tôi cảm thấy câu này ý nghĩa rất thâm sâu, từ tự tánh 

hiển lộ ra, sau cùng lại trở về tự tánh. Đây là gì? Một sự tuần hoàn, nếu không tuần 

hoàn như vậy, sao trong kinh Phật lại nói một câu như vậy! 

Hiện nay sự tuần hoàn này hình như đã được các nhà khoa học phát hiện, khởi 

nguồn của vũ trụ chính là khởi nguồn của A lại da. Hiện nay các nhà lượng tử lực học 

phát hiện, họ phát hiện toàn thể vũ trụ là từ dao động phát sanh. Dao động là gì? Ý 

niệm, tư tưởng. Ý niệm khởi, ý niệm này khởi lên thì ý niệm kia diệt, giống với Bồ Tát 

Di Lặc nói. Trong kinh thường nói “nhất niệm bất giác”, bất giác là động, giác tâm bất 

động. Giác ngộ sẽ không động, không giác sẽ động. Động liền sanh ra A lại da, A lại 

da là chủ tạo vật của vũ trụ, từ nó sanh ra. Trong kinh điển nói rất rõ ràng, năng sanh 

năng hiện là tự tánh, năng biến là A lại da. Nên thập pháp giới y chánh trang nghiêm 

thiên biến vạn hóa, đây là A lại da khởi tác dụng. Phải chăng sau cùng là trở về? Hình 

như là đã trở về. Đây là các nhà khoa học nói, vũ trụ mà máy móc khoa học quan sát 

được, họ nói chỉ có 10% của vũ trụ, còn 90% không thấy. Không thấy là sao? Đã trở về, 

vẫn là trở về với tự tánh, đã trở về, trở về thường tịch quang. Thường tịch quang, máy 

móc tinh vi cũng không cách nào đo lường được, vì nó không phải tinh thần, cũng 

không phải vật chất. Nó không có bất kỳ dấu tích, ta không cách nào đo lường được, 

giống như là một sự tuần hoàn lớn. 

Vấn đề này lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong hội Lăng Nghiêm, 

tôn giả Phú Lâu Na từng đề cập đến vấn đề này. Hỏi một cách rất thú vị, cũng là điều 

chúng ta muốn biết. Trở về hoàn nguyên là thành Phật mới trở về, Diệu giác mới trở về, 

trở về đến thường tịch quang. Từ thường tịch quang biến hiện ra, điều này có thể hiểu 
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vật chất là từ không sanh ra có. Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều là từ 

không sanh ra có. Không là thường tịch quang, là tự tánh, từ đây biến hiện ra. 

Mọi người mê muội, càng mê càng sâu nên mười pháp giới xuất hiện, lục đạo xuất 

hiện, xuất hiện tam đồ, xuất hiện địa ngục, càng mê càng sâu. Có nhân duyên gặp được 

Phật pháp tu hành từ từ, lại không biết trãi qua bao nhiêu thời gian, nhà Phật nói vô 

lượng kiếp. Quý vị chứng được A la hán, chứng được Bồ Tát, sau cùng thành Phật lại 

trở về. Đến Diệu giác vị lại trở về tự tánh, đây là một đại tuần hoàn.  

Ngài Phú Lâu Na hỏi: Sau khi trở về tự tánh, có còn trở thành phàm phu chăng? 

Sau khi đã trở về tự tánh phải chăng là bắt đầu lại từ đầu? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

nói không như vậy, vì sao không? Vì lúc này trí tuệ hoàn toàn hiện tiền, đã viên mãn, 

trí tuệ viên mãn sẽ không còn mê. Ngài đưa ra một ví dụ, ví dụ như vàng, vàng được 

luyện ra từ quặng. Sau khi luyện thành vàng, nó sẽ không còn trở lại thành quặng. Đức 

Phật đã dùng ví dụ như thế. Khi đã luyện ra thuần vàng, nó có biến thành quặng chăng? 

Chúng ta vứt vàng này vào trong đống rác, xem mấy mươi vạn năm sau nó có biến 

thành quặng chăng? Tôi tin rằng vàng vĩnh viễn không biến thành quặng, nhưng bên 

ngoài nó bị nhiễm ô, như vậy sẽ biến thành khoáng thạch. Phải tiếp tục trải qua rèn 

luyện, không trải qua rèn luyện vẫn không có được thuần kim. 

Tôi nghĩ, Đức Phật nói lời này phải chăng là phương tiện nói? Vì nếu tương lai về 

sau vẫn làm phàm phu, thì thôi vậy, tôi còn học Phật làm gì? Tôi không học nữa. Học 

đến sau cùng cũng phải luân hồi, vậy thì học có nghĩa lý gì? Tôi thấy đây là lời Đức 

Phật khuyến khích chúng ta, đồng thời cũng là lời chân thật, vì Phật không vọng ngữ. 

Trải qua lần tôi luyện này, mặc dù còn nhiễm ô nhưng rất dễ giác ngộ. Căn tánh người 

đó sao lại sắc bén như thế? Có người căn tánh vì sao lại rất chậm như vậy? Từ đây 

chúng ta có thể lãnh hội được, người căn tánh sắc bén là gì? Khi quay đầu họ rất sắc 

bén, huống gì sau khi trở về tự tánh, có khởi tác dụng chăng? Khởi tác dụng. Chúng 

sanh có cảm, họ liền có ứng, tùy tâm ứng hóa. Cần dùng thân gì để độ thoát, tự tánh 

liền hiện ra thân đó. Đây là Như Lai hiện thân, không phải pháp thân Bồ Tát trong cõi 

thật báo. Pháp thân Bồ Tát có cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh, mang theo tập 

khí vô minh. Chư Phật Như Lai trong cõi thường tịch quang, ứng hóa ở thế gian không 

có tập khí, điều này không giống nhau. Họ khởi tác dụng, chứ chẳng phải không khởi 

tác dụng. Họ khởi tác dụng, chúng ta tin lời Phật nói là thật, họ sẽ không còn trở thành 

phàm phu. Cho nên câu này cũng có rất nhiều cách giải thích, đều rất hợp lý, đều có 

thể nói ra rất nhiều đạo lý, nhưng không bị mâu thuẫn. Đây là diệu dụng vô phương 

trong Phật pháp. Vì vậy trì giới, thiền định, trí tuệ vô cùng quan trọng. 

Tôi cảm thấy những điều Townenbe nói: Tâm lượng người xưa rất lớn, có thể bao 

dung văn hóa dị tộc, chính là chỉ Phật giáo. Phật giáo truyền đến Trung quốc, người 

xưa hoàn toàn tiếp thu, không bài xích. Văn hóa Phật giáo làm phong phú nền văn hóa 

bản địa, đây là dung hợp. Nâng cao nền văn hóa bản địa, nói rất hay. Nâng cao là nâng 
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cao như thế nào? Nghĩa là giới định tuệ, đây là Phật pháp, về sau như thế nào? Nho 

giáo cũng áp dụng giới định tuệ, Đạo giáo cũng dùng giới định tuệ, phương pháp này 

học được từ Phật giáo. 

Ngày xưa người dạy học, đều là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Quý vị 

muốn làm nhà thông thái thì mọi thứ đều thông, nhất định phải từ nhất môn thâm nhập, 

bằng không không thông được. Nhất môn thâm nhập là gì? Kiến tánh là thông triệt tất 

cả. Minh tâm kiến tánh, trí tuệ khai mở liền thông triệt tất cả. Cho nên quý vị phải biết 

học Nho, nếu học Nho được định cũng khai trí tuệ, lúc này Phật pháp cũng thông mà 

Đạo cũng thông. Đạo giáo trì giới, tu thiền định trí tuệ khai, thì Nho cũng thông, Phật 

cũng thông. Đừng nói Nho Thích Đạo, mà tất cả pháp trong biến pháp giới hư không 

giới đều thấu triệt hoàn toàn. Vì sao vậy? Vì tâm hiện. Quý vị minh tâm kiến tánh, làm 

gì có chuyện không thấu triệt, mọi thứ đều thông. Nên trong Phật pháp nói: một kinh 

thông, tất cả các kinh đều thông; một môn thông các môn đều thông. Phải thông bằng 

cách nào? Nhất định phải từ thiền định, nhất định phải buông bỏ tất cả vọng tưởng 

phân biệt chấp trước. Dùng phương pháp khoa học tuyệt đối không đạt được cảnh giới 

này, vì sao vậy? Vì họ dùng ý thức. Quý vị xem trong Phật pháp chủ trương điều gì? 

Lìa tâm ý thức. Tâm là A lại da, ý là Mạt na, thức là đệ lục ý thức. Ngày nay chúng ta 

nói, ba cái trụ trong hiện tượng tinh thần. Lìa tâm ý thức, tâm là gì? Là ấn tượng. Lìa 

tâm là gì? Không để lại ấn tượng, tâm địa thanh tịnh, cũng chính là không bị ô nhiễm, 

đây là lìa tâm. Lìa ý, ý là chấp trước. Thức, thức là phân biệt. Vì có phân biệt, có chấp 

trước, A lại da liền bị nhiễm ô, vì sao vậy? Nó để lại dấu ấn, rớt lại chủng tử trong A 

lại da, điều này chúng sanh trong mười pháp giới, đều không sao tránh khỏi. 

Vì sao Phật trong mười pháp giới không phải là chân Phật? Đại sư Thiên Thai gọi 

là tương tự tức Phật, họ không phải chân Phật, nguyên nhân chính là họ dùng A lại da. 

Trong A lại da tuy rơi rớt vô lượng chủng tử, nhưng người trong tứ thánh pháp giới rất 

giỏi, định công của họ là thật không phải giả. Họ có thể chế phục, khiến những chủng 

tử thiện ác trong A lại da đều không khởi hiện hành. Hình như đã đạt được tâm thanh 

tịnh, thật ra không phải, họ còn kém một bậc. Vì sao vậy? Họ còn khởi tâm động niệm. 

Đến không khởi tâm không động niệm, nghĩa là sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. 

Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, trong sinh hoạt hằng ngày không khởi tâm không 

động niệm, như vậy là không dùng A lại da. Không dùng A lại da là chuyển A lại da 

thành tứ trí bồ đề, A lại da biến thành đại viên cảnh trí, Mạt na thức biến thành bình 

đẳng tánh trí, đệ lục ý thức biến thành diệu quan sát trí, tiền ngũ thức biến thành thành 

sở tác trí, thành tựu sự nghiệp của Bồ Tát. 

Sự nghiệp Bồ Tát là gì? Là độ chúng sanh, thành tựu sự nghiệp độ chúng sanh. 

Nên đều gọi là trí tuệ, không gọi phiền não. Điều này chúng ta thường nghe trong kinh 

nói: “chuyển phiền não thành bồ đề”. Cho nên công phu thật sự là nắm bắt được điều 

này, sẽ biết được nên tu như thế nào. Trong cuộc sống hằng ngày từ sáng đến tối, thấy 
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sắc nghe âm thanh, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, huấn luyện điều gì? Huấn 

luyện không chấp trước không phân biệt, không khởi tâm không động niệm. Không 

khơi tâm không động niệm là chuyển A lại da thức, không phân biệt là chuyển đệ lực ý 

thức, không chấp trước là chuyển Mạt na thức, công phu thật sự! Nếu chúng ta vẫn 

dùng đệ lục ý thức để phân biệt, nghiên cứu kinh giáo, đang phân biệt kinh giáo, như 

vậy không được. Đây là học gì? Đây là Phật học, đây không phải học Phật, học Phật 

không dùng phân biệt. Không dùng phân biệt, để kinh trước mặt có hiểu được chăng? 

Hiểu, chẳng những hiểu, mà còn thâm nhập. Nghĩa là một số người cùng xem kinh 

này, nhưng họ không hiểu được ý nghĩa, quý vị lại thấy có rất nhiều ý nghĩa, mỗi chữ 

mỗi câu đều vô lượng nghĩa. Nói thật với quý vị, mỗi chữ, trong mỗi chữ có bao nhiêu 

ý nghĩa? Tất cả biến pháp giới hư không giới đều ở trong này. Đừng nói là một cuốn, 

mà chỉ trong một câu này, trong một chữ này, vậy mà không ai tin. Nhưng đây là thật, 

hoàn toàn không phải giả. Một thông tất cả đều thông, huống gì một bộ kinh thông. 

Một câu thông là thông tất cả, một chữ thông cũng thông tất cả, vì sao vậy? Xưng tánh. 

Không có pháp nào không phải tự tánh biến hiện ra, chỉ cần kiến tánh là thông hoàn 

toàn, đạo lý là như vậy. 

Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, thật sự học đại thừa không 

được dùng tư tưởng. Nhưng tư tưởng dùng thành thói quen, dùng tư tưởng không ra 

khỏi luân hồi lục đạo. Bây giờ có người nói phải dùng trực giác, rất có lý, đừng nghĩ 

đến nó. Vừa thấy, vừa nghe, vừa tiếp xúc liều thấu triệt hoàn toàn, dùng trực giác đừng 

nghĩ đến nó. Không nghĩ đến nó là sao? Đây chính là định, ta dùng tâm thanh tịnh, mới 

bắt đầu luyện điều này. Sau khi luyện được tâm thanh tịnh thì luyện tâm bình đẳng. 

Tâm bình đẳng là gì? Toàn thể vũ trụ với ta là nhất thể, lấy điều này làm nòng cốt. 

Tuyệt đối không có phân biệt, vì sao vậy? Vì sắc thọ tưởng hành thức hoàn toàn tương 

đồng! Sắc là giả, căn bản không có thứ này, thọ tưởng hành thức có. Thọ tưởng hành 

thức từ đâu mà có? Trong tự tánh vốn đầy đủ kiến văn giác tri, trong tự tánh gọi là kiến 

văn giác tri. Giác ngộ gọi là kiến văn giác tri, mê gọi là thọ tưởng thành thức. Nó là 

một thứ, nhưng có hai mặt mê và ngộ. Vật chất là giả, do thọ tưởng hành thức biến 

hiện. Trong kinh điển Pháp tướng tông nói rất rõ ràng, nói về khởi nguồn của vật chất. 

Trước tiên có kiến phần, phải thấy được kiến phần, liền xuất hiện tướng phần, nên 

tướng phần là hư vọng. 

Ngày nay các nhà khoa học giải thích với chúng ta rằng, bản chất của hiện tượng 

vật chất là tích lũy của hiện tượng tinh thần, huyễn tướng do tích lũy liên tục sanh ra. 

Vì sao hiện tượng vật chất có nhiều loại như vậy? Trong Hoàn Nguyên Quán nói xuất 

sanh vô tận. Câu nói này của quốc sư Hiền Thủ là lấy từ trong kinh, trong kinh điển. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói “xuất sanh vô tận”. Đều là gì, không có gì là thật, giống 

như kính vạn hoa vậy, chúng ta mới thật sự hiểu được chân tướng này. Trong vật chất 

có rất cứng, có rất mỏng manh như không khí. Đây là các nhà khoa học giải thích cho 
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chúng ta biết, do tần suất khác nhau. Tần suất chậm biến thành thể cứng, tần suất 

nhanh hơn một chút trở thành mềm hơn, giống như cây cỏ hoa lá hoặc da thịt chúng ta, 

nhanh hơn nữa liền biến thành sóng điện từ. Hoàn toàn là do tần suất khác nhau mà 

biến hóa ra những thứ này, chúng ta không biết. Những thứ nó biến hiện ra, sanh diệt 

vô cùng nhanh chóng. Một giây_từ trong đối thoại của Bồ Tát Di Lặc chúng ta có thể 

lãnh hội được. Một giây nếu khảy móng tay năm lần, là 1600 triệu lần sinh diệt, như 

vậy làm sao là thật được? Chúng ta hoàn toàn xem nó như thật, đây là phân biệt chấp 

trước. Cho nên phân biệt chấp trước là phiền não nghiêm trọng, đặc biệt là chấp trước 

tạo ra luân hồi lục đạo. Không chấp trước, lục đạo liền biến mất. Không phân biệt, 

mười pháp giới không còn. Trong kinh điển nói: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, 

chúng ta phải nắm bắt nguyên lý này. 

Trong cuộc sống hằng ngày tu hành ở đâu? Ở ngay trong sinh hoạt đời thường. 

Không cần dồn hết tâm trí, như vậy là sai. Các bậc tổ sư đại đức tận lực chế ra những 

nghi thức quy củ này, đó là để làm gì? Để độ chúng sanh, một loại phương tiện để tiếp 

dẫn đại chúng. Chúng ta cố ý làm như vậy là để biểu diễn cho đại chúng học hỏi, khiến 

họ khởi tâm động niệm, tiếp dẫn họ. 

Phật pháp khiêm tốn, Phật pháp là sư đạo. Người thầy thật sự có học vấn, có đạo 

đức, quý vị thỉnh giáo họ: Tôi vô đức vô năng, không có sở trường nào cả. Họ nói là 

thật chăng? Là thật, không sai, họ nói thật nhưng ta không tin, cho nên làm gì có 

chuyện thầy đi chiêu sinh? Rất can đảm! Bây giờ gọi là chiêu sinh, cổ nhân thấy vậy là 

giật mình, sao quý vị giám chiêu sinh? Coi mình là thầy, quá cuồng vọng, như vậy phải 

làm sao? Một người thầy tốt giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bản thân ngài 

không biểu lộ thái độ, lại rất khiêm tốn. Chúng ta biết thì học theo ngài, không biết 

phải làm sao? Học sinh chúng ta phải làm ta tấm gương tốt, sanh khởi tâm cung kính 

đối với họ. Người khác thấy vậy, chúng ta đến học theo họ, ý là như vậy. Nên những 

hình tượng đó gọi là quảng cáo chiêu sinh, phải hiểu điều này. 

Trước đây học Phật, đại sư Chương Gia nói: Phật pháp trọng thực chất không 

trọng hình thức, tự tu phải trọng thực chất. Hình thức, tôi mới biết chiêu sinh. Căn tánh 

chúng sanh không giống nhau, nên chủng loại hình thức cũng không giống nhau, chủng 

loại nào cũng tốt cả, đều có thể thu nhiếp tất cả chúng sanh đi vào, khiến họ thấy được 

sanh tâm hoan hỷ giác ngộ. Đều là phương pháp hay, gọi là phương tiện thiện xảo, phải 

hiểu điều này. Nhưng chúng ta coi thiện xảo phương tiện là thật, như vậy là sai, sai 

hoàn toàn. Nên sau khi tự độ mới có thể độ tha, mới có thể biểu diễn tốt được. Trong 

lúc biểu diễn biết được tất cả là giả, không phải thật. Chỉ là làm cho người khác noi 

theo, không phải cho mình thọ dụng, là tha thọ dụng, như vậy mới đúng. Đây mới thật 

sự gọi là tùy duyên diệu dụng. 

Từ xưa đến nay những văn nghệ biểu diễn, Phu tử có một tiêu chuẩn: “tư vô tà”. 

Phương thức biểu diễn rất nhiều, nhưng phương châm chỉ đạo chỉ có một. Không được 
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để cho người xem, nghe, tiếp xúc sinh ra tư tưởng tà ngụy, như vậy là sai. Tà chánh 

phân biệt từ chỗ này.  

Phật giáo vượt khỏi điều này, cao hơn tiêu chuẩn này nhiều. Trong quá trình biểu 

diễn, trong lúc lợi tha ta phải giữ tâm thanh tịnh của mình, phải dùng tiêu chuẩn của 

Phật pháp. Tức là năm chữ trong Kinh Vô Lượng Thọ: “thanh tịnh bình đẳng giác”. 

Trong lúc biểu diễn, biểu diễn cho tất cả chúng sanh, trong này không đánh mất thanh 

tịnh bình đẳng giác, đó nghĩa là diệu dụng. Biểu diễn là tùy duyên, nếu đánh mất thanh 

tịnh bình đẳng giác, như vậy ta bị phàm phu dẫn dắt. Ta độ người, sau cùng bị người 

dẫn đi. Như vậy không phải giống họ sao? Khởi tâm động niệm, khiến cho tất cả tập 

khí phiền não của chúng ta đều khởi hiện hành, như vậy là sai. 

Bởi vậy ở đây chúng ta phải coi trọng việc trì giới, chưa đến trình độ nhất định 

không thể biểu diễn, vừa biểu diễn đã bị người khác dắt đi. Ta đi độ chúng sanh, kết 

quả lại bị chúng sanh khiến cho mê hoặc.  

Hòa thượng xuống tóc cho tôi, tức là pháp sư Tâm Ngộ, thầy thế phát cho tôi. Hai 

năm sau thầy hoàn tục, kết hôn với Phật tử nữ của thầy. Thầy độ cô ta, không ngờ lại bị 

cô ta cám dỗ, còn quá trẻ. Lúc đó thầy nhỏ hơn tôi một tuổi, tôi lớn hơn thầy một tuổi. 

Thầy biết giảng kinh, cũng biết viết bài, khi tôi chưa xuất gia, chúng tôi thường hay 

giao tiếp, là bạn bè của nhau. Nên khi tôi học kinh điển với thầy Lý ở Đài Trung, có ý 

xuất gia, thầy đến tìm tôi. Hình như trong vòng hai tháng, đến tìm tôi chín lần. Tôi thấy 

tâm ông ta rất khẩn thiết nên đã đồng ý, đến chùa Lâm Tế ở Viên Sơn, lúc đó ông ta 

làm trú trì, và xuống cho tôi. Nên còn quá trẻ làm trú trì rất nguy hiểm. 

Cổ nhân_thầy lý nói với tôi, sau 40 tuổi mới có thể đi giảng kinh, có chút định lực 

khi tiếp xúc với đại chúng bên ngoài, trước 40 tuổi vẫn chưa ổn định. Chúng tôi ở Đài 

Trung tuân thủ lời dạy này của thầy Lý. Trước 40 tuổi học giảng kinh là luyện tập, ở 

trong nhà không ra ngoài, không nhận lời mời bên ngoài, chỉ ở nhà luyện tập Liên Xã 

Đài Trung, thư viện Từ Quang ở Đài Trung, còn một ngôi chùa, trú trì là một ni sư, 

cũng là học trò của thầy Lý. Chúng tôi chỉ luyện tập giảng kinh nơi ba chỗ này, không 

được ra bên ngoài giảng. Thầy quy định phải trên bốn mươi tuổi, nhưng lúc đó chúng 

tôi chưa đến 40 tuổi, không được ra ngoài giảng kinh. Cửa ải này thầy giữ rất nghiêm 

khắc, chỉ sợ chúng tôi chưa đủ định lực, dễ bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài. Bởi 

thế làm thầy rất khó, học trò nghe lời, nếu học trò không nghe lời họ sẽ ra đi. Có, 

nhưng không nhiều, không phải không có. Những người rời thầy sớm, đều không có 

thành tựu, vấn đề này về sau chúng tôi đều nhìn thấy. 

Ngày nay nói đến kinh nghiệm, đây là kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cảm nhận 

được một cách sâu sắc. Giới luật phải học từ Đệ Tử Quy, phải học từ Cảm Ứng Thiên. 

Từ trong Đệ Tử Quy học luân lý đạo đức, từ trong Cảm Ứng Thiên học nhân quả. Sức 

mạnh của nhân quả, lớn mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy 

ba phần sức mạnh, Cảm Ứng Thiên có bảy phần sức mạnh. Con người mặc dù học rất 
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tốt luân lý đạo đức, nhưng vẫn động tâm trước địa vị danh lợi, vẫn là biết mà cứ phạm. 

Vì sao vậy? Vì không vượt qua được sự cám dỗ của danh lợi, điều này trong lịch sử rất 

nhiều, không phải họ không hiểu. Nhưng người hiểu nhân quả họ không dám, vì sao 

vậy? Người biết nhân quả, họ sẽ nghĩ đến tương lai như thế nào?  Bây giờ ta có được 

địa vị, có được của cải này, không phải là thủ đoạn chính đáng, được rồi tương lai cũng 

phải trả, giết người phải đền mạng. Chưa nghe nói giết người, nói cho chư vị biết, nạo 

thai chính là giết người, có cần đền mạng chăng, quý vị có dám chăng? Không dám! 

Quý vị nợ mạng nợ tiền người khác, đều là việc phiền phức, oan oan tương báo không 

bao giờ dứt, quý vị dám chăng? Bởi vậy một ý niệm bất thiện làm tổn thương chúng 

sanh, trên thực tế là tổn thương chính mình, gọi là lực phản kháng. Quý vị đánh ra nó 

lại dội ngược về mình, rất nhanh. Cho nên nhân quả có bảy phần sức mạnh câu thúc 

con người, Đệ Tử Quy chỉ có ba phần sức mạnh.  

Phật pháp đến viên mãn, giới luật sơ học của Phật pháp rất đơn giản, chỉ mười 

điều, Thập Thiện Nghiệp: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không vọng 

ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không tham, không sân, không 

si. Nhưng nếu không có hai nền tảng của Nho và Đạo giáo, ta không thực hành được 

Thập Thiện Nghiệp. Có nền tảng luân lý, đạo đức, nhân quả, nền tảng sâu dày sẽ thực 

hành được thập thiện. Cho nên Thập Thiện Nghiệp Đạo gọi là pháp nhân thiên, đời sau 

không mất thân người, tu thật tốt đời sau được sanh lên cõi trời, đây là tiêu chuẩn của 

pháp nhân thiên. Lên cao hơn nữa là Thanh văn bồ đề, Duyên giác bồ đề, đây là tứ 

thánh pháp giới. Tiếp tục lên nữa là vô thượng bồ đề. Căn bản của cứu cánh quả Phật 

đều ở Thập thiện nghiệp. Gốc của Thập thiện nghiệp là Cảm Ứng Thiên và Đệ Tử Quy. 

Quý vị có thể không nổ lực để học chăng? Không tinh tấn học không được.  

Tuổi tác đã lớn, bây giờ khi tuổi tác đã lớn, chúng ta phải dùng một giáp làm tiêu 

chuẩn. Trên 60 tuổi, nhất tâm chuyên niệm Phật A Di Đà. Chưa học Đệ Tử Quy không 

sao, chưa học Cảm Ứng Thiên cũng không sao, hãy giữ vững Thập Thiện Nghiệp Đạo, 

niệm niệm không quên, vĩnh viễn không bỏ một câu A Di Đà Phật. 

Trước đây thầy Lý dạy chúng tôi, tu Tịnh độ là phải đổi tâm, phải đổi tâm. Thay 

đổi tâm như thế nào? Đổi thành Phật A Di Đà. Tâm tôi chính là Phật A Di Đà, Phật A 

Di Đà chính là tâm tôi. Hay nói cách khác, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật 

A Di Đà ra, đều vứt bỏ hết. Đây gọi là gì? Đây gọi là đạo cộng giới, Phật A Di Đà mọi 

giới luật đều đã viên mãn. Trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, không có gì khác, đây là gì? 

Đối với người lớn tuổi nhất tâm chuyên chú. Những trò của thế gian đều đã thấy, 

không có gì kỳ lạ, không muốn xem thêm nữa, nhất tâm cầu sanh Tịnh độ, như vậy là 

đúng, không có ai không vãng sanh. 

Phát tâm như vậy, trong Di Đà Yếu Giải, đại sư Ngẫu Ích nói: Tâm này chính là 

tâm vô thượng bồ đề, nói rất hay. Tâm bồ đề là gì, không hiểu, không biết. Quý vị xem, 

rất nhiều ông bà cụ, họ chỉ biết một câu A Di Đà Phật, khi lâm chung họ đứng vãng 
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sanh, ngồi vãng sanh, không hề bệnh hoạn. Chúng tôi tận mắt chứng kiến, đây không 

phải giả. Quý vị hỏi họ Đệ Tử Quy là gì, họ không biết, họ cũng không biết đến Cảm 

Ứng Thiên. Suốt đời thật thà trung hậu, tuyệt đối không có tâm hại người, niệm rốt ráo 

một câu A Di Đà Phật. Có người mỗi ngày tụng một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, có người 

không tụng Kinh Vô Lượng Thọ. 

Quý vị thấy người đệ tử làm nghề thợ hàn của hòa thượng Đế Nhàn, Kinh Di Đà 

cũng không biết đọc, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật mà thành tựu, quả là không thể 

nghĩ bàn. Chúng ta không thể không biết điều này. Bởi vậy chỉ cần nhất tâm sẽ tiếp cận 

với thiền định, nhất tâm đến trong tâm không có chút tạp loạn nào, tâm thanh tịnh hiện 

tiền. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ, bản thân ta biểu hiện trên đoan 

tướng khi vãng sanh, đó nghĩa là giáo hóa chúng sanh. Khiến rất nhiều người nhìn thấy 

liền sanh khởi tín tâm, niệm Phật quả thật rất hay, mỗi người đều làm được, mỗi người 

đều có thể thành tựu viên mãn ngay trong đời này, tại sao chúng ta không thực hành? 

Lần này chúng ta giảng tường tận bộ kinh này, tôi dự tính khoảng 1000 tiếng đồng 

hồ là giảng xong. Mục đích là gì? Mục đích là để lại cho hậu nhân, thời kỳ mạt pháp 

còn 9000 năm, trong 9000 năm này độ chúng sanh thành Phật đạo. Bây giờ chúng ta có 

thể cảm nhận được, chính là bộ kinh này. Nên chúng tôi phải bỏ ra một ít thời gian, để 

giảng giải bộ kinh này. Đương nhiên chính mình nhất định phải thay đổi tâm, không để 

tâm có tạp niệm, chân thành niệm Phật. Mọi việc trong thế gian chỉ tùy duyên mà 

không phan duyên, có nhân duyên lợi ích chúng sanh chúng ta phải làm, không có 

duyên thì thôi đừng tìm kiếm, như vậy mới đúng. Có nhân duyên, đó là Phật Bồ Tát để 

chúng ta làm, không có duyên Phật Bồ Tát dạy chúng ta chân thành học Kinh Vô 

Lượng Thọ, thật thà niệm Phật. Tốt, tâm sẽ định, không bị dao động. Tâm định, tâm 

thanh tịnh.  

Cho nên thấy ba chữ này: Trì giới, thiền định, trí tuệ, đây là nguyên tắc chỉ đạo 

cao nhất trong việc tu hành, tất cả không có phương pháp nào bằng. Tất cả pháp không 

có gì bình đẳng với nó, đương nhiên cũng không thể vượt qua nó, nên gọi là vô 

Thượng. Vô Thượng Sĩ chúng ta chỉ học đến đây. 

Hôm nay hết giờ rồi. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 186 hàng thứ tư, xem danh hiệu thứ tám trong mười hiệu. 

“Thứ tám, Điều Ngự Trượng Phu. Tịnh Ảnh Sớ nói: Giỏi điều phục chúng sanh, gọi là 

Điều Ngự Trượng Phu. Hợp Tán nói: Tự mình đã là trượng phu, lại điều phục trượng phu, 

nên danh hiệu Phật là Điều Ngự Trượng Phu. Nếu đầy đủ bốn pháp, tức gọi là trượng phu. 

Bốn loại nào. Thứ nhất: Thân cận thiện tri thức. Thứ hai: Có thể nghe pháp. Thứ ba: Tư duy 

nghĩa. Thứ tư: Như thuyết tu hành”. Chúng ta xem đoạn này, đây là hiệu thứ tám trong mười 

đức hiệu của Như Lai, xưng là Điều Ngự Trượng Phu. Trong Tịnh Ảnh Sớ nói đơn giản sơ 

lược hơn. 

 “Giỏi điều phục chúng sanh”, điều phục là giáo hóa, sâu sắc hơn ý nghĩa giáo hóa, xuất 

hiện thành quả giáo hóa. Cũng chính là những chúng sanh được giáo hóa, đều có thể tâm 

phục khẩu phục, phục nghĩa là như vậy. Cho thấy đây là điều không đơn giản. Đức Phật làm 

được, pháp thân Bồ Tát cũng làm được. Vì sao các ngài có thể làm được? Trong Hợp Tán nói 

rất rõ ràng, trong Hợp Tán nói: “Đầy đủ bốn pháp”. Nói như chúng ta bây giờ, là họ đầy đủ 

bốn điều kiện, nên họ có thể làm được. Giáo dục cần phải thật sự điều phục chúng sanh, giáo 

dục mới được coi là thành công. 

Chúng ta biết tâm người vốn thiện, trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói: “tất cả chúng 

sanh vốn là Phật”. Đức Phật dạy chúng ta tín giải hành chứng, đối với giáo pháp của Phật, 

trước tiên chúng ta phải kiến lập tín tâm. Sau khi tin rồi phải cầu giải, phải hiểu rõ ràng minh 

bạch giáo huấn của Phật, sau đó như giáo tu hành. Trong việc tu hành, quan trọng nhất là 

điều phục vọng tâm, khởi tâm động niệm của chúng ta. Chữ hành này là nói đến hành vi, 

hành vi có thiện có ác, khởi tâm động niệm. Do ý niệm chỉ huy ngôn ngữ tạo tác của chúng 

ta, cho nên tu hành phải tu từ đâu? Nếu nói là tu từ trên ngôn hành cũng coi là không tệ, 

nhưng đó không phải là căn bản, vẫn là tu hành trên phương diện cành lá. Căn bản là khởi 

tâm động niệm, tu tốt căn bản, cành lá tự nhiên tươi tốt, đây là khẳng định, cũng chính là điều 

phục viên mãn. Thực tế trong pháp đại thừa nói, khởi tâm động niệm cũng là phiền não, loại 

phiền não này gọi là căn bản vô minh. Danh từ này rất có ý nghĩa, nên gọi là tư nghĩa, vô 

minh, minh là thấu hiểu. Vô minh, là hiện tại không thấu suốt, không thấu suốt điều gì? 

Không hiểu rõ bản thân, điểm này chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Đặc biệt là dạy học của Phật 

pháp đại thừa, nó dạy điều gì? Mục tiêu sau cùng là hiểu rõ bản thân, dạy học như vậy là viên 

mãn. 

Bản thân là gì? Mấy người có thể nhận thức, mấy người có thể nói ra được? Đừng nói 

phàm phu chúng ta không nói ra được, Phật Bồ Tát trong mười pháp giới cũng không nói ra 

được, vì sao vậy? Vì không thấu triệt. Dùng thuật ngữ Phật pháp để nói, phá được vô minh sẽ 

hiểu được, phá được vô minh là người nào? Là đã thành Phật. 

Trong nhà Phật thường nói: Phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân, minh 

tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đó thật sự là thấu triệt, biết được bản thân là như thế 
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nào, hoàn toàn hiểu rõ ràng. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đó là Viên giáo sơ trú Bồ Tát trở 

lên, thật sự rõ ràng minh bạch, đó chính là điều phục viên mãn. Ai điều phục họ? Là Như Lai 

dạy họ, nên Như Lai gọi là Trượng Phu, Đại Trượng Phu! Tự mình gọi là Trượng Phu, lại có 

thể điều phục Trượng Phu. Trượng Phu là chỉ mười pháp giới, là thật không phải giả, vì sao 

vậy? Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Trượng Phu là biệt danh của Phật. Là vì họ mê thất tự 

tánh, mê mà không giác. Tự tánh của họ có mất chăng? Không mất. Chư vị nên nhớ, là mê 

thất, mê tốt hơn là mất, không phải thật sự mất đi. Chỉ cần họ giác ngộ họ sẽ nhận thức được, 

nên mê thất không phải là mất thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói: “Diễn nhược đạt đa, mê 

đầu nhận ảnh”, đây chính là nói rõ như thế nào gọi là mê thất, không mất đi, bản thân không 

biết. 

Tôi giảng đoạn kinh văn này, dùng ví dụ hiện nay sẽ dể hiểu hơn. Thời đại chúng tôi 

làm học sinh, học tiểu học, học trung học có tiết học quân sự, vì sao vậy? Vì chiến tranh với 

người Nhật bản, thời kỳ kháng chiến tám năm. Tiểu học lớp năm lớp sáu là học sinh cuối cấp, 

phải học quân sự, tiếp thu huấn luyện. Học tập quân sự, giáo viên huấn luyện thường cử hành 

tập hợp khẩn cấp. Vì học sinh lúc đó, thời kỳ chiến tranh vô cùng gian nan, người Nhật bản 

ném bom khắp nơi. Tôi nhớ lúc học tiểu học, năm lớp bốn bắt đầu ở nội trú trong trường, 

trường học đều dời về thôn quê, không dám ở thành phố. Học sinh đều nội trú trong trường, 

cùng sống với thầy giáo, rất tốt! Rất tiện cho việc thầy quản giáo. Nội trú trong trường, quả 

thật thầy trò như cha con, bạn bè như anh em chị em vậy, trường học là một đại gia đình. Tập 

hợp khẩn cấp, quy định dành năm phút cho học sinh tiểu học. Năm phút thức dậy, sáng sớm 

thức dậy, lúc đó quản giáo thổi một hồi còi, phục trang chỉnh tề đến tập hợp ở thao trường. 

Thường thường phát hiện có người hoảng hốt hỏi bạn bè, mũ tôi đâu không tìm thấy, không 

đội mũ là không được. Hỏi khắp nơi, các bạn có thấy mũ của tôi đâu không? Các bạn học chỉ 

vào người này, mũ không phải đang đội trên đầu bạn sao? Sờ lên trên đầu, quả là đang đội 

trên đầu, mũ có mất chăng? Không mất. Vì mê nên bản thân tưởng là mất, tìm khắp nơi 

nhưng không thấy. Đây chính là “Diễn nhược đạt đa, mê đầu nhận ảnh”, tình hình giống 

nhau, nên gọi là mê thất. Không mất đi, chỉ là mê nên không biết, cũng giống như mất đi.  

Lục đạo, mười pháp giới đều là tình hình này, tìm lục đạo khắp nơi cũng không tìm 

thấy. Tuy không tìm tứ thánh pháp giới, biết là có nhưng không hưởng thụ được, vì sao vậy? 

Họ biết có, là Phật nói với họ có, nhưng họ không cảm nhận được họ có thật. Vì sao vậy? Vì 

trí tuệ vô lượng, đức năng vô lượng, tướng hảo vô lượng trong tự tánh, họ không được thọ 

dụng. Chư vị nên biết, Phật trong mười pháp giới chưa khai ngộ. Sự khai ngộ này trong nhà 

Phật thường nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Phật Bồ Tát trong mười pháp giới 

đều không có, ngộ của họ là giải ngộ. 

Ngày nay chúng ta đọc kinh nhiều, xem nhiều, trường thời huân tu, “nhất môn thâm 

nhập, trường thời huân tu”. Tuy chưa khế nhập cảnh giới, nghe giáo huấn của Phật Bồ Tát và 

chư vị tổ sư đại đức, hiểu được vấn đề này. Không còn nghi hoặc, cũng có thể khẳng định, 

nhưng bản thân không được thọ dụng. Không được lợi ích là vì công phu tu hành của chúng 

ta chưa đắc lực. Quý vị xem tín giải, sau đó là hành, hành chưa đắc lực. Hành phải đắc lực 

mới khai ngộ. 

Hành là gì? Mấu chốt tu hành chung của tám vạn bốn ngàn pháp môn, nói cho chư vị 

biết đó là định, tức là thiền định. Nhà Phật, tất cả hành nhân trong mười phương ba đời, hành 

nhân nghĩa là người tu hành đệ tử Phật, tu hành chứng quả, không ai lìa được tam học giới 

định tuệ. Lơ là giới định tuệ, nhiều nhất chỉ được giải ngộ. Giải không có hành, rất nhiều 



Tập 160 682 

 

quan niệm ta thường lãnh hội sai lầm. Vì sao vậy? Những sai lầm này, là vì ta không thông 

qua tu hành, thông qua tu hành sẽ hiểu được. Kệ Khai Kinh nói: Nguyện giải Như Lai chân 

thật nghĩa. Nguyện này rất hay!  

Không siêng năng tu hành, cũng chính là nói lơ là giới định, tuyệt đại đa số là hiểu sai 

nghĩa chân thật của Như Lai, hiểu lệch lạc nghĩa chân thật của Như Lai, hiểu lầm nghĩa chân 

thật của Như Lai, quá nhiều. Hạng người này, xem ra thì giống như người tu hành, tu Bồ Tát 

đạo, tu Phật đạo, nhưng sau cùng đều đọa vào tam đồ.  

Chúng ta thấy pháp sư Từ Vân Quán Đảnh nói về pháp môn niệm Phật, có 100 loại quả 

báo khác nhau, loại thứ nhất chính là địa ngục a tỳ. Tự cho mình hơn người, như vậy không 

được. Ngạn ngữ ngày xưa có câu rất hay: “Không nghe lời người đi trước, thiệt thòi ngay 

trước mắt”. Người đi trước là Phật Bồ Tát, tổ sư đại đức. Quý vị xem, quý vị quan sát tường 

tận, không có ai không coi trọng giới định tuệ. Coi trọng giới định tuệ, cho thấy họ rất siêng 

năng học tập giới định tuệ.  

Giới trong Phật giáo, giới căn bản là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta thấy ngũ giới 

mà thông thường cư sĩ tại gia tu như: Sát đạo dâm vọng; giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Bồ 

Tát của người xuất gia, mới bắt đầu cũng là sát đạo dâm vọng. Sát đạo dâm vọng bắt đầu từ 

thập thiện cho đến giới Bồ Tát, Bồ Tát đến Đẳng giác Bồ Tát đều phải tuân thủ, từ sơ học 

phàm phu đến Đẳng giác. Mấy giới này vô cùng quan trọng! Điều này cần thời gian rất dài, 

không phải chúng ta có thể tưởng tượng được, quá dài. Công đức trì giới của họ, từng bước 

từng bước nâng cao lên. Chúng ta chỉ có thể lý giải được nhân thiên, có thể tưởng tượng 

được. Giống như công đức trì giới của pháp thân Bồ Tát, chúng ta không thể tưởng tượng 

được. Vì vậy có thể cảm hóa chư thiên, có thể cảm hóa tứ thánh pháp giới. Đẳng giác Bồ Tát 

có thể cảm hóa thập địa Bồ Tát. Ở trên là tấm gương của chúng ta, là mô phạm của chúng ta, 

chúng ta phải học theo họ. Mỗi một giới đến minh tâm kiến tánh mới được coi là viên mãn, 

chưa đến kiến tánh là chưa viên mãn. Nếu cho điểm, chưa đủ 100 điểm, luôn thiếu mấy điểm. 

Đến minh tâm kiến tánh mới viên mãn, tức là 100 điểm; Đẳng Giác Bồ Tát 99 điểm, thiếu 

một điểm; thập địa Bồ Tát thiếu hai điểm; cửu địa Bồ Tát thiếu ba điểm. Tôi nói như thế này 

quý vị sẽ có khái niệm, không được coi thường. Có khái niệm này, mới hiểu ý nghĩa của 

Điều Ngự, điều phục. Chúng ta mới biết ở đây phải thật sự tinh tấn nổ lực, biết được bản thân 

chưa đủ, còn kém xa. Chúng ta nói đến không khởi tâm không động niệm, đúng vậy, không 

khởi tâm không động niệm quả thật rất đáng nể, là địa vị gì? Là sơ trụ Bồ Tát, trên sơ trụ còn 

41 địa vị, sơ trụ là không khởi tâm không động niệm. Nên đây là cực kỳ vi tế, gọi là tế hạnh. 

Quý vị xem, Bồ Tát có tám vạn bốn ngàn tế hạnh, tám vạn bốn ngàn từ đâu đến? Tất cả đều 

từ Thập Thiện Nghiệp Đạo. Thập Thiện Nghiệp Đạo là gốc rễ, như vậy chúng ta không tu sao 

được! Vì sao không tu tốt Thập Thiện Nghiệp Đạo? Đây là điều chúng ta không thể không 

suy nghĩ, vấn đề này quá lớn. Tại gia học Phật không tu hành tốt Thập Thiện Nghiệp Đạo, 

xuất gia học Phật không học thực hành tốt Sa Di Luật Nghi, như vậy là sao? Đó là giả, không 

phải thật. Trong pháp thế gian mà không nổ lực tu hành đều không thể thành tựu, huống gì 

Phật pháp! Phật pháp thuần chân vô vọng, điều đầu tiên là nói với ta về chân thành. 

Tu không tốt Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng không thể trách người khác, không có ai 

dạy. Hiện nay trong Phật giáo ai dạy Thập Thiện Nghiệp Đạo? Ở Đài Loan còn có một vài 

pháp sư, đôi lúc giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, nhưng chỉ nói mà thôi, không có thực 

hành. Người nghe không y giáo phụng hành, bản thân người giảng cũng không hành trì, quý 

vị nói như vậy sao được?  
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Chúng tôi cũng ở trên thế giới này, đi qua rất nhiều nơi, thấy nhiều cũng nghĩ rất nhiều, 

làm sao để cứu vãn tình hình này? Vì thế liền nghĩ đến cổ nhân, dùng Nho Đạo để hổ trợ 

Thập Thiện Nghiệp Đạo, khiến Thập Thiện Nghiệp Đạo có nền móng vững chắc. Chúng ta 

liền nghĩ đến Đệ Tử Quy của Nho giáo, Cảm Ứng Thiên của Đạo giáo, mới tìm được ba nền 

tảng của Nho Thích Đạo. Phải bắt đầu tu từ đây, phải y theo đó mà tu hành. Nếu tinh tấn tu 

hành, căn bản học Phật sâu dày, trong thuật ngữ Phật giáo gọi là thiện căn sâu dày. Nếu 

không thực hành không có thiện căn, không có thiện căn nên niềm tin của ta đối với Phật 

pháp, cổ nhân gọi là: “đạo tâm giống như hạt sương”. Niềm tin không kiên cố, giống như hạt 

sương buổi sáng, mặt trời vừa xuất hiện thì nó không còn, đạo tâm không còn. Không có 

niềm tin, lấy đâu ra nguyện! Vì thế không cách nào kháng cự vô số cám dỗ trong xã hội này. 

Bên trong không chế phục được phiền não, bên ngoài không cách nào chống đỡ nổi sự mê 

hoặc. Chỉ có cái danh học Phật, không có thực chất học Phật, đây là nguyên nhân Phật pháp 

suy đồi. Hiện nay Phật pháp suy yếu đến cùng cực, có chùa_trước đây thầy Lý Bỉnh Nam 

thường nói: “có chùa không có đạo, không thể hưng giáo”, muốn khiến cho Phật giáo hưng 

khởi, không làm được. Phật giáo hưng khởi cần có người, người tu giới định tuệ chơn chánh 

có thể phục hưng Phật giáo. Người xa rời giới định tuệ, không nghiên cứu kinh giáo, họ 

không thể hưng khởi Phật giáo. Vì sao vậy? Vì họ nói được, dạy được, có thể trước tác rất 

nhiều, nhưng hai chữ Điều Ngự họ không làm được. Đạo lý là như vậy, phải tinh tấn tu hành. 

Người phát tâm tu hành không nhiều, rất ít thấy. Nhưng Trung quốc có 13 ức nhân khẩu, tìm 

300, 500 người tu hành chơn chánh, tôi tin rằng không khó. Tìm trong số người đó, tìm người 

thật sự phát đại tâm, thật sự buông bỏ cái ta. 

Tôi học Phật, có nhân duyên thân cận đại sư Chương Gia, đại sư dạy tôi rất đơn giản: 

“nhìn thấu, buông bỏ”. Nhìn thấu là gì? Thấy rõ ràng, thấy minh bạch. Rõ ràng minh bạch 

chân tướng, chân tướng là gì? Đức Phật thường nói, bản thân chúng ta cũng biết nói, biết nói 

cũng vô dụng. Đức Phật nói với chúng ta: “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, chúng ta ở 

trong hư vọng này như thế nào? Coi nó là thật, không cảm thấy nó là hư vọng, coi nó là thật 

hơn người khác, như vậy thì hết cách. Quý vị chưa nhìn thấu, nên không buông bỏ được, đại 

sư dạy cho tôi như vậy. Vì sao không buông bỏ được? Vì họ chưa nhìn thấu. Vì sao chưa 

nhìn thấu? Vì họ không buông bỏ được, rắc rối là đây, cửa ải đầu tiên! Bí quyết tu học Phật 

pháp là bốn chữ này, nhìn thấu giúp buông bỏ, buông bỏ giúp nhìn thấu. Từ sơ phát tâm đến 

Như Lai địa, giống như hiện nay chúng ta đi cầu thang, đi lên từng bậc một, như vậy mới có 

thể đến đích được. Bước đầu tiên là khó nhất, qua khỏi bước đầu tiên, về sau sẽ rất dễ dàng. 

Chúng ta bây giờ đã đến được bước thứ nhất chăng? Chưa, vì sao vậy? Vì khi đến được 

bước đầu tiên, chính là Tu đà hòa của tiểu thừa, trong đại thừa là Bồ Tát sơ tín vị. 51 địa vị 

của Bồ Tát, thập tín là tiểu học, sơ tín là lớp một tiểu học, quý vị là đệ tử Phật chơn chánh. Ở 

trên địa vị này, danh từ Phật giáo gọi là tiểu thánh, tiểu thánh trong tiểu thánh. Thập tín là 

tiểu thánh, quý vị là sơ tín, thấp nhất trong thập tín vị, tiểu tiểu thánh. Tiểu tiểu thánh đã là 

rất tuyệt vời rồi, họ không phải phàm phu, vì sao vậy? Vì họ thật sự nhìn thấy, đã nhìn thấu. 

Biết được tất cả cảnh giới trong thế gian này đều là giả, không phải thật. Nhìn thấu, nên 

không còn chấp trước thân này là ta. Tiểu tiểu thánh đã vô ngã, mấy ai làm được điều này? 

Vô ngã sẽ không đối lập với người, buông bỏ thân kiến, buông bỏ biên kiến. Biên kiến nghĩa 

là khái niệm của đối lập, đều không đối lập với hết thảy người sự vật. Tiểu tiểu thánh có thể 

làm được, đã buông bỏ thành kiến. Thành kiến là gì? Tự cho mình thông minh. 
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Bất luận là thật hay là giả, là thiện hay là ác, là tà hay là chánh đều không quan tâm, 

không còn kiên trì. Phàm phu rất kiên trì, giữ chặt lập trường của mình, tư tưởng của mình, 

cách làm của mình. Bồ Tát sơ tín đã buông bỏ sự chấp chặt này, buông bỏ điều này có thể 

hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, họ mới có thể làm được. Vì sao buông bỏ được? Vì 

nó là giả không phải thật. Thiện, thiện đồng nghĩa với con số không, phàm những gì có tướng 

đều là hư vọng! Ác, ác cũng coi như không. Hay nói cách khác, chúng ta dùng điều này mọi 

người dễ hiểu, tất cả đều trở về con số không, đây là Bồ Tát sơ tín vị. Bởi thế tất cả những 

quan niệm bất chánh đều không có, đây là Bồ Tát sơ tín vị. 

Mặc dù họ chưa ra khỏi lục đạo, lục đạo phải đoạn tận kiến tư phiền não, họ chưa đoạn 

được. Họ chỉ đoạn kiến phiền não, chưa đoạn tư phiền não, nhất phẩm đều chưa đoạn, nhưng 

tuyệt đối không đọa ba đường ác. Đồng nghĩa họ có được sự bảo chứng, bảy lần lui tới cõi 

trời cõi người, bảy lần đến và đi họ liền vượt khỏi luân hồi lục đạo, chứng quả A la hán. Nếu 

chúng ta so sánh họ với tiểu thừa càng rõ ràng hơn, sơ quả đồng nghĩa sơ tín. Nhị tín là nhị 

quả hướng, tam tín là nhị quả. Tứ tín vị là tam quả hướng, ngũ tín vị là tam quả. Lục tín vị là 

tứ quả hướng, thất tín A la hán là tứ quả, bát tín là Bích Chi Phật, cửu tín là Bồ Tát, thập tín 

là Phật, đây là Phật trong mười pháp giới. Lên cao thêm nữa là minh tâm kiến tánh, lên cao 

nữa là phá được vô minh. Cũng nghĩa là nói, sáu căn trong cảnh giới lục trần, thật sự làm 

được không khởi tâm không động niệm. Không khởi tâm không động niệm là đã buông bỏ 

vọng tâm, khởi tâm động niệm là A lại da. Không khởi tâm không động niệm chuyển được A 

lại da, chuyển thành đại viên cảnh trí. Chuyển được A lại da tức là minh tâm kiến tánh, đó 

chính là sơ trụ Bồ Tát. Thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, Giáo môn gọi 

là đại khai viên giải, trong pháp môn niệm Phật gọi là lý nhất tâm bất loạn. Danh từ không 

giống nhau, nhưng cảnh giới tương đồng, cùng một vấn đề, nghĩa là đã thành Phật. Thập 

pháp giới không còn, lúc này họ hiện ra cảnh giới gì? Là cõi thật báo trang nghiêm. 

Nói cho chư vị biết, khắp nơi đều là cõi thật báo trang nghiêm, một hiện tất cả đều hiện. 

Tuyệt đối không phải nói, ở đây là cõi thật báo trang nghiêm, ở đó không phải, một hiện tất 

cả đều hiện. Chúng ta có cảm họ liền có ứng, chúng sanh lục đạo cảm, họ liền ứng đến lục 

đạo, vậy phải chăng họ lại trôi lăn trong luân hồi lục đạo? Không phải, họ vẫn ở trong cõi 

thật báo trang nghiêm, họ biết lục đạo cũng là cõi thật báo, tam đồ cũng là cõi thật báo, quá 

tuyệt diệu! Họ ở trong cõi thật báo, nhưng có nghiệp lục đạo, họ thấy là lục đạo. Có nghiệp 

tam đồ, họ thấy là tam đồ, là huyễn tướng, không phải thật. 

Trong Hoàn Nguyên Quán nói xuất sanh vô tận, tùy điều gì để sanh ra? Tùy theo ý niệm 

của mình mà sanh ra, nên ta cần phải hiểu chân tướng sự thật. Quý vị có thể trách người 

chăng? Nếu trách người khác là tạo tội nghiệp, đều là tự làm tự chịu, không liên quan đến ai 

cả. Không liên quan đến Chư Phật Bồ Tát, không liên quan đến thượng đế, không liên quan 

đến thần, cũng không liên quan đến vua Diêm la. Tất cả cảnh giới đều do ý niệm mình biến 

hiện ra. Nên Đức Phật nói cho chúng ta biết về quá trình thứ tự của việc tu hành, biến hiện ra 

cảnh giới không giống nhau. 

Câu nói xuất sanh vô tận đã thức tỉnh chúng ta, quý vị xem ý niệm quan trọng biết bao, 

tuyệt đối không được có vọng niệm. Niệm niệm phải tương ưng với tánh đức, tánh đức là gì? 

Là trí tuệ, đạo đức, luân lý, nhân quả, đây là tánh đức. Các bậc thánh hiền nói: Hiếu để trung 

tín, lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa bình, là tánh đức. Đức Phật nói cho chúng ta về Thập Thiện, 

Ngũ giới, Lục ba la mật, Phổ Hiền thập nguyện là tánh đức. Chỉ cần ta quay đầu, khởi tâm 

động niệm nhất định tương ưng với tánh đức. Khởi tâm động niệm này là tự tánh sanh ra, 
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pháp vốn như vậy. Có khái niệm của chính mình chăng? Không có, giống như là tự nhiên. Nó 

phát sanh như thế nào? Chúng sanh có cảm, bản thân liền ứng. Chúng sanh cảm có tâm, cũng 

có vô tâm. Vô tâm cũng có thể cảm, minh cảm. Phật Bồ Tát ứng, bất luận là hiển ứng hay 

minh ứng, đều không có khởi tâm động niệm, pháp nhĩ như thị, pháp vốn chính là như vậy, 

nên pháp được gọi là pháp vi diệu.  

Đây là điều chúng ta cần phải học tập, sau khi học phải hành, như vậy mới được. Nghĩa là 

nói, nhất định phải thực hành trong đời sống hằng ngày, nó sẽ khởi tác dụng. Tác dụng này 

mang đến cho ta pháp hỷ sung mãn, bất luận gặp phải vấn đề gì đều giải quyết dễ dàng, 

không cần suy nghĩ. Đây là gì? Là tâm thanh tịnh khởi tác dụng, người thường không làm 

được, vì sao vậy? Họ quá nhiều tạp niệm, tâm không thanh tịnh. Họ phải suy nghĩ, tư duy, 

vấn đề hiện tiền họ phải tư duy. Trong tư duy sinh ra rất nhiều sai lầm, đây là gì? Là tri thức. 

Chúng ta thường nói, tri thức không thể giải quyết vấn đề, vì sao vậy? Vì tri thức là vọng 

tưởng. Trí tuệ có thể giải quyết vấn đề, trong trí tuệ không có vọng tưởng, tâm thanh tịnh 

sanh ra trí tuệ.  

Chúng ta học tập cũng rất phiền phức, nếu ta học tập mà không biết cương yếu của học 

tập, không biết bí quyết học tập, sẽ trở thành tri thức. Bí quyết này là gì? Bồ Tát Mã Minh 

dạy chúng ta: Chúng ta xem sách đừng chấp trước tướng văn tự, không chấp trước tướng 

danh tự, danh từ thuật ngữ. Điều này thực tế mà nói là nên như vậy, nhưng quan trọng nhất là 

câu thứ ba. Câu thứ ba là ấn tượng của ta rơi vào trong A lại da, điều này rất phiền phức. Như 

vậy biến thành gì? Trở thành sở tri chướng, gọi là tướng tâm duyên. Quý vị xem có tướng 

tâm duyên, tâm thanh tịnh không còn. Quý vị phải biết rằng, chấp trước ngôn thuyết và danh 

tự, tâm bị ô nhiễm. Danh tướng, tâm cũng bị ô nhiễm, nhiễm không nghiêm trọng. Ô nhiễm 

nghiêm trọng nhất chính là ý thức, tướng tâm duyên, tâm chúng ta phan duyên tướng này. 

Nghĩa là gì? Bản thân chúng ta hiểu được tư tưởng gì, ta nhận ra đây là ý gì. Chúng ta không 

biết kinh này không có ý nghĩa, sao ta lại thấy có ý nghĩa? Đức Phật là từ không có ý nói ra, 

sao ta đọc rồi lại có ý? Ý đó không phải ý của Phật, là ý của chính mình, đây là điểm khó 

nhất của Phật pháp. Không được dùng tướng tâm duyên. Vậy chúng ta có cần ngày ngày xem 

kinh chăng? Cần, chúng ta ngày ngày xem kinh, ngày ngày tụng kinh, ngày ngày nghe giảng 

kinh, có biết chăng? Quan hệ ở cái biết này. Khi biết, chúng ta ở đây là tu thiền định, tu tâm 

thanh tịnh, tu gì? Tu không chấp tướng. Nghe kinh không chấp trước tướng ngôn thuyết, 

không chấp trước tướng danh tự, không chấp trước tướng tâm duyên, chúng ta ở đây nghe 

kinh. Nghe như vậy thì sao? Nghe như vậy trí tuệ hiện tiền. Kinh của Phật, ngôn ngữ của 

Phật, khiến trí tuệ bát nhã trong tự tánh của chúng ta xuất hiện. Nếu chúng ta chấp tướng, trí 

tuệ liền bị chướng ngại. Chướng ngại này gọi là sở tri chướng, tham sân si mạn là phiền não 

chướng, đây là hai chướng.  

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn cho chúng ta thấy, 19 tuổi ngài ra đi tham học, học 

suốt 12 năm, sau cùng như thế nào? Buông bỏ triệt để, ngài mới có thể nhập định, mới có thể 

đại triệt đại ngộ, dụng ý này rất sâu! Có cần học chăng? Cần học, nhưng phải biết cách học. 

Phải trong lúc học tập_người phương đông nói, Phật pháp nói, về sau Nho và Đạo giáo đều 

nói, Ngộ tánh! Trong học tập, làm sao để khiến ngộ tánh phát khởi ra, một nghe ngàn ngộ, 

nghe một biết mười. Đó là trí tuệ, như vậy mới hữu dụng. Vì thế dạy học, người xưa dạy học 

và bây giờ dạy học hoàn toàn không giống nhau. Người bây giờ dạy học rất máy móc, hoàn 

toàn chấp tướng. Ngày xưa thầy giáo rất cao siêu, họ phản đối, không dùng phương pháp này. 
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Tôi ở Đài Trung theo học kinh điển với thầy Lý mười năm, thầy không cho chép bài. 

Chỗ tôi ngồi nghe giảng kinh ở hàng thứ nhất, đối diện với thầy, thầy sắp xếp như vậy, dạy 

tôi chuyên tâm lắng nghe. Những gì hay phải ghi chép lại vì sợ quên! Không cần thiết, trong 

tự tánh ta có, trong lúc nghe kinh tu tâm thanh tịnh. Quý vị xem, kinh giáo đã khắc sâu ấn 

tượng cho chúng ta. Trong tự tánh chúng ta có Kinh, Kinh Vô Lượng Thọ, trong tự tánh ta có 

Kinh Vô Lượng Thọ, không có gì khác biệt với Vô Lượng Thọ Phật. Quý vị có tin trong kinh 

nói: Tâm tôi tức Phật A Di Đà, Phật A Di Đà tức là tâm tôi? Nếu như tin, ta không cần chấp 

trước, thật sự buông bỏ. Buông bỏ, trí tuệ liền hiện tiền, không buông bỏ là tri thức, những gì 

ta có được toàn là tri thức.  

Tri thức có giới hạn, nơi cất giữ sách của ta không lớn, không còn chỗ để. Trí tuệ là vô 

tận, để hoài không hết. Mà không phải bên ngoài vào, nó sẵn có trong tự tánh chúng ta. Điều 

này rất quan trọng. Bởi vậy làm sao để khiến đức năng, trí tuệ trong tự tánh chúng ta hiển lộ 

ra? Như vậy ta nhất định phải nương vào giới để được định, nhân định phát tuệ, phải đi theo 

con đường này.  

 

Phải chăng đọc kinh là tu hành? Đúng vậy, nhưng ta phải biết. Nghe kinh phải chăng là tu 

hành? Đúng vậy, hoàn toàn ở chỗ ta biết hay không. Người biết sẽ như thế nào? Lìa tất cả 

tướng, tức tất cả pháp, người không biết thì chấp tướng. Người biết rất ít, người không biết 

rất nhiều. 

Chúng ta phải rèn luyện từ từ, rèn luyện từ đâu? Chính là từ buông bỏ. Nỗ lực học tập 

lại không chấp tướng, như vậy là như pháp. Nếu thật sự buông bỏ tất cả, cũng không học, 

như vậy thì không có việc gì thành tựu, vì sao vậy? Vì ta chưa thật buông bỏ, buông bỏ thật 

liền khai ngộ. Vậy sao không phải học thật, tôi thật sự buông bỏ? Ta buông bỏ mà chưa 

buông bỏ, trong tâm ta còn có tôi đã buông bỏ tất cả, như vậy là chưa buông bỏ. Buông bỏ 

điều này mới có thể khai ngộ, nhưng ta vẫn còn!  

Người ở trời Tứ không là những người như vậy, tôi đã buông bỏ tất cả, vạn pháp giai 

không, không còn gì hết. Kết quả thì sao? Quả báo của họ là trời Vô tưởng trong tứ không 

thiên. Họ ở trong đó, nhưng không nghĩ gì cả, vì sao họ không ra khỏi đó được? Vì họ có vô 

tưởng, chưa buông bỏ được. Tôi không nghĩ gì cả, quý vị xem, chưa buông bỏ ý niệm này. Ý 

niệm này biến thành Trời vô tưởng, họ chịu quả báo này. Vô tưởng cũng phải buông bỏ, mới 

thanh tịnh. Điều này rất khó, vô cùng khó khăn! 

Trong pháp đại thừa nói: Không lập nhị biên, không giữ trung đạo. Không lập nhị biên 

nghĩa là trung đạo, ta chấp trước trung đạo, vẫn chưa buông bỏ. Vì thế phàm phu không phải 

chấp trước có cũng là chấp trước không, không chấp trước nhị biên lại xuất hiện trung đạo, 

không buông bỏ được. Buông bỏ là thật sự được đại tự tại, vô cùng linh hoạt, không có bất kỳ 

chướng ngại nào. Từ chỗ này cũng có thể lãnh hội được, ta có chướng ngại chăng? Có 

chướng ngại, có chướng ngại tức là chưa buông bỏ, buông bỏ rồi thì làm gì có chướng ngại! 

Từ đó cho thấy, giới định tuệ quan trọng biết chừng nào. Chúng ta muốn giúp người khác, 

trước tiên phải thành tựu chính mình. Đức Phật là như vậy, chính mình trượng phu, bản thân 

có thể điều ngự chính mình, mới có thể giúp người khác. Điều là đối với tâm mà nói, khởi 

tâm động niệm, là nói về điều này. Ta có thể điều khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. 

Ngự là từ trên hành vi mà nói, ta có thể khống chế được ngôn ngữ tạo tác, không bị bên ngoài 

làm ảnh hưởng. 
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Bên dưới nói, đây là đầy đủ tứ chủng pháp: “Nếu đầy đủ bốn pháp, tức gọi là Trượng 

Phu”. Pháp thứ nhất trong bốn pháp: “Thân cận thiện tri thức”, rất quan trọng, thân cận thiện 

tri thức. Ngày nay thiện tri thức ở đâu? Thật ra tất cả pháp đều là thiện tri thức, chỉ là chúng 

ta không biết. Pháp nào không phải thiện tri thức? Vấn đề là chỉ cần ta có thiện, ta mới biết tri 

thức. Bản thân ta không có chữ thiện này, thì không còn cách nào khác. Chúng ta vẫn là 

phàm phu, trở lại vị trí phàm phu. 

Trong Đệ Tử Quy dạy chúng ta thân cận nhân giả, trong Phật pháp gọi là thiện tri thức. 

Người nhân từ, người có đức hạnh, người có học vấn, thân cận họ, học tập theo họ. Trong 

hoàn cảnh hiện nay, không tìm thấy thiện tri thức, phải làm sao? Trước tác của chư thiện tri 

thức vẫn lưu lại thế gian, chúng ta tìm trước tác của họ là được. Nhưng hàng sơ học chúng ta, 

sơ học phải tìm một vị thiện tri thức, không được quá nhiều. Quá nhiều sinh ra phiền phức, 

khiến chúng ta thêm loạn, chỉ cần một người. 

Trước đây thầy Lý dạy tôi, ban đầu thầy dạy tôi theo thầy, cho tôi ba điều kiện. Tôi đến 

Đài Trung tìm thầy, nói rõ tôi rất muốn học với thầy, làm học trò của thầy. Thầy ra cho tôi ba 

điều kiện, điều kiện thứ nhất, lúc đó tôi đã học Phật, học được mấy năm. Hình như tôi học 

Phật năm 26 tuổi, tôi đến thân cận thầy vào năm 30 tuổi, được năm năm. 30 tuổi, theo học 

với thầy năm 30 tuổi. Thầy nói sở học trước đây của anh, bất luận học với ai, bao gồm học 

với thầy Phương và đại sư Chương Gia, tôi đều không thừa nhận, thầy nói với tôi thầy không 

thừa nhận. Anh đến đây học cũng được, nhưng tất cả phải học lại từ đầu, trước đó không tính, 

đây là điều kiện thứ nhất. 

Điều thứ hai: Anh đến đây học, chỉ được nghe mình tôi giảng kinh dạy học, chỉ nghe 

một người thầy. Ngoài ra bất luận là đại đức xuất gia hay tại gia giảng kinh, anh đều không 

được nghe, không cho phép. 

Điều thứ ba: Bắt đầu từ hôm nay, những sách vở anh xem, bất luận là kinh sách hay 

sách thông thường khác, chưa được tôi đồng ý đều không được xem. 

Tôi nghe nói như vậy cảm thấy ông thầy này quá ngang tàng, giống như trong mắt 

không có ai, vì sao lại hạn chế nghiêm khắc như vậy? Không để ta nghe, đồng nghĩa là nhém 

tai ta lại. Không cho ta xem, nghĩa là đã bịt mắt ta lại, chỉ nghe một theo mình ông. Lúc đó 

tôi nghe như vậy, trầm mặc khoảng năm phút mới đồng ý, tôi suy nghĩ một chút liền tiếp thu. 

Lúc này thầy mới nhận tôi làm học trò, sau đó thầy nói với tôi: Điều kiện này không phải là 

vô thời hạn, chỉ cần năm năm. Trong năm năm phải tuân thủ, không phải là vô thời hạn, chỉ 

năm năm. Sau khi đồng ý, khoảng được ba tháng là có hiệu quả, đầu óc rõ ràng hơn. Vì sao 

vậy? Vì ba tháng không xem những điều linh tinh, tâm được định tĩnh, chỉ theo một vị thầy. 

Khoảng mười năm sau tôi mới hiểu, đây chính là xưa nay gọi là truyền thừa. Thầy giáo nhắm 

trúng quý vị, muốn dạy quý vị, nếu như ta nghe nhiều thứ  quá, thầy không thể dạy được, quý 

vị quá nhiều tạp loạn. Xem nhiều thứ quá cũng không được, dù sao chúng tôi cũng lớn tuổi. 

Khi tôi theo thầy học đã 30 tuổi, theo thầy Phương học là 26 tuổi, nên mới hạn chế như vậy. 

Nửa năm sau, hiệu quả rất thù thắng, tâm địa thanh tịnh, hình như có chút trí tuệ, có thể nghe 

hiểu những gì thầy nói, xem sách cũng hiểu được. Thời gian năm năm đã hết, tôi thưa với 

thầy: Thầy ơi, phương pháp này, em muốn tiếp tục thêm năm năm nữa, thầy nghe vậy mỉm 

cười. Tôi giữ phương pháp này mười năm. Đây là gì? Thật ra đây nghĩa là nhất môn thâm 

nhập trường thời huân tu, nếu không có niềm tin đối với thầy là không được, quý vị không 

trụ lâu được ở đó. 
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Về sau tôi phản tỉnh lại, trước đây theo học với thầy Phương cũng như vậy, tuy không 

nói ra. Tôi vốn là muốn đến trường dự thính tiết học của thầy, thầy không cho tôi đi. Thầy 

nói trường học hiện nay, thầy không ra thầy, trò không ra trò, 60 năm trước! Thầy nói nếu 

anh đến trường học sẽ rất thất vọng, thầy đồng ý dạy tôi ở nhà thầy vào chủ nhật hàng tuần, 

dạy cho tôi hai tiếng, một tiết học. Học trên chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng khách nhà thầy, 

hai người chúng tôi ngồi đối diện nhau, chương trình tôi học là như vậy. Tôi với thầy chưa 

từng quen biết, không có mối quan hề nào. Tôi là mộ danh thầy nên tự viết thư giới thiệu 

mình, khi gặp mặt nói đến sau cùng kết luận, là chủ nhật hàng tuần dạy hai tiếng tại tư gia. 

Về sau quen với đại sư Chương Gia, đại sư rất quan tâm, rất từ bi, cũng dạy cho tôi một tuần 

hai tiếng. Nếu tôi làm biếng không đến, đại sư bảo thị giả gọi điện cho tôi, hỏi tôi tại sao 

không đến, có phải bệnh rồi chăng? Đại sư quan tâm như vậy, không đi cảm thấy ngại, thầy 

quá quan tâm. Thầy Lý là nói ra điều kiện, còn thầy Phương và đại sư không nói ra. Đây là 

thân cận thiện tri thức. 

Trong quá trình dạy học thầy Lý nói, thầy nói_Thầy rất khiêm tốn: Tôi chỉ dạy anh năm 

năm, năm năm sau thì sao? Tôi giới thiệu thầy giáo khác cho anh, là ai? Thầy của thầy, là đại 

sư Ấn Quang. Đại sư đã viên tịch, nhưng trước tác của ngài vẫn còn. Thầy giới thiệu cho tôi 

bốn cuốn sách, lúc đó Đài Loan chỉ có một bộ này: Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Chính biên 

hai cuốn thượng hạ, tục biên hai cuốn thượng hạ, bốn cuốn. Thầy giới thiệu và bảo tôi nghiên 

cứu bộ sách này, y giáo phụng hành, như vậy chính là đệ tử của đại sư Ấn Quang. Thầy nói 

với tôi, đây là một vị thiện tri thức lớn thời đương đại, thầy học pháp môn Tịnh độ với đại sư 

Ấn Quang. Nên sự truyền thừa của chúng tôi là từ đại sư Ấn Quang. Bây giờ toàn tập của đại 

sư Ấn Quang đã xuất bản, hình như là bảy cuốn bìa cứng. Thân cận thiện tri thức rất quan 

trọng! 

Thứ hai: “Có thể nghe pháp”. Câu này hình như rất đơn giản, thật ra không đơn giản 

đâu. Thật sự có thể nghe pháp sao? Bây giờ chúng ta thấy một trường hợp, là bà Lưu Tố Vân, 

bà có thể nghe pháp. Quý vị xem, một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, bà chỉ chuyên nghe một bộ, 

không nghe bộ thứ hai. Mỗi ngày nghe một CD, một CD thời lượng một tiếng, nghe lặp đi 

lặp lại mười lần CD này. Nghĩa là mỗi ngày bà nghe 10 tiếng, mười tiếng là một đĩa CD nghe 

mười lần, quả đúng gọi là trường thời huân tu! Lúc đó tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ ở 

Singapore, thời gian hình như là năm 1998, giảng xong trong vòng một tháng. Mỗi ngày hai 

tiếng, một tháng giảng xong, 60 tiếng đồng hồ, nhanh chóng lưu thông đến Trung quốc. 60 

ngày, nghe hết một bộ kinh, đều là mỗi ngày nghe mười tiếng, nghe xong nghe lại từ đầu, vẫn 

là mỗi ngày một CD, 10 tiếng đồng hồ, nghe suốt mười năm. Đây gọi là có thể nghe pháp! 

Mười năm này, chúng ta không biết công phu của bà, nhưng có thể lãnh hội được bà đạt được 

tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Tôi chỉ nghe bà trả lời câu hỏi trên CD, thính 

chúng ba bốn trăm người đặt câu hỏi, thời gian giải đáp hai ba tiếng. Bà trả lời rất viên mãn, 

đó là trí tuệ, trí tuệ biện tài, đó không phải là điều đơn giản. Nghe kinh phải nghe như thế, 

đọc kinh cũng giống như vậy. Đọc kinh đồng nghĩa là nghe theo cổ nhân, những gì cổ nhân 

nói trong sách. Khi nghe hiểu được ý nghĩa, muốn không nghe cũng không thể, đây là pháp 

vị! Cổ nhân nói: thế vị gian sao đậm bằng pháp vị! Quý vị vừa tiếp xúc, bất luận là nghe hay 

xem, khi tâm hoan hỷ hiện tiền không muốn nghe cũng không được. 

Hồ Tiểu Lâm báo cáo, ông ta nói hiện nay ông ta đọc kinh mỗi ngày 12 tiếng, quên hết, 

đến ăn cơm uống nước, đi nhà vệ sinh cũng quên. Chuyên chú, pháp hỷ sung mãn! Ông nói 
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với chúng tôi, mỗi ngay ông bắt đầu tụng kinh vào 8h30 sáng, đến 8h30 tối, 12 tiếng. Ông đã 

thực hành được câu nói này, câu trước cũng làm được, hai câu. 

“Tư duy nghĩa”, tư duy này không phải là tướng tâm duyên, vừa nghe lập tức hiểu 

nghĩa, vừa xem đã hiểu, đây gọi là tư duy nghĩa. 

Câu sau cùng rất quan trọng: “Như thuyết tu hành”, đem những gì mình hiểu, minh bạch 

thực hành trong cuộc sống hằng ngày, cuộc sống sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Thực hành trong 

công việc, công việc ta làm rất an vui, nhẹ nhàng thuận lợi. Thực hành trong đời sống hằng 

ngày như đối nhân xử sự tiếp vật, chắn chắn ta thực hành được thành kính khiêm hòa, đúng là 

một cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn. Pháp Nho giáo của thế gian đều có thể đạt được, những gì 

ta thể hiện ra, nghĩa là nói những đức mục của thánh hiền, ta đều biểu hiện ra, đều làm được. 

Hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa bình, huân tu thời gian dài sẽ thành công. Đây 

gọi là Trượng Phu, là tiêu chuẩn của Trượng Phu. 

“Hội Sớ lại nói: Đầy đủ lực dụng của Đại Trượng Phu”. Đại Trượng Phu là pháp thân 

Bồ Tát, cũng chính là lời người xưa nói: minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, Nho giáo 

gọi là thánh nhân. Trượng phu là hiền nhân, thêm vào chữ đại là thánh nhân. Trong Phật pháp 

thêm vào chữ đại là Phật, không có đại là Bồ Tát.  

Lực dụng của Đại Trượng Phu. “Lực là thập lực, tứ vô sở úy, mà nói chủng chủng các 

pháp, điều phục chế ngự tất cả chúng sanh, khiến lìa cấu nhiễm, được đại niết bàn”. Họ có 

năng lực này, đây là một chữ điều một chữ ngự. Họ giảng kinh thuyết pháp, nói những đạo lý 

này, khi ta nghe xong có thể tin, có thể hiểu, pháp hỷ sung mãn, đây là họ dạy học. Sau khi 

thấu triệt, trong cuộc sống hằng ngày, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tự nhiên không 

trái tánh đức. Đây là ngự, nghĩa là ta có thể khống chế, ta có thể kiểm soát bản thân mình. 

Đây không phải nói người khác, mà là kiểm soát hành vi của chính mình, không để vượt ra 

ngoài phạm vi quỹ đạo. 

Nếu dùng tứ đức trong Hoàn Nguyên Quán để nói, điều nghĩa là tùy duyên diệu dụng, 

ngự là làm điển hình cho tất cả chúng sanh. Dùng hành vi làm phép tắc cho thế gian, hoặc là 

dùng hành vi làm điển phạm cho thế gian, đều có thể làm gương tốt cho người thế gian. Thế 

gian này là mười pháp giới, không những là lục đạo, còn làm gương cho tứ thánh pháp giới. 

Đây là lực dụng dạy học của Đức Phật. Tất cả chúng sanh trong này là chỉ mười pháp giới. 

“Khiến xa lìa cấu nhiễm”, hai chữ phiền não là đại danh từ của phiền não. Cấu là phiền 

não chướng, nhiễm là sở tri chướng. Quý vị biết quá nhiều thứ cũng tạo thành chướng ngại, 

những thứ này bây giờ gọi là tri thức. Quý vị xem trong Phật pháp nói “chuyển thức thành 

trí”. Phàm phu là biến trí thành thức, trí biến thành thức chính là phàm phu, thức quy nguyên 

thành trí tuệ liền khai ngộ. 

Trong lục đạo đích thực trí tuệ hoàn toàn biến thành tri thức, biến thành phiền não. 

Trong Phật pháp nói: chuyển phiền não thành bồ đề. Cho thấy phiền não và trí tuệ là một 

không phải hai, chỉ là mê và ngộ khác nhau. Giác ngộ, phiền não tức là trí tuệ, mê trí tuệ liền 

trở thành phiền não. Khi mê trí tuệ biến thành tri thức, khi giác ngộ tri thức liền trở thành trí 

tuệ, không giống nhau, mê ngộ bất đồng! Đây là muốn Phật Bồ Tát giúp chúng ta giác ngộ. 

Phiền não chướng không còn, sở tri chướng không còn, ta được đại niết bàn. Đại niết 

bàn tức là chân như tự tánh, trở về tự tánh. Trong Tịnh độ gọi là trở về thường tịch quang, 

đây là địa vị gì? Diệu giác vị, cao hơn Đẳng giác. Trở về thường tịch quang, công đức chúng 

ta được viên mãn. 
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Bên dưới có một vấn đề, đưa ra câu hỏi này rất hay: “Hỏi, nữ nhân vân vân cũng nên 

hóa độ, sao chỉ dùng tiêu chuẩn Trượng Phu?” Vì trượng phu là nam nhân, Đức Phật quan 

tâm nam nhân như vậy, đều muốn độ họ, còn nữ nhân thì sao? Bên dưới đã nói rõ ra, trượng 

phu bao gồm nữ nhân trong đó, cần phải hiểu điều này. Trong Đại Trí Độ Luận nói. “Đại Trí 

Độ Luận đáp rằng: Nếu nói trượng phu, hai căn”, hai căn nghĩa là nam nữ, đầy đủ cả nam căn 

và nữ căn. “Vô căn”, yếu sinh lý là thiên nhiên, tự nhiên, hiện nay chúng ta nói là khiếm 

khuyết bẩm sinh. “Cập nữ”, nữ chúng đều hàm nhiếp trong đó, “nên gọi là Trượng Phu”. 

Trượng Phu trong kinh Phật nói là bao gồm cả nữ chúng, đến vô căn đều bao hàm trong đó, 

như vậy mới viên mãn. “Gọi là Trượng phu, tức đại khai nhiếp cả phụ nữ, vô căn và nhị căn 

vân vân”. Câu này là chú giải của Hoàng Niệm Lão. Đây là ý nghĩa trong Đại Trí Độ Luận, 

chúng ta sẽ không hiểu lầm. Trong Phật pháp rất bình đẳng, Phật pháp tuyệt đối không có 

trọng nam khinh nữ. Chúng ta thấy nữ giới, trong Giới Kinh hình như không bình đẳng. Sắp 

xếp trong Giới Kinh, chúng ta là phàm phu, nam giới nhất định ở trước, nữ giới đứng sau 

nam giới. Giới Tỳ kheo có 250 điều, giới Tỳ kheo ni có hơn 300 điều, vì sao nhiều hơn nhiều 

như vậy? Đây là tùy việc mà xét. Nguyên nhân là gì? Thông thường nữ giới tình chấp sâu 

nặng hơn, nên khi Đức Phật dạy nữ giới cũng nghiêm khắc hơn. Đây là phương diện sự 

tướng, còn về lý không có gì sai biệt. Về mặt sự tướng cũng không phải tuyệt đối, cũng có nữ 

giới đặc biệt, kiệt xuất, trí tuệ đức năng đều hơn nam giới, chúng ta thấy trong Kinh Pháp 

Hoa, Long Nữ tám tuổi thành Phật. Không những là nữ giới, mà giống cái trong đường súc 

sanh, có một số người đều không sánh được, cũng có trường hợp rất kiệt xuất. Nhất định phải 

hiểu những đạo lý này. Phật pháp là pháp bình đẳng không có đối lập, không có đối lập mới 

thật bình đẳng. 

Quý vị xem từ sơ tín trong thập tín, không còn ý niệm đối lập này. Như vậy chúng ta 

biết được, Đức Phật giáo hóa chúng sanh là dùng pháp phương tiện, phương tiện thiện xảo. 

Giúp chúng ta đoạn trừ những tập khí từ vô thỉ kiếp đến nay, tập khí phiền não, phải dùng 

những phương pháp này. Tập khí phiền não không còn, pháp này không dùng đến. Không 

dùng đến nhưng Phật pháp vẫn coi trọng như thế, không dùng đến vẫn coi trọng như vậy, đây 

là vì sao? Là biểu pháp, để cho hàng sơ học nhìn thấy. Nếu chúng ta phế bỏ hết những điều 

này, người sơ học nói, chúng ta cần gì phải học nó? Dụng ý chính là như vậy. Phải thường 

nghĩ đến có nhiều kẻ sơ học, phải làm gương cho họ học tập, thể hiện ra cho họ thấy. Làm 

như vậy, bản thân có điều gì bất biến chăng? Không có, vì sao vậy? Bản thân hoàn toàn là 

không, làm gì có bất biến? Bởi vì làm mà không làm, không làm mà làm. Là tự nhiên, trở 

thành tự nhiên, không có dấu vết tạo tác, không thể tìm thấy. Đây là đức năng của Bồ Tát! 

Chúng ta xem tiếp đoạn dưới. “Thứ chín, Thiên Nhơn Sư. Tịnh Ảnh Sớ nói: Có thể 

dùng chánh pháp tiếp cận giáo huấn trời người, gọi là Thiên Nhơn Sư. Hội Sớ nói: Tất cả cõi 

trời nhân gian, ma vương ngoại đạo, thích phạm thiên long, thảy đều quy mạng, y giáo phụng 

hành, đều làm đệ tử, nên hiệu là Thiên Nhơn Sư”. Đức hiệu này, phạm vi của nó nhỏ hẹp 

hơn, chỉ giới hạn trời người trong lục đạo. Vì trong tất cả chúng sanh, đặc biệt là cõi người. 

Quý vị xem Bồ Tát thị hiện thành Phật đều ở cõi người, không có thị hiện ở cõi trời. Biểu 

pháp này có ý nghĩa rất sâu sắc. 

Phật giáo thường nói: “Giàu sang học đạo khó”, quý vị xem người giàu có trong thế 

gian, nếu bảo họ đến học Phật. Quý vị bảo họ đốt hương trên đầu họ làm được, họ đồng ý 

làm điều này, nhưng bảo họ đến nghe giảng kinh hai tiếng đồng hồ họ lại vô cùng khó khăn, 

họ ngồi không yên. Vì sao vậy? Vì họ đã quen hưởng lạc, đời này họ vui nhiều khổ ít. Nếu 
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bảo họ phải xa rời nó để cầu sanh thế giới Cực Lạc, tôi ở đây đâu thua gì thế giới Cực Lạc, 

họ không sanh khởi được ý niệm này. Vì thế giàu có học đạo khó, trong tám nạn, giàu có là 

một trong tám nạn đó, đối với họ học đạo rất khó khăn. 

Bần cùng học đạo khó, người nghèo khổ ngày ăn không đủ ba bữa, ta bảo họ đến nghe 

kinh, họ đâu có tâm trạng này? Họ bận lo mưu sinh cho cuộc sống. Nên người học Phật thích 

hợp nhất là thuộc gia đình trung lưu, không giàu lắm cũng không nghèo quá. Những người 

này rất thích hợp, họ như thế nào? Họ biết khổ, họ biết rất rõ về khổ vui, rất thấu triệt. Đức 

Phật dạy lìa khổ được vui, rất có thể đánh trúng tâm lý của họ, nên họ đến học Phật.  

Tình hình trong lục đạo cũng như vậy.Cõi trời phước báo lớn, nên thiên nhân học đạo 

cũng khó, đúng vậy, không dễ. Đặc biệt là nói về Tịnh độ, rất khó tiếp thu. Ba đường ác khổ, 

Phật độ ba đường ác không dễ. Đức Phật nói rất rõ ràng, độ chúng sanh trong ba đường ác, là 

những chúng sanh nào? Ở nhân gian học Phật, học rất có căn bản, nhưng không y giáo phụng 

hành, nên đọa vào ba đường ác. Vì vậy trong A lại da của họ có hạt giống Phật pháp. Hay nói 

cách khác, họ có thiện căn, có nền tảng này, như vậy Phật mới độ họ được dễ dàng. Nếu 

không có nền tảng sâu dày, không cách nào độ thoát được người trong ba đường ác, như vậy 

thì sao? Chỉ để họ thọ báo. Trên thực tế ba đường ác như giám ngục vậy, quý vị phạm tội đã 

phán quyết, cần nhốt bao nhiêu năm, hết thời kỳ tù tội mới được ra. Ba đường ác cũng như 

vậy, quý vị tạo ra tội nghiệp thì phải thọ khổ báo này. Thọ báo xong, nó có kỳ hạn, có thời 

hạn, sau khi thọ báo xong lại trở về nhân gian. Có những người thiện căn sâu dày, khi đến cõi 

người được nghe Phật pháp, từng bước từng bước nâng cao lên, nhưng thiện căn phải sâu 

dày. Thiện căn sâu dày vì sao đọa vào ba đường ác? Cũng chính là nội tâm không địch lại 

được tập khí phiền não, nên bị ngoại cảnh mê hoặc. Đặc biệt là xã hội hiện nay, rất dễ phá 

giới, rất dễ phạm tội, mở Giới Kinh ra xem đều là đọa vào ba đường ác, vì vậy mà đọa. 

Nhưng khi ở thế gian, họ có thời thời gian dài tu học Phật pháp, nên tảng này rất dày. Phật 

Bồ Tát ở trong đường ngạ quỷ, trong đường địa ngục, đường súc sanh đều độ được họ. Vì thế 

nên nói chúng sanh trong ác đạo được độ, khi ở cõi người họ đều có nền tảng tu học rất tốt, 

không uổng phí thời gian học Phật ở nhân gian. Đôi lúc làm sai bị đọa vào ba đường ác, Bồ 

Tát vẫn quan tâm họ, “đệ tử Phật môn không bỏ một ai”, từ bi vô tận! Vì thế đức Phật được 

gọi là Thiên Nhơn Sư. Trong Tịnh Ảnh Sớ nói, có thể dùng chánh pháp thân cận giáo huấn 

trời người. Cận là cứu cánh, đến giáo huấn thiên nhân, gọi là Thiên Nhơn Sư, danh hiệu này 

xuất phát từ đây. 

Trong Hội Sớ nói rất rõ ràng, tường tận. Tất cả cõi trời hay nhân gian. Đức Phật ở cõi 

trời hóa độ chúng sanh, chỉ nói đến Trời sắc giới, không có Trời vô sắc. Trời vô sắc giới gọi 

là Trường thọ thiên, một trong tám nạn. Trong tám nạn này, Phật không thể độ được họ, họ 

không tiếp thu. Trời tứ không, trong này không có thiên tai, vì sao vậy? Vì họ không có thân 

thể, cũng không có phòng nhà cư trú. Chúng ta dùng cách nói thông thường của người thế 

gian, đây là linh giới, nghĩa là giới của linh hồn, họ cũng có bốn tầng cao thấp khác nhau, là 

linh giới. Hoàn toàn là tu định công, không cần thân thể, không cần sắc thân này. Nghĩa là 

hoàn toàn không cần đến thân thể vật chất này, không có bất kỳ phiền toái nào, thọ mạng của 

họ rất dài. Đức Phật có thể giáo hóa tứ thiền trở xuống, tứ thiền 18 tầng trời, thêm 6 tầng trời 

của dục giới, 24 tầng. Trong này có Phật, Bồ Tát. Bồ Tát có thể thị hiện thân Bồ Tát, thị hiện 

thân chư thiên để giáo hóa thiên nhân. Cần lấy thân gì để độ thoát, Phật liền thị hiện thân đó, 

ngài không hề khởi tâm động niệm. Hiện như thế nào? Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. 



Tập 160 692 

 

Chúng sanh thích thân gì, muốn ai đến độ họ, ngài liền hiện thân như vậy để độ họ, cảm ứng 

đạo giao. 

Ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm nghĩ đến Phật Bồ Tát, các ngài có đến chăng? 

Đến. Ở đâu? Khi ta nghĩ đến các ngài, các ngài ở ngay trước mắt, vì sao không nhìn thấy 

được? Vì tập khí phiền não của chúng ta quá sâu nặng, đã ngăn che không cho chúng ta thấy, 

không phải họ không đến. Họ đến, nhưng ta không nhìn thấy. Họ thấy chúng ta, chúng ta 

không thấy họ. Nguyện cầu của chúng ta hy vọng Phật Bồ Tát gia hộ, họ thật sự gia trì. 

Nhưng nếu chúng ta tạo ra ác nghiệp, họ cũng đành chịu, vì sao vậy? Không giúp được. Đến 

khi nào mới giúp được? Khi nghiệp chướng tiêu trừ, cảm ứng của sự nguyện cầu của chúng 

ta liền hiện tiền. 

 Điều này trước đây đại sư Chương Gia nói với tôi, đại sư nói: Đệ tử Phật môn, có cầu 

tất ứng, nói đến điều này. Thật như vậy, tuyệt đối không phải giả. Chúng ta muốn cầu rất 

nhiều, nhưng đều không có cảm ứng, không cầu được. Đại sư nói, không phải cầu không 

được, là do ta có nghiệp chướng, sám trừ nghiệp chướng, tất cả những mong cầu của ta đều 

xuất hiện. Trong Phật pháp gọi là thời tiết nhân duyên, thời tiết nhân duyên này là tự mình 

quyết định, tự mình tạo nên, vấn đề không ở bên ngoài. Đúng vậy, ứng với câu nói của cổ 

nhân: “Hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ”, toàn là tự làm tự chịu. Nếu chúng ta oan trời 

trách đất, nói Phật Bồ Tát không linh, tổ tông không gia hộ, đó là tạo nghiệp. Làm gì có 

chuyện tổ tông không yêu thương đời sau? Không có đạo lý này. Đâu có chuyện Phật Bồ Tát 

không từ bi? Bản thân tạo ra nghiệp chướng, khiến sức gia trì của người ta không gia trì 

được, bị nghiệp chướng của chúng ta kháng cự, đạo lý là như vậy. Nên khi cầu không được, 

chúng ta cần phải phản tỉnh xem, chúng ta cần phải tu sám hối. Sám trừ nghiệp chướng, 

những sở cầu của mình liền được mãn nguyện, phải thật sự sám trừ. Không phải trước Phật 

Bồ Tát, quỳ xuống cúi đầu đốt hương cầu nguyện, sám trừ như vậy không hiệu quả. Phải sám 

trừ từ đâu? Sám hối từ trên tâm địa của chính mình. Sám bằng cách nào? Đại sư Chương Gia 

dạy: “Về sau không tạo nữa”, đó gọi là chơn sám hối. Đã sám hối xong, ngày mai bệnh cũ lại 

tái phát, như vậy không được, nó sẽ không mang lại sự cảm ứng. Phải giác ngộ, thật sự quay 

đầu, vấn đề mới giải quyết triệt để. 

Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, rất nhiều điều 

trái với tánh đức! Chúng ta suy nghĩ tường tận, dùng tiêu chuẩn của truyền thống xưa, hiếu 

đã làm được chăng? Hình như là làm được, thật ra còn kém xa tiêu chuẩn này. So với thánh 

nhân như Nghiêu Thuấn Vũ Thang, hiếu để của chúng ta sánh được với họ chăng? Trung tín 

của chúng ta so với họ, nhân ái của chúng ta so với họ. So sánh nó không giống, thua kém 

quá xa, như vậy mới biết tại sao bản thân không có cảm ứng.  

Dùng Phật pháp, tiêu chuẩn của Phật pháp là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta luôn 

cho rằng mình thực hành rất tốt Thập Thiện Nghiệp Đạo, không sát sanh chúng ta làm được, 

không sát sanh lên cao thêm một bậc nữa là gì? Là yêu thương chúng sanh, điều này chúng ta 

chưa làm được. Đây là bao gồm không sát sanh, trong điều giới luật này. Yêu thương chúng 

sanh, quan tâm chúng sanh, thành tựu tất cả chúng sanh, hoàn toàn ở trong giới cấm này. Nên 

triển khai giới cấm này là tám vạn tế hành, xem bên ngoài thì tương đối, nhưng nhìn vào 

trong tế hạnh, chúng ta biết là thua xa, sao có thể sánh với Bồ Tát! Không những không sánh 

bằng Bồ Tát, mà không sánh được với A la hán, không sánh bằng thiên nhân, không sánh 

bằng thánh hiền của thế gian, vậy thì còn gì để nói nữa!  

 



693 Tập 160 

 

Vì thế chúng ta không có cách nào, bản thân chưa làm tốt, làm sao có thể dạy người khác? 

Dạy người khác họ cũng không nghe, không có cách nào khác. Hai chữ điều ngự là tiêu 

chuẩn của dạy học, phải khiến cho người thọ giáo tâm phục khẩu phục, khâm phục tuyệt đối. 

Nghĩ lại chúng ta, tâm thái lúc chúng ta thân cận thiện tri thức, xem lại bây giờ chúng ta 

dạy người khác, người ta có tâm thái này chăng? Không tìm thấy, vậy phải làm sao? Bản thân 

phải đề cao cảnh giác, phải không ngừng nâng cao chính mình. Bản thân nâng cao đến trình 

độ nhất định, có học sinh nào đến chăng? Có, người hiếu học, người có thiện căn, tự nhiên họ 

gặp được. Không có niềm tin này, không có nguyện này, Phật Bồ Tát ở ngay trước mắt cũng 

vô dụng, bỏ lỡ qua ngay trước mắt. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta thấy, đương thời ở đại thành Xá Vệ, 

đại thành Xá Vệ có mười vạn cư dân, lúc đó mười vạn dân là đô thị lớn. Đức Phật ở đó giảng 

kinh thuyết pháp thời gian rất dài. Chúng ta biết cuộc sống của ngài là ngày ngày ra đi khất 

thực, nên đường lớn ngõ nhỏ ở đó ngài đều đi qua. Người biết được Đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni, biết ngài, quen ngài, từng thấy ngài chỉ có 1/3 số người. Biết được có Đức Phật, nghe tên 

ngài nhưng chưa từng thấy, chưa từng gặp Phật cũng có 1/3 số người. Còn 1/3 căn bản không 

hề hay biết, đến tên ngài cũng không hề nghe đến. Ở trong cùng một khu vực, nhân duyên lại 

không giống nhau. 

Bởi vậy nổ lực nâng cao cảnh giới của chính mình, quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Rộng 

kết pháp duyên với tất cả chúng sanh, điều này quan trọng. Hiện tại có người đến học hay 

không không quan trọng, có người được độ không cũng không quan trọng, nâng cao cảnh 

giới chính mình mới quan trọng. Vì sao vậy? Vì bản thân thành tựu, ta có thể quán cơ, quán 

cơ là gì? Có túc mạng thông, có tha tâm thông. Người này đời đời kiếp kiếp ở trong đường 

nào, trong đời quá khứ làm những hạnh nghiệp gì, có từng học Phật chăng, học những pháp 

môn nào, ta đều rõ như trong lòng bàn tay. Sau khi gặp rồi, giảng kinh dạy học sẽ khế cơ. 

Khế cơ họ sẽ hoan hỷ, dễ dàng tiếp thu. 

Từ đó cho thấy, chúng ta tự học với hóa tha, tự học là chủ yếu, hóa tha là thứ yếu. Thực 

tế mà nói hóa tha nghĩa là kết pháp duyên, kết pháp duyên phải có trí tuệ, phải có từ bi. 

Chúng sanh có lỗi lầm, đừng để nó trong lòng, vì sao vậy? Vì đó là lẽ đương nhiên, không có 

gì kỳ lạ. Để trong lòng chúng ta sẽ bị đọa lạc, như vậy là sai, vì sao vậy? Vì họ làm ô nhiễm 

tâm thanh tịnh của chúng ta. Căn bản không để trong lòng, tự nhiên miệng cũng không hề 

nhắc đến. Miệng phê bình sẽ tạo ra khẩu nghiệp, tạo ra ác nghiệp. Để trong tâm là ý nghiệp, 

như vậy là sai. Nhất định phải giống như đức Phật xem chúng sanh vậy, Đức Phật xem chúng 

sanh như thế nào? Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Tạo tội nghiệp của địa ngục A tỳ, xem ra 

quý vị cũng rất dễ thương. Có thể thấy họ nhất thời hồ đồ, nên đọa vào địa ngục A tỳ, đi một 

vòng lại trở về. Phải dùng tâm này để nhìn chúng sanh, không được có tâm oán hận, tất cả 

đều là biểu pháp. Họ ở trước mắt chúng ta là biểu pháp cho chúng ta thấy, chúng ta ở đây tiếp 

thu giáo dục. Quý vị xem, họ thể hiện cho chúng ta thấy, họ tạo ra nghiệp ác gì sẽ bị đọa vào 

địa ngục để thọ báo. Đây không phải là để cho chúng ta thấy sao? Đây là nói với chúng ta 

rằng, tuyệt đối đừng có ý niệm này, đừng có hành vi này. Họ không phải là thầy chúng ta 

sao? Cảm ân còn không kịp, sao có thể báo oán! Bởi vậy nhất định phải học, thế gian này tất 

cả mọi người đều là người tốt, trong mắt chúng ta mọi việc đều là việc tốt. Bất luận là chính 

diện hay phản diện, thiện hay ác, thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều là việc tốt.  

Đạo lý này, tu hành như vậy, chính là 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử trong 

Kinh Hoa Nghiêm, nên ngài viên thành Phật quả trong một đời. Trong cảnh giới tu được 



Tập 160 694 

 

thanh tịnh bình đẳng giác, điều này quan trọng. Cảnh giới hiện tiền thường khởi tâm động 

niệm, cái này tốt, cái kia xấu, không dễ đột phá cửa ải này. Đây là gì? Là phân biệt chấp 

trước. Phật pháp dạy chúng ta phá trừ phân biệt chấp trước, chúng ta vẫn ở trong cảnh giới 

này phân biệt chấp trước, biết bao giờ mới ra khỏi được! 

Khi học Hoàn Nguyên Quán, học được một bản lĩnh, quy tất cả pháp về với con số 

không, hoàn nguyên. Trở về số không là trở về tự tánh, không còn nữa. Biết tất cả pháp, bất 

luận là tinh thần hay vật chất, vật chất dù nhỏ_hiện nay nói là một lượng tử, đều đầy đủ viên 

mãn thể của ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức, có tồn tại chăng? Không tồn tại, sát na, một sát 

na là không còn. Quả thật giống như điện chớp vậy, còn nhanh hơn cả điện chớp, nó không 

tồn tại. Thiện cũng không tồn tại, ác cũng không tồn tại, không có một pháp nào tồn tại thật 

sự, vô thường. Tâm chúng ta thanh tịnh, không còn phân biệt, không còn chấp trước, điều 

này giúp ích rất lớn cho việc tu hành của chúng ta. Đây gọi là nhìn thấu, hiểu rõ chân tướng 

của tất cả pháp, chân tướng không tồn tại. 

Các nhà khoa học khẳng định vật chất không tồn tại, vật chất là hiện tượng tinh thần 

biến hiện ra. Họ cho rằng tinh thần tồn tại, năng lượng tồn tại, nhưng đều không tồn tại. Năng 

lượng là nghiệp tướng của A lại da, tinh thần là chuyển tướng của A lại da, tất cả đều là giả. 

Tự tánh mới tồn tại thật sự, tồn tại vĩnh hằng, lục căn không tiếp xúc được, nhưng nó tồn tại 

mọi lúc mọi nơi. Nên tất cả chúng ta đều phải dựa vào tự tánh, phải tương ưng với tánh đức, 

như vậy mới đúng. 

Ở đây không những là cõi trời cõi người, còn có ma vương ngoại đạo, thích phạm. 

Thích là Thích đế hoàn nhơn, người Trung quốc gọi là Ngọc hoàng đại đế, ông tượng trưng 

cho Trời dục giới. Phạm tượng trưng cho Trời tứ thiên. Bên dưới là thiên long, thần thiên 

long bát bộ hộ pháp. “Hết thảy đều quy mạng, y giáo phụng hành, đều làm để tử, nên hiệu là 

Thiên Nhơn Sư”. Đức Phật vĩnh viễn ở địa vị thầy giáo xuất hiện ở thế gian.  

“Hợp Tán lại nói: Tuy chư Phật vì tất cả chúng sanh mà làm vô thượng đại sư. Trong 

các chúng sanh, chỉ người và trời có thể phát tâm vô thượng đại bồ đề, nên danh hiệu Phật là 

Thiên Nhơn Sư”. Đây lại thêm một ý. Vì chỉ có trong cõi người, có thể thành Bồ Tát, có thể 

thành Phật, dễ được độ. Pháp môn phương tiện nhất là pháp môn Tịnh độ, gặp được pháp 

môn Tịnh độ, hiểu rõ ràng, nhất tâm niệm Phật, không có ai không được độ, vãng sanh lập 

tức thành Phật, không thể nghĩ bàn! 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Biên tập:Bình Minh 

Thời gian:10.10.2010 

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong 

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 186, hàng sau cùng. 

“Thứ mười, Phật Thế Tôn. Thành Thật Luận chia thành hai hiệu, lấy Phật làm hiệu thứ 

chín, Thế Tôn làm hiệu thứ mười”. Đây là nói trong kinh đối với mười hiệu của Như Lai có 

khai hợp khác nhau. Ở trước cũng đã từng nói, ở đây nhắc lại một lần nữa. “Nay y theo Kinh 

Niết Bàn, hợp Phật Thế Tôn thành hiệu thứ mười”. 

Bên dưới giải thích cho chúng ta: “Phật tức là giác, tự giác giác tha và giác mãn, tam 

giác viên mãn, nên gọi là Phật”. Chữ Phật này là từ tiếng Phạn của Ấn độ dịch sang, từ âm 

tiếng Phạn dịch qua. Tiếng Phạn chữ này dịch là Phật Đà Da, người xưa thích đơn giản, đã 

tỉnh lược bớt âm đuôi. Nên có khi gọi là Phật Đà bỏ bớt chữ Da, gọi là Phật thì bỏ bớt hai chữ, 

tỉnh lược bớt hai chữ Đà Da. Có hai ý nghĩa, một là trí, hai là giác. Nói trí là từ thể mà nói, 

nói giác là từ dụng mà nói. Trí có ba loại trí, nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, 

đây là hàm nghĩa trong chữ này. Bên trong có trí, ngoài mới có thể giác ngộ, không có trí thì 

giác bằng cách nào? Nên dùng giác là bao hàm cả trí, trí là thể, giác là dụng. Có dụng là 

đương nhiên, nhưng không có trí tuệ làm sao nó khởi dụng? Nên dùng chữ này bao hàm trí 

trong đó. Ở đây chúng ta nói sơ lược một chút. 

Nhất thiết trí là trí pháp tổng tướng, pháp là tất cả vạn pháp giữa vũ trụ. Ngài Huệ Năng 

khai ngộ nói: “năng sanh vạn pháp”, giữa vụ trụ không sót một thứ nào, vô cùng viên mãn. 

Dùng một đại danh từ chung để nói gọi là pháp, thông thường cũng phân nó ra để nói, phân 

ra là sáu chữ. Tánh là thể tánh của tất cả pháp, tướng là hiện tượng của tất cả pháp, sự, lý, 

nhân, quả, dùng sáu chữ này để tượng trưng cho tất cả pháp. Chỉ đơn thuần một pháp, tánh 

tướng sự lý nhân quả đều bao hàm trong đó, không sót điều nào.  

Nhất thiết trí, tổng tướng là gì? Tổng tướng là không, gọi là vạn pháp giai không, nhân 

quả cũng là không. Nhưng chư vị nên biết, chúng ta cũng thường thấy trong Phật pháp nói: 

“vạn pháp giai không, nhân quả bất không”. Nói như vậy là sao? Nhân quả và vạn pháp đồng 

thời sanh khởi, vạn pháp là không, làm gì có lý nhân quả bất không! Chẳng qua không ở đây 

phải chứng tận cùng mới không. Cùng là đến cực điểm, cũng nghĩa là nói Diệu giác vị, trở về 

với thường tịch quang, trở về với tự tánh, lúc này không còn nữa, chưa trở về với tự tánh đều 

có. Hay nói cách khác, trong cõi thật báo trang nghiêm có nhân quả chăng? Có, chỉ trong 

thường tịch quang không có. Những người sống trong cõi thật báo, Đức Thế Tôn giới thiệu 

cho chúng ta, giới thiệu thế giới tây phương Cực Lạc: “đều là chư thượng thiện nhơn câu hội 

một nơi”. Chư thượng thiện nhơn, đây không phải là người bình thường, là pháp thân đại sĩ. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm là sơ trụ trở lên, nghĩa là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập 

địa, Đẳng giác. 41 địa vị này ở trong cõi thật báo, không phải người thường có thể ở được. 

Nhưng Tịnh tông rất đặc biệt, nên đây gọi là pháp khó tin. Trong tất cả kinh giáo không có 

nói như vậy, trong quốc độ của chư Phật cũng chưa từng thấy, chưa từng nghe. Duy chỉ ở thế 

giới Cực Lạc không giống nhau, nó rất đặc thù. Người ở trong cõi phàm thánh đồng cư, vãng 
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sanh đến thế giới Cực Lạc, cũng làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy Việt Trí Bồ Tát, nói cho 

chư vị biết chính là cư dân của cõi thật báo, địa vị thấp nhất đều là Viên giáo sơ trụ. Theo 

thói quen của người xưa chúng ta nói, mỗi người đều là người minh tâm kiến tánh, kiến tánh 

thành Phật, họ không phải người bình thường. Như vậy là sao? Trong kinh nói một cách rất 

rõ ràng, là oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Như vậy mới biết, ngày nay chúng 

ta học Phật, muốn ngay trong đời này giải thoát. Vĩnh viễn thoát ly lục đạo, mười pháp giới, 

đến thế giới Cực Lạc, như vậy là đã thành Phật, vì sao vậy? A Duy Việt Trí nghĩa là đã làm 

Phật, viên chứng tam bất thoái, viên mãn! Nghĩa là ta đều chứng được cả ba loại bất thoái. 

Đây là vị bất thoái, vị bất thoái là A la hán, hành bất thoái là Bồ Tát, niệm bất thoái là Phật. 

Quý vị hoàn toàn chứng được, vĩnh viễn không thoái chuyển, đến thế giới Cực Lạc, nhất định 

chứng được quả vị Diệu giác. Thế giới Cực Lạc bảo đảm cho quý vị, pháp môn vô cùng thù 

thắng. Đây là nói, trí thứ nhất là nhất thiết trí, nhất thiết trí là vạn pháp giai không.  

Điều này bây giờ chúng ta đã biết, đọc Hoàn Nguyên Quán, đọc Kinh Hoa Nghiêm mới 

biết. Không những hiện tượng vật chất là giả, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Trong 

Tâm Kinh nói rất rõ ràng: “sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất 

dị sắc”. Sắc chính là vật chất, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy, không có gì khác, cũng 

là không. Ta biết được vấn đề này, mà còn khẳng định nó, chứng được nó. Đây là ai? Là A la 

hán, Bích Chi Phật, nên họ đã vượt thoát luân hồi lục đạo. Nhưng giữa vũ trụ, thập pháp giới 

y chánh trang nghiêm, rốt cuộc là như thế nào. Họ biết được tất cả đều là không, nhưng vì 

sao có hiện tượng này? Vì sao tồn tại những thứ này? Vấn đề này A la hán không biết được, 

nhưng Bồ Tát biết, nên trí tuệ của Bồ Tát cao hơn A la hán. Bồ Tát biết được tất cả pháp này.  

Chủng chủng là hình dung nhiều. Đạo chủng trí, đạo là đạo lý. Chủng chủng pháp này 

sanh khởi là đạo lý gì, Bồ Tát biết, vì sao có tất cả pháp này, nó rốt cuộc là như thế nào, Bồ 

Tát biết.  

A la hán chỉ có nhất chủng trí, nhất thiết trí, không có đạo chủng trí. Bồ Tát có nhất thiết 

trí, có đạo chủng trí. Thành Phật thì sao? Nói cho chư vị biết, viên giáo sơ trụ sẽ thành Phật. 

Ở đây nói Bồ Tát là ai? Bồ Tát của mười pháp giới, A la hán cũng ở trong mười pháp giới, tứ 

thánh pháp giới, đã thành Phật. Thành Phật không phải Phật của mười pháp giới, Phật của 

mười pháp giới vẫn không được, chưa chứng được nhất thiết chủng trí. Chứng được nhất 

thiết chủng trí là vượt qua mười pháp giới, như vậy họ lại nâng cao, đến được sơ trụ, họ đến 

cõi thật báo. Đây là thật sự thành Phật, không phải giả. Cho nên Phật có nhất thiết chủng trí, 

nhất thiết trí tổng tướng. Nghĩa là nhất thiết trí và đạo chủng trí viên mãn, là một không phải 

hai, nên gọi là nhất thiết chủng trí. Đây là những gì Phật chứng được. 

 Khởi tác dụng, ở đây khởi tác dụng là tự giác giác tha và giác mãn. Bản thân chứng 

được là tự giác, sau khi tự giác nhất định giáo hóa chúng sanh. Đối với mười pháp giới, mười 

pháp giới này bao gồm mười pháp giới trong cõi nước tất cả chư Phật khắp biến pháp giới hư 

không giới, chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Trong cõi thật báo, 41 vị pháp thân đại sĩ 

đều có ứng, ứng có điều kiện, thông thường nói Phật không độ người vô duyên, luôn có nhân 

duyên với chúng ta, người có nhân duyên với chúng ta rất nhiều! Quý vị không phải một đời 

một kiếp, mà quá khứ vô lượng kiếp đến nay, từng ở trong mười pháp giới. Đặc biệt là lục 

đạo, mỗi đường trong lục đạo ta đều từng ở. Hay nói cách khác, trong thập giới, lục đạo, 

chúng sanh có nhân duyên với mình rất nhiều. Bất luận là thiện duyên hay ác duyên, nhiễm 

duyên hay là tịnh duyên, chỉ cần có nhân duyên, họ có cảm ta liền có ứng, cảm ứng đạo giao. 
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Sự cảm ứng này các nhà khoa học cận đại nói với chúng ta, tôi thấy ở đây, ông ta từ Ấn 

độ đến, nói thân thể con người chúng ta có bảy luân. Trong phần tài liệu này, phần tài liệu 

này tôi nghĩ cũng có thể in ra, để quý vị tham khảo, nó giúp ích rất lớn cho người học Phật 

chúng ta. Ở đoạn sau, các nhà khoa học nói, thân thể chúng ta giống như đài vô tuyến, là một 

đài vô tuyến, ý niệm chúng ta phát ra, cũng là một trạm tiếp thu, tin tức khắp biến pháp giới 

hư không giới, chúng ta đều thu nhận được. Tiếp thu, vì sao chúng ta nhận được tin tức của 

người khác, người khác có cảm chúng ta nhận được, nhận được tự nhiên sẽ ứng, đây là cảm 

ứng đạo giao. Chúng sanh truyền tin tức cho chúng ta, có khi họ biết. Quý vị nói chúng ta cầu 

Phật Bồ Tát, có cầu với Phật Bồ Tát, cảm ứng vô cùng rõ ràng. Phật Bồ Tát có ứng chăng? 

Có, đích thực họ nhận được. Có đôi lúc bản thân chúng ta không biết, dao động cực kỳ vi tế 

bản thân không biết được, Phật Bồ Tát nhận được. 

Ở trước chúng ta đã học 12 phần giáo, trong 12 phần giáo có không hỏi mà tự nói, đó là 

không có cảm. Thật ra có, đó là minh cảm, ví dụ như Kinh Di Đà. Kinh Di Đà không có 

người khởi thỉnh, vì sao Phật lại nói? Chúng sanh ở đây căn tánh thuần thục, làm sao Phật 

biết đã thuần thục? Chúng sanh phát ra tin tức, có thể tiếp thu pháp môn này, Phật nhận được, 

nên không cần người hỏi mà tự nói. Đây là cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn.  

Đặc biệt là đại thừa Bồ Tát, đại thừa Bồ Tát đoạn tận tập khí như thế nào, tập khí vô thỉ 

vô minh? Cảnh giới làm sao để dần dần khế nhập viên mãn? Đó chính là người xưa nói: Dạy 

học tương trưởng. Phương pháp tu học hay nhất là dạy học. Cổ nhân từng nói, hiện nay các 

nhà khoa học cũng đã nói, cũng đề xuất ra, phương pháp tu học tốt nhất là dạy học. Đây 

chính là giác tha, giác tha là giáo hóa chúng sanh. Vậy giác mãn, viên mãn, khi nào mới có 

thể viên mãn? Chúng sanh quá nhiều, còn có rất nhiều chúng sanh ta chưa dạy đến. Pháp môn 

cũng nhiều, rất nhiều pháp môn tôi chưa học đến, cũng chưa từng dạy, sao lại viên mãn được? 

Sự viên mãn này không phải đối với bên ngoài, là đối với bên trong. Đoạn tận tập khí vô thỉ 

vô minh liền viên mãn, chính là như vậy. Đoạn tận, họ chứng được Diệu giác vị, Diệu giác 

tức viên mãn, đạo lý là như vậy. Đây gọi là giác mãn, gọi là tam giác viên mãn, gọi là Phật, 

là Phật cứu cánh viên mãn. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Diệu giác vị. Đẳng giác vẫn chưa 

viên mãn, Đẳng giác trú trong cõi thật báo. Diệu giác vị trở về thường tịch quang, thường tịch 

quang nghĩa là đại viên mãn. Trong thường tịch quang chẳng những không có hiện tượng vật 

chất, hiện tượng tinh thần cũng không có, hiện tượng tự nhiên đều không có. Nhưng nó tồn 

tại, tồn tại mọi lúc mọi nơi, nó là bản thể của tất cả pháp. Hư không cũng nương vào nó làm 

thể, không có thể này, hư không cũng không có, làm gì có hư không? Nên nó là bản thể của 

tất cả pháp, chúng ta không tiếp xúc được. 

Đức Phật nói, vấn đề này chỉ có chứng mới biết được, khi nào chứng được? Ngài cũng 

không nói lập tức liền chứng được viên mãn, không phải vậy, phần phần có thể chứng được. 

Đó nghĩa là trong cõi thật báo, 41 địa vị phần phần đều chứng được, họ chứng được sâu cạn 

không giống nhau. Thập trụ Bồ Tát chứng được cạn hơn, thập địa Bồ Tát chứng được sâu 

hơn, đến Diệu giác viên mãn, đây là Phật. Nên Phật có thể không dạy người được ư? Không 

có đạo lý này. Đức Phật dùng phương pháp gì để dạy? Ngài thị hiện thân Bồ Tát để dạy 

chúng sanh, giáo hóa tất cả chúng sanh, giáo hóa chúng sanh trong mười pháp giới. 

Rất nhiều đồng học, tin rằng có không ít người từng nghe, trước đây tiến sĩTownenbe 

người Anh từng nói: Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh 

và đại thừa Phật giáo. Ông ta không nói tường tận. Chúng ta nên hiểu câu nói này như thế 

nào? Học thuyết Khổng Mạnh là gì? Người ta vừa nghe đến học thuyết Khổng Mạnh, lập tức 
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liên tưởng đến Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh, như vậy không được. Chúng ta phải xem 

từ gốc rễ, nền tảng của Nho giáo là Đệ Tử Quy, nền tảng của Đạo giáo là Cảm Ứng Thiên, 

nền tảng của Phật giáo là Thập Thiện Nghiệp Đạo. Ba nền tảng này có thể phổ cập giáo hóa 

chúng sanh, nhất định có hiệu quả lớn. Có thể đơn giản hơn một chút chăng? Trong Luận 

Ngữ nói, đây là Nho giáo thường nói: “Khổng tử nói thành nhân, Mạnh tử nói thủ nghĩa”. 

Hai chữ nhân nghĩa này có thể tượng trưng cho Nho giáo. “Nhân là thương người, hiếu để 

cũng vậy, nó cũng vốn là nhân”, nên căn bản của nhân là hiếu để. Nghĩa tức là y theo đạo lý, 

hay nói cách khác khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác hợp tình hợp lý hợp pháp, đây là 

nghĩa. Trong ba điều này quan trọng nhất là lý, lý là gì? Lý tức là tự tánh, lý tức là bản tánh 

vốn thiện. Trong Luận Ngữ nói: “Đạo của Phu tử, chỉ có trung thứ mà thôi”, cho nên chúng 

ta lấy trung nghĩa, lấy trung thứ tượng trưng cho học thuyết Khổng Mạnh, như vậy là nắm bắt 

được tinh thần này. Thực hành như thế nào? Thực hành Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập 

Thiện Nghiệp. Tinh thần có bốn chữ: Nhân nghĩa trung thứ. Nhân là thương người. Nghĩa tức 

là y theo đạo lý. Trung là gì? Trung là chân tâm, tâm ngay chính giữa, không lệch lạc không 

tà ngụy, đây gọi là trung. Không thiên lệch không tà ngụy là chân tâm, thiên lệch tà ngụy là 

vọng tâm. Thứ, đặc biệt chú trọng chữ thứ này. Tha thứ cho tất cả những người phạm sai lầm, 

tha thứ cho tất cả những người tạo tội nghiệp. Vì sao vậy? Vì không có ai dạy họ mới phạm 

sai lầm. Đạo tha thứ, có thể giúp xã hội hiện tại hóa giải xung đột, xúc tiến an định hòa bình. 

Thứ, trong Phật pháp có chăng? Có, trong bộ kinh này Đức Phật nói: “Tiên nhân bất thiện, 

không biết đạo đức, không có ai dạy, nên không thể trách”, đây là thứ. Quý vị thấy rất nhiều 

người phạm sai lầm, phải tha thứ cho họ, vì sao vậy? Vì không có ai dạy họ, tiên nhân của họ 

không biết, không biết đạo đức. Tiên nhân là ai? Là cha mẹ, ông bà, ông bà cố.  

Giáo dục truyền thống của chúng ta, Phật pháp bào hàm ở trong đó, ít nhất cũng lãng 

quên bốn đến năm đời, gần một thế kỷ. Không ai dạy họ, nếp sống xã hội ngày càng xuống 

cấp. Người phương đông như vậy, người phương tây thì sao? Người phương tây cũng như 

vậy, cũng không có ai dạy họ. Bởi vậy tâm hành bất thiện, tạo nhiều tội nghiệp, đây là hiện 

tượng phổ biến trong xã hội hiện nay. Nên ứng đối như thế nào? Dùng từ bi của Phật Bồ Tát, 

chân thành từ bi, dùng nhân nghĩa trung thứ của Khổng Mạnh, bỏ qua tất cả, đừng nhắc đến. 

Hy vọng mọi người tự sửa đổi mình, bắt đầu tiếp thu giáo dục. Chúng ta phải hưng khởi nền 

giáo dục của thánh hiền, hưng khởi nền giáo dục của Tôn giáo, chúng ta cùng nhau học tập. 

Tất cả những gì tạo ra trong quá khứ, đều không hỏi han, không đề cập đến, tâm chúng ta sẽ 

định. Nếu muốn làm, đương nhiên quan trọng nhất là phải làm một tấm gương. 

Trong thời cổ đại, đế vương các thời đại trị quốc bình thiên hạ, họ đều có tấm gương. 

Tấm gương này là gì? Là một thành thị, thành thị nào? Thành thị nơi hoàng đế ở, ngày xưa 

gọi là kinh sư. Kinh nghĩa là lớn, sư là sư phạm, là mô phạm. Thành thị này là gương mẫu sư 

phạm cho tất cả các thành thị, nếu ai muốn học thì đến đây. Vì thế ngày xưa thủ đô gọi là 

kinh sư, ý nghĩa này rất hay! Người ở kinh sư nếu không tuân theo pháp luật, hoàng đế rất 

mất mặt, mất hết thể diện. Ngày xưa làm hoàng đế không dễ chút nào, vì sao vậy? Vì nhất cử 

nhất động đều phải làm gương cho nhân dân, người khác có thể qua loa, hoàng đế không 

được qua loa, họ phải giữ quy cũ. Quý vị xem ba giờ sáng phải dậy, thượng triều, không 

được tham ngủ, nếp sống này đươc nuôi dưỡng từ nhỏ. Hoàng tử ở trong trong hoàng cung, 

những con trai con gái của hoàng đế, canh ba thái giám đến gõ cửa thức họ dậy. Bốn giờ phải 

lên điện, thượng triều buổi sáng, không dễ chút nào. Hạnh phúc nhất là trăm họ, hưởng 

phước của hoàng đế. Bởi thế luôn có một thành thị làm mô phạm, sau đó dần dần phổ biến 
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rộng ra, mới có thể tạo nên sự ảnh hưởng rộng lớn. Ảnh hưởng đó rất lớn, cũng ảnh hướng 

đến các nước lân cận. Họ thấy được điển phạm này, khâm phục, tâm phục khẩu phục, tự 

động xưng thần, học tập theo quý vị, tôn quý vị làm thiên tử. Thiên tử không phải người 

phong, mà do mọi người công nhận. 

Thiên tử có quyền chăng? Không có quyền, mỗi quốc gia đều độc lập. Trung quốc thống 

nhất, đến thời Tần Thủy Hoàng mới thống nhất. Trước Tần Thủy Hoàng đều là những tiểu 

quốc, chư hầu. Thời nhà Chu có 800 chư hầu, hơn 800 quốc gia. Chu là thiên tử, thiên tử 

không có quyền lực, chỉ được người khác tôn kính. Quý vị dùng đức hạnh giáo hóa thiên hạ, 

dùng tấm gướng làm mô phạm cho thiên hạ, chính là ý này. Chúng ta không thể không biết 

điều này. 

Trong lòng Khổng tử kính ngưỡng nhất, ngưỡng mộ nhất là cách trị đại đồng. Cách trị 

đại đồng có thật, không phải lý tưởng, đã từng xuất hiện, Nghiêu Thuấn Vũ đã làm được. 

Trong thiên Lễ Vận Đại Đồng nói như vậy. Từ Vương Khải trở về sau, ba đời Hạ Thương 

Chu là tiểu khang. Khổng tử và Mạnh tử sanh vào thời loạn, thời Xuân Thu Chiến Quốc. 

Cuối thời nhà Chu là loạn Xuân Thu Chiến Quốc. Khổng tử sanh vào thời Xuân Thu, Mạnh 

tử sanh vào thời Chiến Quốc. Thời Xuân Thu Chiến quốc khoảng hơn 400 năm, là thời loạn! 

Vì thế các bậc đại thánh nhân xuất hiện, để giáo hóa chúng sanh, đem giáo huấn của thánh 

hiền lưu truyền cho hậu thế. Người xưa xưng Khổng tử là người tập đại thành_Đại Thành Chí 

Thánh Tiên Sư, tôn Mạnh tử là á thánh. Tôn trọng truyền thống văn hóa, nền văn hóa này có 

dòng chảy từ lâu đời.  

Văn hóa của Phật, là nền văn hóa vô cùng đặc thù, là nền văn hóa mà người thường khó 

mà lý giải được, vì sao vậy? Vì nó là Phật Phật tương thừa. Bởi vậy trong kinh điển nói, quý 

vị xem ở đây nói, câu sau cùng của kinh văn: “Ở đời truyền dạy 42 kiếp”. Câu nói này là sao? 

Lịch sử toàn thể địa cầu này của chúng ta, cũng không được 42 kiếp. Kiếp này là đại kiếp, 

một đại kiếp nghĩa là thành trụ hoại không của một tinh hệ. 42 kiếp là tinh hệ này thành trụ 

hoại không 42 lần, nên Phật pháp cần phải chứng! Nó là khoa học. Không phải nói Đức Phật 

nói như vậy, chúng ta nghe rồi tin tưởng là xong, không phải vậy, Đức Phật muốn tự thân 

chúng ta phải chứng nó. Về lý không có thời gian, thời và không gian đều không có. Về sự 

có, trong lục đạo có thật. Trong tứ thánh pháp giới có, nhưng họ không có chướng ngại. 

Trong lục đạo có, lại có chướng ngại, tứ thánh không có chướng ngại. Khi đến cõi thật báo, 

mới thật sự thấu hiểu triệt để. Đức Phật nói duy chỉ có chứng được mới biết là ở trong cõi 

thật báo, cũng tức là Viên giáo sơ trụ, biệt giáo sơ địa. Đến đây bản thân ta hoàn toàn minh 

bạch, minh tâm kiến tánh, họ nương vào điều này. 

Vì vậy học Phật, điều đầu tiên phải nhận thức rõ ràng đối với chữ Phật này, Phật là ai? 

Phật là chính mình. Trong Kinh Hoa Nghiêm thường nói: Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ 

đức tướng của Như Lai, lại nói_nói càng rành mạch hơn: “Tất cả chúng sanh vốn là Phật”. Là 

bản thân, không phải người khác, nghĩa là ta có tự giác giác tha. Hiện nay ta chưa viên mãn, 

nhưng ta có trí tuệ. Bây giờ chúng ta không có nhất thiết trí, không biết vạn pháp giai không. 

Nhưng rất nhiều những pháp này từ đâu đến, học được rất nhiều khoa học, học được rất nhiều 

thường thức. Họ nói là thật hay là giả, bất luận là thật hay là giả đều nói rất nhiều, chúng ta 

cũng học được rất nhiều. Vũ trụ từ đâu đến? Do đại bùng nổ mà có. Hiện nay các nhà lượng 

tử học không thừa nhận là bùng nổ lớn, không thể nói là bùng nổ lớn. Các nhà lượng tử học 

phát hiện, khởi nguồn của vũ trụ ngày càng gần với Phật pháp, từ trong không sanh ra có. Họ 

nói từ chỗ này. 
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Có, có ban đầu là ba loại: Năng lượng, tin tức, vật chất, đây là tam tế tướng của A lại da. 

Năng lượng là nghiệp tướng của A lại da, tin tức là chuyển tướng của A lại da, nghĩa là kiến 

phần của A lại da, vật chất là cảnh giới tướng của A lại da. Cảnh giới tướng, tướng phần của 

tam tế tướng, không dễ!  

Đây là khoa học đã chứng minh kinh Phật, các nhà khoa học nói, người của thời đại 

chúng ta, đã không phải sinh hoạt trong thế giới vật chất, sống ở đâu? Sống trong thế giới 

lượng tử, họ nói điều này rất đúng. Dùng lượng tử để xem Phật pháp sẽ tăng trưởng trí tuệ, sẽ 

đạt được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn chân thật. Biết được chân tướng vạn pháp trong vũ 

trụ, không còn bị mê hoặc. Xử sự đối nhân tiếp vật, sẽ biết nên làm như thế nào. Đó chính là 

giới định tuệ trong kinh điển và Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức trong truyền thống 

văn hóa xưa. Lượng tử tương ưng với những điều này. 

Chúng ta xem tiếp bên dưới Hợp Tán. “Hợp Tán nói: Phật gọi là giác, tức tự giác ngộ, 

lại có thể giác tha”. Bên dưới là một ví dụ: “Ví như có người giác tri có giặc, giặc không làm 

gì được”, đây là ví dụ Phật nói trong kinh. Không phát giác ra có ăn trộm, chúng liền nhân cơ 

hội trộm cắp tài vật của chúng ta. Nếu như ta giác ngộ, biết được chúng ta tên trộm, họ không 

giám lấy cắp nữa, vì sao vậy? Khi mất đồ, nhất định là chúng lấy, nên chúng không dám ra 

tay. Đây là dùng để ví dụ để nói rõ nghĩa của sự giác ngộ, nó ví như điều gì? Giác tri có tặc, 

tặc là gì? Là tham sân si mạn nghi, vọng tưởng phân biệt chấp trước, những thứ này là tặc. 

Nếu khi giác ngộ, ta còn dùng nó chăng? Không dùng nó nữa, đây là nghĩa chân thật trong ví 

dụ này. 

Thực tế mà nói, vô lượng kiếp đến nay chúng ta bị tặc này hại, chúng không phải ở bên 

ngoài, mà là tặc trong nhà mình. Tham sân si mạn nghi, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây 

là tặc. Khiến chúng ta mất đi trí tuệ đức tướng vốn đầy đủ trong tự tánh, chính là bị hại trong 

tay của chúng. Bây giờ chúng ta đã hiểu, không dùng nó nữa, không tham, không sân, không 

si. Không hoài nghi đối với giáo huấn của Phật, Bồ Tát, thánh hiền. Đối đãi với tất cả chúng 

sanh không kiêu ngạo, đều có thể quay đầu sửa đổi, trở về tự tánh là chuyện trong tầm tay 

chúng ta. Đây chính là giác tri có tặc, tặc không làm gì được. 

“Phật còn gọi là tri, như Đại Trí Độ Luận nói: Phật Đà, Tần gọi là tri”. Tần là thời đại 

Diêu Tần Cưu Ma La Thập, Đại Trí Độ Luận phiên dịch vào thời kỳ đó. “Biết được quá khứ, 

vị lai, hiện tại, chúng sanh số, không phải chúng sanh số, hữu thường, vô thường...tất cả các 

pháp. Dưới cội bồ đề hoàn toàn giác tri, nên gọi là Phật Đà”. 

Ý này là gì? Tri ở đây nghĩa là trí tuệ hiện tiền, là thật, không phải giả. Tiêu chuẩn của 

Phật là minh tâm kiến tánh. Chư vị nên biết, Đức Phật xuất hiện ở thế gian, giảng kinh thuyết 

pháp cho tất cả chúng sanh, tức là dạy học. Căn tánh chúng sanh không tương đồng, nên Phật 

có vô số phương pháp khác nhau, gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn. Tám vạn bốn ngàn 

không phải là con số, là biểu pháp, biểu trưng đại viên mãn. Đức Phật biết hết tất cả căn tánh 

khác nhau của chúng sanh, ngài đều có phương pháp để giáo hóa, giúp ta quay đầu, giúp ta 

giác ngộ. Phương pháp này của Phật từ đâu mà có? Là trong tự tánh vốn như vậy, là vốn có, 

không phải từ đâu đến, không phải học được, trong tự tánh vốn có. Mỗi người đều có tự tánh, 

mỗi người vốn đều đầy đủ. Đại sư Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, nói quá rõ 

ràng. Chỉ là chúng ta mê thất tự tánh, hình như những năng lực này đều mất đi. Thật ra không 

mất, không mất vì sao không thể hiện tiền? Vì nó có chướng ngại. 

Chướng ngại có hai loại lớn: Phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng lại 

chia thành ba loại lớn: Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Nếu đoạn trừ 
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hết những phiền não này_trong tự tánh vốn không có phiền não, khi mê ngộ nhận rằng thân 

này là ta. Từ thân sanh ra vọng tưởng tự tư tự lợi, từ tự tư tự lợi mà sanh ra vô lượng vô biên 

tập khí phiền não. Đức Phật dạy chúng ta không có gì khác, ngoài mục đích giúp ta giác ngộ, 

nhận thức chính mình, sau đó đào thải tập khí phiền não của chúng ta. Dần dần buông bỏ hết, 

ta sẽ trở về tự tánh. Trong tự tánh trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn 

đều hiện tiền. Đây là giáo huấn của Phật, Đức Phật dạy chúng ta. Tương lai chúng ta tu thành 

tựu, toàn là tự tánh mình vốn có, Phật không cho chúng ta gì cả. Chúng ta phải hiểu điều này. 

Nhưng chúng ta mê muội, nếu ngài không dạy, chúng ta làm sao biết quay đầu? Làm sao biết 

bản thân mê hoặc? Nhất định phải cảm kích ân đức này, phải thường có tâm cảm ân.  

Đức Phật biết quá khứ, biết vị lai, biết được chúng sanh số hiện tại. Số là số lượng, Phật 

đều biết hết. Phi chúng sanh số, phi chúng sanh như hiện nay chúng ta nói  là thực vật, 

khoáng vật. Trong Phật pháp gọi là hữu tình thế gian, khí thế gian, khí thế gian là phi chúng 

sanh, phi chúng sanh số. Hữu thường và vô thường vân vân. Thường là gì? Thường là vĩnh 

hằng bất biến, vô thường là biến hóa trong từng sát na. Tự tánh của tất cả pháp là thường, 

hữu thường, hiện tượng của tất cả pháp là vô thường. 

Đức Phật ở dưới cội bồ đề thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, không có gì ngài 

không biết, nên gọi ngài là Phật Đà, dịch sang tiếng Trung quốc là Đại Giác Thế Tôn. Vì thế 

có một số tự viện, dùng “Đại Giác” làm danh hiệu_Chùa Đại Giác, đây là chùa của Phật giáo, 

đạo tràng của Phật giáo. 

“Phật thành tựu nhất thiết trí tuệ, quá khứ, hiện tại, vị lai, tận bất tận, động bất động, 

thấu triệt tất cả thế gian, nên gọi là Phật Đà”. Đây là ba loại trí chúng ta nói ở trước: Nhất 

thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí. Trí tuệ thành tựu, cho nên quá khứ, vị lai, hiện tại, 

tận bất tận, động bất động, hiểu rõ tất cả thế gian. Tất nghĩa là biết hết, là minh bạch. 

Thế nào gọi là tận? Thế nào gọi là bất tận? Thế nào gọi là động? Thế nào gọi là bất 

động? Tận bất tận là đối với lý mà nói, cùng tận căn nguyên. Đến trình độ nào mới tận? Trở 

về tự tánh mới là tận, A lại da trở xuống đều là bất tận, không cùng tận. Nghĩa là chưa thật sự 

thấy được chân tướng sự thật, thấy được viên mãn, thấy được rốt ráo. Bất động là tự tánh, 

động là hiện tượng. Nhất thiết thế gian, đều bao gồm cả ba loại thế gian: hữu tình thế gian, 

khí thế gian, trí chánh giác thế gian. Trí chánh giác là thế gian của thánh nhân, Phật không có 

gì không biết. 

Ở trên đều nói về chữ “Phật”, Phật là chính mình. Sau khi hiểu rõ, chúng ta phải coi việc 

thành Phật là mục tiêu hàng đầu cần phải nổ lực trong đời này. Quý vị đã làm Phật, tôi nói 

buôn bán có được chăng? Được, bất cứ ngành nghề nào trong thế gian đều được. Quý vị mới 

biết, Phật là giác ngộ, là trí tuệ, bất luận làm nghề gì đều là đỉnh cao, đều là Phật. Phật ở đâu? 

Phật tại các ngành các nghề, Phật trong nam nữ già trẻ, họ giác ngộ, họ chính là Phật. Nói từ 

góc độ thế gian, Phật là người tốt nhất, người tốt không ai sánh bằng. Ngài là người tốt nhất 

trong thế gian, bất luận làm ngành nghề nào, đều trở thành người tốt nhất trong ngành nghề 

đó. Ngài có trí tuệ, có năng lực, biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là thuộc về đức năng. 

Bên dưới nói: “Thế Tôn, tiếng Phạn gọi là Bạc Già Phạm, viên mãn đầy đủ chúng đức, 

là thế gian tôn trọng, nên hiệu là Thế Tôn”. Chúng ta có thói quen, đối với người mà ta tôn 

trọng, đều thêm vào một danh hiệu như vậy. Trong Phật pháp cũng như vậy, đây là xưng hiệu 

mà thông thường chúng ta tôn trọng đối với Phật, xưng là Thế Tôn. Thế là thế xuất thế gian, 

người này đáng để chúng ta tôn kính. Bình thường chúng ta nói tôn kính người nào đó.  
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Thế Tôn nghĩa là tôn kính, tiếng Phạn gọi là Bạc Già Phạm. Viên mãn đầy đủ chúng 

đức, người có đức hạnh, đức hạnh viên mãn, ngài đều đầy đủ tất cả. Người xưa dùng 12 chữ 

để hình dung về đức hạnh: Hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa bình, ngài đều đầy 

đủ, người này đáng được người tôn kính. Trong Phật pháp nói: “Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng 

sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”, đây đều là đức. “Thọ trì tam quy, cụ túc 

chúng giới, bất phạm oai nghi”, cũng là đức. “Phát tâm bồ đề, thâm tín nhân quả”, cũng là 

đức. Quý vị xem, học nghĩa là “đọc tụng đại thừa”. Quý vị xem trong mười câu, hết chín câu 

nói về đức, học chỉ nói một câu: Đọc tụng đại thừa. Ở sau là “khuyến tấn hành giả”, đó là 

giáo hóa chúng sanh. Nhìn từ gốc độ này, ta thấy Phật giáo rất coi trọng đức hạnh. Không 

viên mãn đầy đủ chúng đức, như vậy sao có thể thành Phật được? Từ đó cho thấy, đức hạnh 

viên mãn là trong tự tánh vốn đầy đủ, không phải học được từ bên ngoài, toàn là tánh đức. 

Hiểu được đạo lý này, 113 điều trong Đệ Tử Quy là tánh đức, vốn là như vậy. Chúng ta mê 

thất tự tánh, lạc mất phương hướng, đánh mất căn bản làm người, do đó mà đi ngược với tánh 

đức. 

Phật Bồ Tát từ bi, thị hiện ở thế gian để dạy chúng, giúp chúng ta quay đầu là bờ. Vì thế 

chúng ta phải dùng tu đức để trở về tự tánh, như vậy là viên mãn. Đây là người thế gian tôn 

trọng, kính ngưỡng, cho nên gọi là Thế Tôn. 

“Phẩm Thập Hiệu trong Thành Thật Luận nói: Chín loại này là chỉ đầy đủ các danh hiệu 

ở trước, đối với bậc trung tôn trong ba đời mười phương thế giới, nên gọi là Thế Tôn”. Đây 

là Thành Thật Luận, một tông phái của tiểu thừa. Nương Thành Thật Luận mà kiến lập, gọi là 

Thành Thật Tông, trong này cũng nói đến mười hiệu của Như Lai. Chín hiệu ở trước đều đầy 

đủ, cho nên gọi là Thế Tôn, là bậc thế xuất thế gian mà tất cả chúng sanh đều tôn kính. 

“Đại Trí Độ Luận là lấy Phật làm danh hiệu thứ mười, lấy Thế Tôn làm danh hiệu chung 

đầy đủ mười hiệu tôn đức”. Trong Đại Trí Độ Luận có 11 danh hiệu, hiệu thứ mười là Phật, 

thứ 11 là Thế Tôn. Thế Tôn là gì? Là tổng xưng, mười danh hiệu trước đều đầy đủ, nên gọi là 

Thế Tôn. Đây đều là khai hợp khác nhau. “Ở đây khai hợp có khác, nhưng nghĩa không 

khác”. 

“Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai”, ở đây nói rõ mười loại xưng hiệu của Phật, hiển lộ 

Phật quả thật là vạn đức vạn năng. Ở đây quan trọng nhất, những người học Phật cần phải 

hiểu, đây là tánh đức. Mỗi người đều có, không phải chỉ riêng Phật mới có, là tất cả đại 

chúng đều đầy đủ. Nhưng từ thân Phật hiển thị ra ngài đã làm được, chúng ta cần phải nỗ lực 

tu học, ngài làm được, chúng ta cũng có thể làm được. 

Xem tiếp kinh văn ở dưới: “Tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp, thời vi Chư Thiên cập thế 

nhân dân thuyết kinh giảng đạo”. Đoạn kinh văn này là của Hán Dịch, đoạn kinh văn trang 

180, đây là kinh văn. “Đức Phật này trú thế hoằng pháp tất cả có 42 kiếp”. Đức Phật này 

chính là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Đoạn này là chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. 

Từ chỗ này chúng ta hiểu được, tất cả Chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian, tất cả đều 

dùng thân phận một người thầy, họ đến thế gian để dạy học. Phương pháp dạy học, nhất định 

giống như Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện, vì sao vậy? Vì cổ nhân nói: Thân hành ngôn giáo, 

nếu không thực hành làm sao có thể dạy người khác? Vì thế bản thân chúng ta cần phải thực 

hành, mới có thể dạy người khác, dùng hành vi lời nói của bản thân để dạy người. Lúc Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, những gì ngài dạy chúng ta ngài đều làm được. Chúng ta tiếp 

xúc với ngài, không nói gì nhưng không thể không khâm phục. Ngài dạy chúng ta buông bỏ 

tập khí phiền não, ngài đã làm được điều này. Ngài dạy chúng ta buông bỏ tất cả vật ngoài 
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thân, ngài thể hiện cho chúng ta thấy. Đây là thật không phải giả, chúng ta không thể không 

phục ngài. Suốt đời dạy học không thu học phí, dạy không phân biệt chủng tộc. Trong thời 

đại đó Ấn độ cũng là tiểu bộ lạc, đều chưa hình thành thống nhất quốc gia, tình hình gần 

giống như Trung quốc. Gọi là đại quốc chính là bộ lạc lạc lớn, tiểu quốc là bộ lạc nhỏ, quốc 

vương là thủ lĩnh của bộ lạc, là một thời đại như thế. 

Trong lịch sử Trung quốc ghi chép, khu vực, quốc gia của họ chỉ chuông vuông 100 

dặm, đây là quốc gia lớn. Quốc gia nhỏ chỉ có 50 dặm, 30 dặm. Chúng ta đọc lịch sở thời cổ 

đại, khu vực của Trung quốc, nghĩa là những nơi cư dân chúng ta đang sống. Phía bắc đến bờ 

bắc của Hoàng Hà, phía nam đến bờ nam của Trường Giang, một vùng đất lớn bao nhiêu đó, 

có bao nhiêu quốc gia? Thời nhà Chu có hơn 800 quốc gia. Vì thế thiên tử, chư vị nên biết, 

đó là người có đức hạnh được mọi người tôn trọng, muốn học tập theo người đó, khi gặp vấn 

đề thắc mắc gì đều đến thỉnh giáo. Quốc gia của nhà Chu, đồng nghĩa nói là mô phạm của 

hơn 800 quốc gia này, quốc gia này tốt đẹp nhất. Nếu nói như chúng ta hiện nay, một quốc 

gia ngày xưa hiện nay là một huyện, một thành phố. Huyện thị này là tấm gương của tất cả 

huyện thị khác. Các bậc thánh hiền nói, đây là thường nói: Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát 

đức. Những người lãnh đạo đều thực hành, cán bộ đều thực hành, nhân dân đều thực hành. 

Nghĩa là trong thành thị này, từ trên xuống dưới mỗi người đều thực hành nó. Người ta vừa 

đến đây, liền cảm nhận được một từ trường hòa thuận, có sự cảm nhận khác, đều muốn học 

theo quý vị. Vậy tại sao họ làm không được? Họ làm không được là có nguyên nhân, vì 

không ai dạy họ, đạo lý chính là như vậy. Cho nên quý vị xem, giáo dục quan trọng biết bao! 

Vì sao nhà Chu có thể khiến chư Hầu trong thiên hạ đều tôn họ làm thiên tử? Chư vị nên 

biết, điều đầu tiên là gia giáo tốt. Nhà Chu là thời Văn Vương mới khởi lên, mới hình thành 

cục diện này. Tiền nhân đều tích đức, phụ thân của ông là Vương Lý, tổ phụ của ông là Thái 

Vương, mấy đời đều tích đức, đều thực hành luân thường đạo đức một cách viên mãn. Trong 

tiểu quốc này, họ được nhân dân ủng hộ, nhìn thấy quốc vương như vậy, nhân dân đều noi 

theo họ, đều học tập theo họ, và hình thành nên nếp sống như thế. Diện tích lãnh thổ Trung 

quốc rất lớn, rất nhiều nhiều chủng tộc, cũng có rất nhiều tiểu quốc, tự nhiên nghe được nếp 

sống này. Biết rằng đây là điểm mô phạm, nên đều đến xem, đều đến học, là hình thành một 

cách tự nhiên. 

Nên lý niệm gia giáo của cổ nhân, từ xưa đến nay đều được coi trọng, điều này phải 

thực hành. Những phương pháp trong Đại Học nói: “cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu 

thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Những phương pháp này đều dạy cho chúng ta. Chỉ cần 

ta y theo đó mà tu hành, đều có thể thành thánh thành hiền. Vì vậy điển phạm này đã hình 

thành như thế nào? Là thánh hiền hình thành, cho nên xưng vương, xưng thánh vương. Chính 

trị của thánh hiền, gia đình của thánh hiền, đây mới gọi là truyền thống văn hóa xưa.  

“Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên”. Kiến lập một quốc gia, lãnh đạo nhân dân toàn 

quốc, điều gì quan trọng nhất? Là giáo dục. Thời cổ đại luôn đặt giáo dục lên vị trí hàng đầu, 

thứ tự này không được lẫn lộn. Nếu đặt giáo dục sau cùng xã hội sẽ động loạn, còn như đặt 

giáo dục ở vị trí đầu tiên, tất cả đều phục vụ cho giáo dục. Ai cũng coi trọng việc dạy học, 

mỗi người đều hiếu học, nó trở thành một nếp sống, xã hội này tự nhiên có nền trị an lâu dài. 

Thánh hiền nhân đều ở trên vị trí của người thầy. Xem trong kinh văn: “Ở đời truyền dạy 42 

kiếp”, ta xem từ câu này sẽ biết, người trong thời đại đó phước báo rất lớn. Thọ mạng dài là 

phước báo lớn! Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai trú thế 42 kiếp.  
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Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, trú thế 80 năm, 80 năm, dạy học 49 năm. Ngài 

biểu diễn cho chúng ta thấy là 30 tuổi khai ngộ, rất giống với Khổng phu tử. Khổng phu tử 15 

tuổi lập chí học tập, lập chí cầu học vấn, 30 tuổi thành tựu. 15 tuổi đến 30 tuổi, học suốt 15 

năm, 15 năm có thành tựu, vẫn không ngừng nâng cao cảnh giới. “40 bất hoặc”, trí tuệ hiện 

tiền, không còn mê hoặc. “50 tuổi biết thiên mệnh”, thiên mệnh là gì? Là giáo dục nhân quả, 

hiểu về nhân quả. “60 nhĩ thuận”, nhĩ thuận là gì? Đạo của trung thứ chính là nhĩ thuận, Phật 

pháp gọi là đại từ đại bi. Khổng tử 70 tuổi tùy tâm muốn làm gì thì làm không hề vướng mắc, 

rất tự nhiên, không phải cố ý. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tự nhiên tương ưng với 

ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Làm một cách tự nhiên, không cần tư duy, tự nhiên 

hoàn toàn tương ưng, đây là thánh đức. Khổng tử 73 tuổi ra đi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

79 tuổi viên tịch, ngài dạy học 49 năm, sau khi khai ngộ là bắt đầu dạy học. Khổng tử sau khi 

học thành, sau khi học vấn thành tựu, trong lòng ông ngưỡng mộ nhất là Chu Công, Quản 

Trọng. Đây là những người trong lòng ông vô cùng ngưỡng mộ, muốn học theo họ. Ông chu 

du các nước, mục đích là hy vọng có quốc quân mời ông. Nói như hiện nay gọi là đi theo con 

đường chính trị, cũng hy vọng được làm tể tướng. Vị trí, quan vị như thế mới có thể phơi bày 

hoài bảo của ông, ông sẽ làm cho quốc gia này trị lý giống như nhà Chu, như nhà Tề vậy. 

Nước Tề Quản Trọng làm tể tướng, nước Tề đại trị. Khi Vũ Vương làm vua nhà Chu, quốc 

quân của nhà Chu, Chu Công phụ chính, họ là huynh đệ. Chu Công là người rất giỏi, phò trợ 

Vũ Vương. Thành tích chính trị này, đời này qua đời khác khiến người hoài niệm, ngưỡng 

mộ. Khổng tử muốn học theo họ, kết quả đi qua rất nhiều quốc gia, không có vị vua nào dùng 

ông. Vì tuổi tác đã lớn, 68 tuổi, cảm thấy không được lợi ích gì, liền từ bỏ ý niệm này, trở về 

quê dạy học. Cho nên Phu tử dạy học chỉ được năm năm, 68 tuổi về quê dạy học, 73 tuổi qua 

đời. Khổng tử dạy học thành công, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học thành công. Có thành 

tựu dạy học tốt như thế, là dựa vào điều gì? Chân thành, hoàn toàn không chút hư ngụy. 

Những gì dạy cho người, bản thân đều thực hành một cách triệt để, nên khiến người khác 

cảm động sâu sắc, đây là nền giáo dục thành công. Nếu thầy dạy học trò, mà bản thân không 

thực hành, thì không thể có được hiệu quả như Khổng Tử và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 

chính mình phải làm được. Nói đến thánh nhân, mình là thánh nhân. Nói đến hiền nhân, bản 

thân là hiền nhân, làm tấm gương cho học trò mình noi theo, thân hành ngôn giáo. 

Trước đây chúng tôi làm thí nghiệm ở Thang Trì, mục đích là gì? Chính là đem truyền 

thống văn hóa làm thí nghiệm cho mọi người thấy, quý vị nói bây giờ có hiệu quả chăng? Sau 

khi làm xong, chúng tôi liền từ bỏ. Vì sao vậy? Vấn đề này là trách nhiệm của quốc gia. Tôi 

không đi theo chính trị, thân phận hiện tại của chúng tôi là người xuất gia đệ tử Phật. Sứ 

mạng của người xuất gia đệ tử Phật là gì? Giảng kinh dạy học, làm ngành này. Mỗi người 

trong xã hội này, bản thân mỗi người làm tốt chức vụ của mình, sau đó hợp tác với các ngành 

nghề khác. Như vậy xã hội được an định, xã hội sẽ hòa thuận, xã hội luôn thái bình thịnh trị, 

xã hội tự nhiên ngày càng phát triển. 

Người trong mỗi ngành nghề đều giác ngộ, nói theo truyền thống văn hóa, mỗi người 

đều là thánh hiền quân tử, như vậy sao không tốt đẹp được? Chẳng những truyền thống văn 

hóa xưa là tấm gương tốt của các huyện thị Trung quốc, mà cũng là tấm gương tốt trên toàn 

thế giới. Quốc gia nào, khu vực nào không hy vọng được an định hòa bình? Đều hy vọng 

được như thế, nhưng không tìm ra phương pháp. Trong truyền thống văn hóa xưa có phương 

pháp này, phương pháp này ngày xưa đã từng thí nghiệm, đều làm được. Đại đồng, tiểu 

khang đều từng thực hiện qua. 
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Dưới sự trị vì của Văn Cảnh Đế thời nhà Hán; Trinh Quán, Khai Nguyên thời nhà 

Đường; Vĩnh Lạc thời nhà Minh; Khang Hy, Càn Long thời nhà Thanh, đều được gọi là 

thạnh  thế, nhưng đều thuộc về tiểu khang. 

Người đọc sách, mặc dù sống trong thời đại tiểu khang, nhưng mỗi niệm không quên đại 

đồng. Đại đồng là thánh nhân, tiểu khang là hiền nhân, người xưa gọi là thánh hiền quân tử. 

Thành thánh thành hiền phải dựa vào giáo dục, bởi vậy kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. 

Không đọc sách thánh hiền, sao có thể thành thánh thành hiền? Đứng đầu trong sách thánh 

hiền chính là kinh điển đại thừa, đây là sách thánh. Mục tiêu của kinh điển đại thừa là dạy 

người làm Phật, làm Bồ Tát. Phật Bồ Tát luôn ở trên địa vị thầy giáo, nghề giáo viên, suốt 

đời làm giáo viên, dạy học không phân biệt chủng tộc. Đức Phật là một nhà mô phạm gương 

mẫu của chúng ta, sống một ngày thì dạy một ngày. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học suốt 

49 năm, chưa từng nghe nói được nghĩ ngày nào, không có, trong kinh không có ghi chép. 

Học không chán, dạy không mệt. Vì sao vậy? Vì đạt được pháp hỷ, vô cùng an lạc. Khổng tử 

nói: “Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ”, gọi là pháp hỷ. Trong kinh điển nói: Pháp hỷ 

sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Địa vị là gì? Là Thiên Nhơn Sư. 

Từ 42 kiếp này, có thể thấy được người trong thời kỳ đó có phước báo rất lớn, thọ mạng 

của họ rất lâu. 

Ở đây Hoàng Niệm Tổ nói rất hay: “Phật trú thế hoằng pháp 42 kiếp”. Đức Phật Thích 

Ca Mâu Ni trú thế hoằng pháp 79 năm. Người xưa thông thường dùng tuổi mụ, là 80 tuổi, 

Phật Thích Ca trú thế 80 năm. Nên 42 kiếp này là nói Phật trú thế 42 kiếp. “Thời gian này là 

diễn thuyết kinh văn cho Chư Thiên và nhân dân trong thế gian”. Diễn là biểu diễn, làm ra 

cho người khác thấy, thuyết là giảng giải. Diễn là thân hành, thuyết là ngôn thuyết.  

Kinh, nói như hiện nay gọi là chân lý, đạo lý vĩnh hằng bất biến, như vậy mới gọi là 

kinh. Không bị hạn chế bởi thời gian và không gian, cho nên gọi là kinh văn. Những gì Đức 

Phật dạy trong 3000 năm trước là chân lý, ngày nay vẫn là chân lý không hề thay đổi. Ở Ấn 

độ dạy người Ấn độ là chân lý, truyền đến phương đông dạy người phương đông vẫn là chân 

lý. Không những như vậy, mà dạy lục đạo, dạy mười pháp giới, tánh tướng lý sự nhân quả 

vĩnh hằng không thay đổi. 

“Giảng luận đạo pháp và đạo yếu”, những phương pháp đại đạo này, yếu là tinh yếu, là 

quan trọng nhất, là tinh hoa, chúng ta phải nắm chắc. Bên dưới là giải thích cho chúng ta. 

“Đạo là con đường giác ngộ”, con đường. “Câu Xá Luận nói: Nghĩa của đạo là gì? Là con 

đường niết bàn”, đó là nghĩa của đạo. Nghĩa này là nghĩa lý của đạo, nói như thế nào? Gọi là 

con đường niết bàn. “Đi theo con đường này có thể đến thành niết bàn”, đây là đại bát niết 

bàn, mục tiêu và phương hướng của Phật pháp đại thừa đều ở đây. Bất kỳ bộ kinh luận nào, 

mục tiêu sau cùng đều là đại bát niết bàn. Đây là tiếng Ấn độ, niết bàn là tiếng Ấn độ. Trong 

khổ tập diệt đạo dịch thành diệt. Diệt điều gì? Diệt phiền não: Kiến tư phiền não, trần sa 

phiền não, vô minh phiền não. Đoạn tận cả ba loại phiền não, liền minh tâm kiến tánh, đó gọi 

là bát niết bàn. Bây giờ chúng ta dùng một cách nói dễ hiểu hơn, gọi là trở về tự tánh. Vì thế 

kinh luận đại thừa là con đường lớn giúp chúng ta trở về tự tánh, con đường thành Phật. Phật 

đạo là rốt ráo nhất, viên mãn nhất. Dùng Phật đạo để làm đường đi, như vậy còn gì để nói 

chăng? Người thế gian chúng ta gọi là thánh nhân, cho nên người xưa gọi Phật là đại thánh, 

nghĩa này cũng rất thích hợp. 
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Hoa Nghiêm Đại Sớ, đây là Sớ Sao của đại sư Thanh Lương, trong này nói: “Thông đến quả 

Phật, cho nên gọi là đạo”. Ý này tương đồng với Câu Xá Luận, có thể thông đạt đến quả vị 

Phật, đây gọi là đạo. Con đường này rất dài, rất xa xôi. Nếu chúng ta hiểu rõ ràng phương 

pháp, luận lý, cảnh giới, tinh tấn tu học. Bí quyết tu học chính là nhìn thấu buông bỏ.  

Trước đây đại sư Chương Gia dạy cho tôi, nhìn thấu là sao? Là thấu triệt, làm sao để 

thấu triệt? Điều này cần phải dựa vào kinh luận. Thông thường đều là hàng trung hạ căn tánh, 

trong kinh điển đại thừa, hàng thượng trung hạ căn đều phải nương vào kinh điển, như vậy 

mới thấu hiểu được. Chỉ có hàng thượng thượng căn là nhờ vào thiện căn của họ, thiện căn 

phước đức vô cùng sâu dày. Họ không cần học nhiều thứ cũng có thể khai ngộ, vì sao vậy? 

Vì họ buông bỏ được, giống như đại sư Huệ Năng vậy. 

Khi tôi mới học Phật, ba người thầy, ba người thầy chưa từng gặp mặt, nhưng câu này là 

ba vị thầy nói, nói hoàn toàn giống nhau. Họ dạy tôi học Phật pháp tuyệt đối không được học 

ngài Huệ Năng, cảnh cáo tôi. Họ nói: anh không phải thuộc hàng căn tánh đó, nếu đi theo con 

đường đó không có thành tựu. Mà còn nói với tôi, trước đại sư Huệ Năng chưa từng có người 

như vậy, sau ngài Huệ Năng cho đến nay cũng chưa gặp được người thứ hai. Đó là bậc 

thượng thượng căn, là thiên tài, không học theo được. 

Thượng trung hạ căn đều phải y cứ theo kinh điển, nghĩa là phải đọc sách, dần dần nâng 

cao. Nhưng trong này quan trọng là ta hiểu được bao nhiêu, buông bỏ được bao nhiêu, ta mới 

có thể tiến về phía trước, tức là cảnh giới tiếp tục nâng cao. Nếu không buông bỏ thì không 

thể nâng cao được.Đại sư  Chương Gia nói, điều này giống như lên cầu thang vậy. Ví dụ 

mười tầng lầu, quý vị không buông bỏ tầng thứ nhất, làm sao lên đến tầng thứ hai? Đến tầng 

thứ hai, không bỏ tầng thứ hai làm sao lên được tầng thứ ba? Từ đây chúng ta mới lãnh hội 

được, công phu tu hành trong Phật pháp không có gì khác, chính là buông bỏ. Không buông 

được thì sao? Không buông được những gì ta học đều biến thành Phật học, biến chất. Thế 

nên học Phật và Phật học là hai vấn đề khác nhau. Phật học không thể được lợi ích, thọ dụng 

ta đạt được là danh lợi của thế gian. Vấn đề này hiện nay rất phổ biến, trong trường học đích 

thực có thể dùng kinh điển viết luận văn, có thể lấy được học vị tiến sĩ. Có thể làm vị giáo 

thọ, nhà Phật học, có thể đạt được những danh lợi này. Nhưng danh lợi vẫn là số mạng có, số 

mạng không có thì danh lợi không đạt được, đạo lý nhân quả chính là ở đây. Cho nên học 

Phật và Phật học là hai vấn đề khác nhau. Nghiên cứu Phật học, vĩnh viễn không thể thoát ly 

luân hồi lục đạo. Thầy lý nói: phải sanh tử như thế nào thì vẫn sanh tử như thế, tức là nói tùy 

nghiệp lưu chuyển. Nhưng người học Phật không như vậy, người học Phật có thể vượt thoát 

lục đạo. Đặc biệt là gặp được pháp môn Tịnh độ, tu theo pháp môn Tịnh độ, rất có thể ngay 

trong đời này vĩnh việt ra khỏi lục đạo, mười pháp giới. Điều này rất khó được, quả thật 

không dễ. Nếu có cơ duyên gặp được Tịnh độ, đó là điều may mắn không gì sánh được, có 

thể thành tựu trong một đời. Gặp các pháp môn đại thừa khác không được, nhất định không 

thể vượt thoát lục đạo, vì sao vậy? Vì chưa đoạn được kiến tư phiền não. Điều này cần có 

năng lực thật sự, phải tinh tấn tu hành. Kiến tư phiền não chưa đoạn, không thể ra khỏi lục 

đạo. Ở trong lục đạo xả thân thọ thân, khi đầu thai là quên hết tất cả chuyện trong quá khứ. 

Quý vị thử nghĩ xem, đến đời nào kiếp nào ta mới nhớ lại được những gì ta tích lũy được 

trong đời quá khứ, hầu như là chuyện không thể. 

Ở thế gian bây giờ có thuật thôi miên, thuật thôi miên có thể phát hiện được đôi nét vụt 

vặt trong quá khứ. Trong những điều vụn vặt đó có thể hiểu được, con người thật sự có luân 

hồi, ta không có cách nào ra khỏi luân hồi. Nhưng quý vị một đời học Phật niệm Phật không 
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thể vãng sanh, cũng không mất quả báo của trời người, lợi ích của việc học Phật là như vậy. 

Trong Phật pháp không được coi là quả báo, Phật pháp gọi tiểu quả là A la hán, thoát ly lục 

đạo là tiểu quả. Sanh vào tứ thánh pháp giới, có thể thoát ly mười pháp giới, đây mới là quả 

lớn, quý vị xem không đơn giản chút nào! 

Bởi thế pháp môn Tịnh độ vô cùng thù thắng! Không chỉ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

khen ngợi, không có vị Phật nào trong mười phương ba đời không khen ngợi. Tất cả Chư 

Phật Như Lai, không có đức Như Lai nào không khuyên đệ tử mình cầu sanh Tịnh độ. Đến 

trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật Tỳ Lô Giá Na cũng không ngoại lệ. Ta có thể nghĩ cũng biết, 

pháp môn vày thù thắng vô cùng. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, Văn Thù và Phổ 

Hiền_đây là hai trợ thủ của Phật Tỳ Lô Giá Na, dẫn đầu 41 vị pháp thân đại sĩ trong thế giới 

Hoa Tạng, đến thế giới Cực Lạc theo học Phật A Di Đà. Biểu diễn cho chúng ta thấy, họ là 

thật, không phải giả. Vì sao vậy? Vì trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng: Bồ Tát tu hành ở thế 

giới Hoa Tạng, từ sơ trụ đến Đẳng giác cần ba a tăng kỳ kiếp. Nhưng đến thế giới Cực Lạc tu 

hành, không cần dùng đến thời gian một kiếp, không cần, họ đã thành tựu được, thành tựu rất 

nhanh! 

Vãng sanh đến thế giới Hoa Tạng, là điều không đơn giản, đó quả thật là huân tu vô 

lượng kiếp. Đến thế giới Hoa Tạng thành tựu rất chậm, nếu đến thế giới Cực Lạc là lập tức 

thành tựu. Như chúng ta, từ vô lượng kiếp đến nay đều đang tạo nghiệp, không phải đang tu 

hành, là đang tạo nghiệp, vì thế hiện nay tập khí nghiệp của chúng ta rất nặng. Tu hành tập 

khí sao lại nặng đến thế? Là do tạo nghiệp, cho nên nhất phẩm phiền não cũng không đoạn 

được. Năm loại lớn trong kiến hoặc, đầu tiên là thân kiến, chúng ta đoạn được chăng? Ta thật 

sự có thể buông bỏ thân này chăng? Thân không phải tôi. Hiện nay các nhà khoa học lượng 

tử cũng nói, thân thể không phải là ta, thân thể sanh diệt trong từng sát na. Họ lấy một ví dụ 

rất hay: Tôi của năm phút trước và tôi của năm phút sau, không phải là một cái tôi, nó biến 

hóa vô cùng tận. Phàm những gì có sanh có diệt đều là giả, bây giờ các nhà khoa học cũng 

nói như vậy. Thế nào là thật? Không sanh không diệt là thật, điều này hoàn toàn giống như 

kinh điển đại thừa nói.  

Cho nên pháp môn Tịnh độ rất đáng quý, chúng ta gặp được pháp môn này chẳng khác 

nào gặp được của báu. Pháp môn này có thể giúp ta thành tựu trong một đời, mà còn nhanh 

chóng thành tựu, phải như thế nào? Phải y giáo phụng hành, coi việc niệm Phật là mục đích 

cứu cánh trong đời, phải để Phật A Di Đà trong tâm, những gì khác đều quét sạch hết. Chỉ có 

Phật A Di Đà, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, cần bao nhiêu thời gian? 

Chúng ta xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện, trong này khoảng một 

nửa, trên một nửa số người đó, ba năm thành tựu. Cũng có không ít người chưa đến ba năm 

là thành tựu. 

Mấy năm trước cư sĩ Hoàng Trung Xướng ở Thẩm Quyến, 30 tuổi thành công. Ông làm 

một thử nghiêm, là tấm gương cho chúng ta. Ông nghe nói niệm Phật ba năm thành công liền 

thử xem, bế quan ba năm. Mỗi ngày tụng một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, ngoài ra là niệm Phật, 

nghĩa là niệm rốt ráo một câu Phật hiệu. Hai năm 10 tháng, thiếu hai tháng là tròn ba năm, 

biết trước giờ chết, ông vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Là thật, không phải giả, trong tam 

chuyển pháp luân, ông đã làm chứng chuyển cho chúng ta. Ông ta đã chứng minh cho chúng 

ta, quý vị xem rất dễ thành tựu. Chư vị nên biết, đến thế giới Cực Lạc làm A Duy Việt Trí Bồ 

Tát, quá tuyệt vời! 
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Tôi ở đây giảng kinh là khuyên mọi người, còn ông ta ở đó làm gương. Quý vị xem ông 

ta ra đi một cách tự tại, rất tiêu sái, xả bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian, không còn chút gì 

tham luyến. 

Người phương tây nói về thảm họa năm 2012, bây giờ đến năm 2012 vẫn còn kịp. Năm 

2012, là vì ngày 21 tháng 12, vẫn còn kịp. Nếu chúng ta tu hành tinh tấn, thiên tai đến cũng 

không sợ. Thiên tai đến chúng ta về thế giới Cực Lạc, thiên tai không đến, không đến cũng 

đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc tốt biết bao! Hà tất ở thế gian này chịu khổ. 

Bên dưới giải thích: “Đạo pháp đến pháp niết bàn chánh đạo. Đạo yếu là nòng cốt của 

Phật đạo”. Như trong kệ khen ngợi Phật A Di Đà có câu: “Cứu sướng đạo yếu vô chướng 

ngại”. Tôi vừa mới nói với quý vị, câu chuyện về cư sĩ Hoàng Trung Xướng, quả thật đáng 

để chúng ta phản tỉnh, đáng để chúng ta học tập. Bởi vậy thiên tai năm 2012 đối với chúng ta 

mà nói là cơ hội tốt, là thời hạn để thủ chứng. Giới hạn trong thời kỳ này, để chúng ta đi làm 

Phật. Hay! rất hay! Không có cơ hội nào tốt hơn. Để Phật A Di Đa trong lòng, ngoài ra đều 

buông bỏ hết. Tôi tin không có ai không thành công. 

Hêt giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 188 hàng thứ nhất, bắt đầu xem từ kinh văn. 

“Hữu đại quốc vương, danh Thế Nhiêu Vương, văn Phật thuyết pháp, hoan hỷ khai giải, 

tầm phát vô thượng, chơn chánh đạo ý, khí quốc quyên vương, hành tác Sa Môn, hiệu viết 

Pháp Tạng”.  

Đoạn này là kinh văn, đoạn này Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta về lịch sử của 

Phật A Di Đà, Phật pháp gọi là nhân địa, Phật A Di Đà từ đâu đến. 

Chúng ta nên nhớ, kinh văn ở trước nói với chúng ta là rất lâu về trước. Từ kiếp rất lâu 

xa về trước, thế gian này có một vị Phật ra đời, hiệu là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, 

chắc chắn không phải thế giới này của chúng ta. Lịch sử thế giới của chúng ta, không có y cứ 

này, đây là thế giới tha phương. Người trong thế giới này phước báo rất lớn, từ thọ mạng của 

Phật có thể thấy được, ngài trú thế 42 kiếp, giảng kinh thuyết pháp cho người thế gian. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trên địa cầu chúng ta vào 3000 năm trước. Theo 

lịch sử ghi chép, khi Phật xuất hiện là năm thứ 24 của Chiêu Vương thời nhà Chu, năm Giáp 

dần. Ngài viên tịch là năm thứ 53 của Chu Mục Vương, trú thế 80 năm, 80 tuổi. Thế Gian Tự 

Tại Vương Phật trú thế rất lâu, 42 kiếp, kiếp là đơn vị thời gian của Ấn độ cổ. Cách tính của 
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nó là thế giới chúng ta, thế giới này có thành trụ hoại không, mỗi lần thành trụ hoại không 

gọi là một đại kiếp. Chúng ta đều biết, giữa vũ trụ có tính chu kỳ, trong Phật pháp nói tính 

chu kỳ đều rất lớn. Ví dụ người Maya dự ngôn về thảm họa năm 2012 là một chu kỳ nhỏ, 

nghĩa là hệ thái dương và hệ ngân hà đối tề. Chúng ta biết, chúng ta biết mặt trời chạy quanh 

hệ ngân hà, hơn 5 vạn năm có một lần đối tề, hơn 5 vạn năm mới gặp một lần đối tề. Chu kỳ 

thành trụ hoại không này rất lớn, điều này lịch sử không thể ghi chép. Vì sao vậy? Vì tinh cầu 

đã hũy diệt. Không những là địa cầu, mà cả hệ thái dương đều bị hủy diệt, điều này chúng ta 

đều có thể lý giải. Trong hư không thường có hiện tượng tinh hệ sanh thành hủy diệt, trong 

kính viễn vọng của thiên văn đều có thể thấy được, nhưng không phát hiện được tính chu kỳ 

của nó. Sau khi hoại, nó lại sanh thành, vì thời gian của nó quá dài, khoa học không có cách 

nào phát hiện. Trong kinh điển nói rất rõ ràng, kiếp có tính chu kỳ rất lớn, có bao nhiêu chu 

kỳ? Một chu kỳ gọi là một kiếp, 42 kiếp tức là 42 chu kỳ. Giống như hệ thống hành tinh này 

của chúng ta, là 42 lần thành trụ hoại không, thời gian này rất dài, chúng ta không thể tính 

đếm được. 

Khi Phật Thế Gian Tự Tại Vương ra đời_cho nên thời gian Phật trú thế cũng dài, ngài 

trú thế 42 kiếp. Trong thính chúng của ngài có một vị quốc vương, vị vua này là quốc vương 

lớn, tên là Thế Nhiêu Vương. Thế Nhiêu Vương, chúng ta biết nhất định đây là tôn xưng của 

nhân dân đối với ông, vì sao vậy? Vì vị vua này thống trị giỏi. Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế 

gian, thế gian này phong nhiêu. Nghĩa là như ngày nay chúng ta nói, là một quốc gia có 

nguồn văn hóa, tài nguyên vô cùng phong phú, vô cùng phát đạt. Người xưa gọi là thái bình 

thạnh thế, đặc biệt là phương diện văn hóa. Quý vị xem có Phật xuất thế, điều này rất khó 

được, đúng là hy hữu khó gặp. Nhân dân phước báo lớn, quốc vương phước báo lớn, chiêu 

cảm Phật Bồ Tát xuất hiện, mà còn trú thế rất lâu. Thế Nhiêu Vương là học sinh của Tự Tại 

Vương Phật. “Nghe Phật thuyết pháp, hoan hỷ khai giải”. Ngài nghe hiểu, minh bạch.  

Trong Phật giáo khai ngộ có hai loại, một loại gọi là giải ngộ_Tín giải hành chứng, giải 

ngộ, một loại khác gọi là chứng ngộ. Từ chỗ này chúng ta thấy, hành vi của vị quốc vương 

này, chúng ta biết ông đã chứng ngộ, không phải giải ngộ. Giải ngộ ông không làm được, 

không thể làm được “từ bỏ quốc vương”, không cần ngôi vị quốc vương, nhường cho người 

khác. Bản thân xuất gia, làm đệ tử xuất gia của Thế Tự Tại Vương Như Lai, trở thành Tỳ 

kheo. Từ đây để thấy, ông nhất định là chứng ngộ.  

Cảnh giới chứng ngộ không phải cảnh giới bình thường, như trong kinh điển đại thừa 

nói, nhất định là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Không phải cảnh giới đó, ông không 

dễ xuất gia. Đặc biệt là sau khi xuất gia học đạo, phát tâm vô thượng. Ở trước rất nhiều chư 

vị tổ sư đại đức đều nói, ngài sơ phát tâm đã là pháp thân Bồ Tát, đăng địa Bồ Tát. Không 

phải địa vị cao như thế, ngài không thể phát tâm đại bồ đề, kiến lập thế giới Cực Lạc nói đâu 

có dễ! 

Ở sau chúng ta thấy, đoạn kinh văn này là lịch sử của thế giới Cực Lạc, người tu Tịnh 

độ không thể không biết, thế giới Cực Lạc từ đâu mà có? Phật A Di Đà từ đâu mà có? Đây là 

dạy môn lịch sử cho chúng ta. 

Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão. “Thế Nhiêu Vương kiến Hán Dịch”. 

Trong năm loại nguyên bản dịch, bản dịch thời nhà Hán, chính là Kinh Thanh Tịnh Bình 

Đẳng Giác. Văn tự trong kinh là như vậy, đây là nguyên văn. Thế Nhiêu Vương nghe kinh tu 

đạo, hoan hỷ khai giải. Hoan hỷ là được pháp hỷ, khai giải lại tiến thêm một bước nữa. “Bèn 

bỏ vương vị, làm một vị Tỳ kheo”, đoạn này là kinh văn của Hán Dịch. 
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Pháp sư Nghĩa Tịch nói: “Chuẩn bỉ kinh văn”, nghĩa là y theo trong kinh văn này nói. 

“Thế Nhiêu Vương cũng là tục danh của ngài Pháp Tạng”, trước khi chưa xuất gia, ngài là 

một vị quốc vương. “Kinh văn của Hán Dịch rất rõ ràng chuẩn xác, lúc làm quốc vương tên 

là Thế Nhiêu Vương, sau khi xuất gia tức Tỳ kheo Pháp Tạng”. Đầu tiên là nói rõ về cương 

lĩnh, sau đó mới nói tường tận. “Đương thời có một vị quốc vương lớn, tên là Thế Nhiêu 

Vương, nghe Thế Gian Tự Tại Vương Phật thuyết pháp”. Danh hiệu của Phật không có nhất 

định, Phật thị hiện là ứng tùy theo cảm của chúng sanh. Vì thế Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong 

lục đạo, thị hiện trong mười pháp giới để giáo hóa chúng sanh, như trong Kinh Lăng Nghiêm 

nói: “Tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng”. Tâm chúng sanh muốn gì, ngài có thể thị hiện 

theo nguyện vọng của chúng sanh. Danh hiệu là cương lĩnh của dạy học. 

Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới chúng ta, ngài nhất định phải dùng danh hiệu 

này. Danh hiệu là gì? Danh hiệu chính là mục tiêu dạy học của ngài, ngay lúc này ở đây trong 

đoạn thời gian này. Lúc này ở đây, những chúng sanh này cần gì. Thích Ca Mâu Ni là tiếng 

Phạn. Thích Ca dịch là Năng Nhơn, có thể nhân từ. Nghĩa là có thể lấy tâm nhân từ đối đãi 

chúng sanh. Từ đó cho thấy, người trên thế giới chúng ta, không nhân từ, không có lòng yêu 

thương. Đức Phật Thích Ca thị hiện ở thế gian này dạy những gì? Dạy mọi người dùng tâm 

yêu thương. Vì thế chúng ta có thể nói, giáo dục của Phật giáo là giáo dục về lòng yêu 

thương, dạy ta phải nhân từ với người khác.  

Mâu Ni dịch là tịch diệt, hoặc dịch là tịnh tịnh, đối với chính mình. Đối với bản thân 

không được nông nổi, phải học theo đề kinh này nói, “thanh tịnh bình đẳng giác”. Thanh tịnh 

bình đẳng giác, tâm địa thanh tịnh ý nghĩa gần giống với Mâu Ni. Đối với bản thân phải 

thanh tịnh tịch diệt. Diệt tức là diệt trừ phiền não, không phải nói gì khác. Chúng ta phải diệt 

trừ tập khí phiền não, chính là ý này. 

Quý vị xem, đối với chính mình phải thanh tịnh tịch diệt, đối với người khác là một tấm 

lòng từ bi, đây là ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni. Nghĩa là nói ngài ở thế gian này, lúc này ở 

đây ngài đã giáo hóa chúng sanh những gì? Đây là cương lĩnh chung, nguyên tắc chung, 

phương hướng và mục tiêu của dạy học. Tất cả kinh điển Đức Phật nói trong suốt 49 năm, 

không tách rời cương lĩnh này. 

Bây giờ chúng ta xem, thời đại của Thế Nhiêu Vương, danh hiệu của vị Phật này gọi là 

Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Từ đó cho thấy, tiêu chuẩn nhân dân ở đó cao hơn chúng ta. Vì 

sao vậy? Cương lĩnh chung mà Đức Phật dạy ở đó, là dạy tất cả chúng sanh làm sao được đại 

tự tại, tiêu chuẩn cao hơn chúng ta nhiều! Cho nên Thế Nhiêu Vương xuất hiện ở đó, ngài 

không thể xuất hiện ở đây, vì sao vậy? Vì trình độ của ngài cao quá, ngài không cần đến thế 

gian này, ngài xuất sanh ở thế giới nào, nhất định tiêu chuẩn ở thế giới đó thích hợp với ngài. 

Trình độ cao như vậy, mới có thể xếp vào lớp học được. 

Thế Gian Tự Tại Vương, Vương tức là nói tự  tại vô cùng, trong Phật pháp thông 

thường gọi là đại tự tại. Ai được đại tự tại? Ít nhất cũng là Viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Từ đây 

chúng ta có thể hiểu được, thế giới mà Thế Gian Tự Tại Vương Phật ra đời, không phải thế 

giới thông thường. Chúng sanh trong đó không có lục đạo, không có mười pháp giới, như 

trong Kinh Lăng Nghiêm nói: Cõi nước thanh tịnh. Trong Kinh Hoa Nghiêm phẩm Hoa Tạng 

Thế Giới, phẩm Thế Giới Thành Tựu, trong này nói rằng: Đích thực giữa vũ trụ có cõi nước 

của Chư Phật, không phải là số ít. Ở trong đó thanh tịnh tuyệt đối, chính là cõi thật báo trang 

nghiêm, nó không có cõi phương tiện, cũng không có cõi đồng cư, bằng không sao lại thù 

thắng đến thế! Cho nên các bậc cổ đức cho rằng, Thế Nhiêu Vương chính là tỳ kheo Pháp 
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Tạng, ngài là Bồ Tát địa thượng, chúng ta có thể tin tưởng, có thể tiếp thu cách nói này. 

Người như vậy làm quốc vương, lãnh dạo một quốc gia, đó là thánh vương, ngài không phải 

người bình thường, Ngày xưa Trung quốc từng xuất hiện, nhưng phước báo không lớn như 

ngài, thọ mạng của ngài rất dài. Ngày xưa xuất hiện là ba đời Nghiêu Thuấn Vũ, ba đời hợp 

lại nhiều nhất là 100 năm, còn ngài đến 42 kiếp. 

Nghiêu Thuấn Vũ là cách trị đại đồng, đích thực ba vị đế vương này cũng có thể gọi là 

Thế Nhiêu Vương, Thế Nhiêu Vương của địa cầu này, cách trị đại đồng! Ba đời Hạ Thương 

Chu là tiểu khang, đi xuống, tiêu chuẩn ngày càng xuống thấp. Chẳng những không thể nâng 

cao, mà đến duy trì cũng không được, ngày càng đi xuống.  

Khổng tử, Mạnh tử là thánh nhân, xuất hiện vào cuối thời nhà Chu, cuối thời nhà Chu đã 

suy thoái. Vì sao suy thoái? Vì quốc vương đương thời dần dần lơ là quy củ của tổ tông. Nếu 

nói như hiện nay, luật pháp của nhà Chu là hiến pháp, đại pháp trị quốc là Chu Lễ, Chu Lễ là 

đại pháp trị quốc của nhà Chu. Do Chu Công soạn, Chu Công là thánh nhân. Người mà 

Khổng tử kính ngưỡng nhất là Chu Công, ông rất muốn học Chu Công, nhưng không ai dùng 

ông. Chu du liệt quốc, chư hầu đều rất tôn trọng ông, nhưng không ai mời ông làm việc. Đến 

năm 68 tuổi, cảm thấy tuổi tác đã lớn, mới từ bỏ ý niệm đi theo con đường chính trị, trở về 

quê nhà dạy học, 73 tuổi ông qua đời. Vì thế Khổng tử dạy học chỉ có 5 năm, 68 tuổi về quê 

dạy học, chỉ có 5 năm. Dạy học 5 năm, mọi người đều biết ông có 3000 đệ tử, 72 vị hiền. 

Không đơn giản, thành quả ngoài sức tưởng tượng. 

Đức Phật Thích Ca dạy học, nhân số nhiều vô kể, vì ngài dạy học thời gian dài, ngài dạy 

suốt 49 năm. Ngài cũng là con của quốc vương, từ bỏ ngôi vị vương tử để xuất gia, suốt đời 

làm công tác giáo dục xã hội. Vấn đề này những người học Phật như chúng ta, cần phải hiểu 

rõ. Hiện nay Phật giáo biến thành Tôn giáo, tất cả người học Phật đều có tội. Nói khó nghe 

một chút, đều đáng phải đọa vào địa ngục, vì sao vậy? Vì nền giáo dục tốt nhất thế gian, sao 

lại khiến nó biến thành Tôn giáo? Đây không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tạo nên. 

Khi Phật giáo truyền đến Trung quốc là giáo dục, đầu thời nhà Thanh và giữa thời nhà 

Thanh vẫn là giáo dục, tự viện am đường là trường học. Đều giống như trong kinh điển nói: 

Vì nhân dân giảng kinh thuyết pháp. Phật giáo truyền đến Trung quốc, vào thời nhà Tùy 

Đường rất hưng thịnh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy học, lúc còn tại thế, tình hình rất 

giống với nền giáo dục tư thục ở đây, chỉ là học sinh nhiều hơn mà thôi, không có tổ chức. 

Nhưng vào thời Tùy Đường_điều này trước đây thầy Phương nói với tôi, thầy nói Phật giáo 

đã làm một cuộc cách mạng rất lớn, nghĩa là gì? Là chế độ hóa, trong Phật giáo gọi là chế độ 

Tùng lâm. Chế độ Tùng lâm là gì? Là trường đại học hiện nay. Ngày xưa là dạy học tư thục, 

vào thời này trở thành trường học chính quy. Thầy phương từng nói nhiều lần với tôi, muốn 

phục hưng Phật giáo, nhất định phải khôi phục lại chế độ Tùng lâm. Chủ tịch của Tùng lâm 

là hiệu trưởng, hòa thưởng Thủ tọa là trưởng giáo vụ, hòa thượng Duy na là huấn đạo trưởng, 

giám viện hiện nay là tổng vụ trưởng. Phân công hoàn toàn giống với chế độ trường học hiện 

nay. A xà lê là giáo thọ. Vậy tại sao Phật giáo lại biến thành Tôn giáo? Bây giờ người ta còn 

cho rằng Phật giáo là mê tín. Thế xuất thế gian, thật sự có thể dạy người khai trí tuệ, dạy 

người cầu phước đức, chỉ có Phật pháp. Tiếp xúc Phật pháp là học những gì? Là học trí tuệ, 

học phước báo. Ta rời xa Phật giáo, nói cách khác, trí tuệ không có, phước báo cũng không 

có. Người không có trí tuệ là ngu si, không có phước báo là bần cùng. Phước báo chúng ta 

hưởng thụ trong đời này là do đời trước tu được, đời này nếu không biết tiếp tục tu, đời sau 

rất đáng thương. Ngu si, bần tiện, quý vị nói đáng thương biết bao!  
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Chúng tôi cũng là từ trong những người đáng thương, rất may mắn gặp được thiện tri 

thức. Họ đã giảng giải Phật pháp cho chúng tôi nghe một cách rõ ràng minh bạch, chúng tôi 

mới hoát nhiên đại ngộ. Không gặp được thiện tri thức, chúng tôi chẳng khác gì người thế 

gian, coi Phật giáo là Tôn giáo, là mê tín, không hề để ý đến. Quý vị nói đáng thương biết 

bao, bi ai biết bao! Vì thế đời này tôi được học Phật, tôi cảm kích thầy giáo vô cùng, không 

bao giờ quên ân đức của thầy. Không có thầy, tôi thật sự mê hoặc, vì sao vậy? Vì trong xã 

hội hiện nay, không thấy được Phật giáo chơn chánh, không còn. Những gì ta thấy được, đích 

thực là Phật giáo của Tôn giáo. Phật giáo của học thuật ở đâu? Trong trường đại học, trong 

trường đại học lấy kinh điển làm môn học. Trước đây tôi cũng từng dạy ở trường mấy năm, 

trong hệ triết học có môn Triết học Phật giáo. Hiện nay có du lịch Phật giáo, có xí nghiệp 

Phật giáo, có tà giáo Phật giáo. Phật giáo ít nhất có sáu loại, chỉ có một loại là thật. Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp cho rất cả chúng sanh, đây là thật. Nếu đã hiểu rõ, 

Phật là gì? Phật là một người thầy giáo. Người Ấn độ xưng là Phật, người xưa gọi là thánh 

nhân. Tiêu chuẩn như thế nào mới xưng là thánh nhân, xưng là Phật? Đối với hết thảy pháp 

thế xuất thế gian đều thông đạt thấu triệt, mới có xưng hiệu như thế. Cổ nhân xưng là thánh 

hiền, người Ấn độ xưng là Phật Bồ Tát. Phật cổ nhân gọi là thánh, Bồ Tát gọi là hiền. Họ là 

người, không phải thần, cũng không phải tiên, họ là con người.  

Mối liên quan giữa chúng ta với Phật, chúng ta suy nghĩ sẽ rất rõ ràng, chúng ta gọi Phật 

là thầy. “Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”. Phật, Bồ Tát, A la hán là danh xưng của học vị 

trong Phật giáo, học vị cao nhất là Phật. Ở đây Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai là Phật, là 

học vị cao nhất. Học vị thứ hai là Bồ Tát, học vị thứ ba là A la hán. Như trong trường đại học 

hiện nay, tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, danh xưng của ba học vị này, đều có thể đạt được. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: “Tất cả chúng sanh vốn là Phật”. Nói cách khác, ta 

vốn có trí tuệ viên mãn, phước báo viên mãn. Bây giờ không cần đến Phật, nói cách khác là 

cũng không cần đến trí tuệ, ta cam chịu làm người ngu si. Ta cũng không cần phước báo, cam 

chịu làm người ăn xin, không phải là như vậy ư? Đây quả là nực cười! Như vậy là sao? Vì 

không ai dạy chúng ta, khiến chúng ta có một sự ngộ nhận lớn như thế, không chịu tiếp xúc 

kinh điển Phật giáo. Khi tiếp xúc rồi mới hoát nhiên đại ngộ, đối với bản thân cảm thấy vô 

cùng may mắn. 

“Thế Nhiêu Vương nghe Thế Gian Tự Tại Vương Phật thuyết pháp, tâm liền khai mở, 

thấu triệt thật nghĩa, gọi là khai giải”. Khai giải, trong Phật pháp đại thừa gọi là đại triệt đại 

ngộ, minh tâm kiến tánh. Đã khai ngộ, giải là minh bạch, mở ra tất cả mọi nghi hoặc. “Do 

khai giải, tự nhiên hoan hỷ”. Cho nên hoan hỷ khai giải, hoan hỷ là pháp hỷ, đây là lợi ích 

của học Phật. Pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. 

Chúng ta đọc Luận Ngữ, câu đầu tiên Khổng tử nói: “Học nhi thời tập chi bất diệc duyệt 

hồ”, duyệt ở đây là hỷ duyệt. Học mà được thực hành, ta đem những gì đã học thực hành 

trong cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành trong xử sự đối nhân tiếp vật, đó gọi 

là tập. Ta ứng dụng vào cuộc sống tất cả những gì học được, vô cùng hoan hỷ! Hoan hỷ này 

không phải từ bên ngoài vào, là hỷ duyệt sinh là từ nội tâm, không có gì vui bằng. Trong Phật 

pháp nói_đó là pháp thế gian, thánh nhân thế gian đều có thể sanh ra niềm vui như thế. Phật 

lại nâng cao thêm một tầng nữa, pháp xuất thế gian, thế xuất thế gian không ai có thể sánh 

với niềm hỷ duyệt này. Tâm khai ý giải, hiểu rõ thật nghĩa. 

“Như sau cùng của các kinh nói: Nghe những gì Phật nói, mọi người đều rất vui mừng”. 

Đây là nói Phật thuyết kinh, quý vị xem câu sau cùng trong kinh điển, câu sau cùng đa phần 
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đều dùng hai câu này. Có chỗ chữ khác nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Đều rất 

vui mừng, nếu họ không có lợi ích thì tâm hoan hỷ của họ từ đâu mà có? Họ thật sự đạt được 

lợi ích. 

Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta nghe giảng kinh pháp, có cảm thọ này chăng? Nếu như 

có cảm thọ này, như vậy là không phí công nghe, ta đạt được lợi ích chân thật của Phật pháp. 

Nếu thật sự như ở đây nói: “đột nhiên tâm khai, hiểu rõ thật nghĩa”. Trong này có hai hạng 

người, hạng thứ nhất trong Phật pháp nói là thiện căn sâu dày, không phải người bình thường. 

Như Thế Nhiêu Vương, trong rất nhiều thính chúng cũng chỉ có mình ngài, không có người 

thứ hai. Thậm chí nói, Tự Tại Vương Như Lai trụ thế 42 kiếp, học sinh ưu tú nhất chỉ có 

mình ngài, không nhiều. Hạng người thứ hai, chúng ta cũng muốn đạt đến cảnh giới như họ, 

nhưng thiện căn phước đức chúng ta không bằng họ, phải làm sao? Có cách là học bổ túc, 

chúng ta học thêm. Họ đã học xong bài, còn chúng ta thì chưa, nên chúng ta học bổ sung, 

không ngừng nghe kinh. Gọi là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, có thể đạt được 

cảnh giới như họ. Bởi vậy bản thân phải kiên nhẫn, phải có nghị lực, phải kiên trì không từ 

bỏ, được chăng? Được. 

Ở Trung quốc trong 2000 năm nay, chúng ta thấy rất nhiều người dùng phương pháp thứ 

hai, rất ít người dùng phương pháp thứ nhất. 2000 năm nay, nên biết Phật giáo chính thức 

truyền đến Trung quốc, chưa đến 2000 năm. Công nguyên năm 67, niên hiệu Vĩnh Bình thứ 

mười của Hán Minh Đế thời nhà Hán, Phật giáo chính thức truyền đến Trung quốc. Là đương 

thời hoàng đế phái đặc sứ đến Tây Vực thỉnh về, mời về hai vị pháp sư là Ma Đằng và Trúc 

Pháp Lan, đều là người Ấn độ. Họ truyền đạo giảng kinh dạy học ở vùng Tân Cương, nên 

đặc sứ đến Tân Cương thì gặp được. Phải đến năm 2067 mới tròn 2000 năm. 2000 năm nay, 

số người đạt được tiêu chuẩn “đột nhiên tâm khai, hiểu rõ chân nghĩa”, chúng tôi dự đoán có 

khoảng 3000 người, không phải số ít! 3000 người này như thế nào? Đã thành Phật, nghĩa là 

họ đạt được học vị cao nhất trong Phật pháp, đạt được học Phật vị. Người giống như Thế 

Nhiêu Vương, ở Trung quốc chỉ có một người, người Quảng Đông đều biết, là đại sư Huệ 

Năng, lục tổ Thiền tông thời nhà Đường. Ngài quả đúng là thiên tài, vừa nghe lập tức khai 

ngộ, nghe Phật thuyết pháp liền hoan hỷ khai giải, chỉ có một người. Những người khác thì 

sao? Những người khác đều là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, rải rác trong tám 

tông phái đại thừa. 3000 người này Thiền tông chiếm hết một nửa, có thể hơn một nửa. Quý 

vị xem trong Ngũ Đăng Hội Nguyên, 1700 người, hơn 1700 người. Giáo môn gọi là đại khai 

viên giải, Tịnh độ tông là lý nhất tâm bất loạn, ít hơn Thiền tông một chút. Từ trên lý luận mà 

nói, không những 10 tông phái không có sai khác, Phật giáo nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, 

mỗi pháp môn đều có thể thành vô thượng đạo, đều có thể đạt được học vị của Phật, đều có 

thể đạt được. Bởi vậy Phật mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, trong Kinh Kim 

Cang nói như vậy, lời này là thật. Có thể thành tựu trong một đời hay chăng, mấu chốt ở mỗi 

người. Nếu tuân thủ phương pháp của Phật, nhất định sẽ thành tựu. Chúng ta thấy rất nhiều 

người của bao thời đại, phàm những ai tuân thủ phương pháp, thật thà tu hành đều thành tựu, 

đây không phải là giả. Nếu ta dùng phương pháp mới, như vậy sẽ thất bại. Việc học tập, đây 

là dạy học, chúng ta phải tin cổ nhân, không được tin theo người phương tây. 

Ông Tôn Trung Sơn, khi nói Tam Dân Chủ Nghĩa, có thể thời Mãn Thanh vẫn còn, 100 

năm trước. Ông trong Tam Dân Chủ Nghĩa, Tam Dân Chủ Nghĩa là sáu lần diễn giảng. 

Trong lần thứ tư có nói đến một đoạn, tôi thấy rất quan trọng nhưng chưa nghe ai nhắc đến, 

mọi người đều không để ý đến. Trong lúc diễn giảng ông nói với mọi người: Người phương 
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tây mạnh hơn người phương đông là máy móc và khoa học kỹ thuật, chính là hai thứ này, còn 

các phương diện khác đều không bằng. Đặc biệt là nói đến chính trị, triết học, người phương 

tây cần phải học tập người phương đông chúng ta. Đây là lời của ông Tôn Trung Sơn. Chúng 

ta không nghe lời ông ta, tất cả đều học theo phương tây, coi thường những thứ quý giá cha 

ông ta để lại, đánh mất lòng tin, cho nên ngày nay mới gặp phải những thiên tai thảm họa lớn 

như thế. Đặc biệt là về giáo dục, cổ nhân chúng ta trên toàn thế giới, so với các quốc gia dân 

tộc khác, cổ nhân biết cách giáo dục nhất. Tiến sĩTownenbe nghiên cứu văn hóa sử Thế Giới, 

ông rất khâm khục người xưa. Thậm chí ông nói, muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 

21, cần học thuyết Khổng Mạnh và đại thừa Phật pháp, ông ta nói như thế. 

 Học thuyết Khổng Mạnh là gì? Là truyền thống văn hóa xưa, Nho Thích Đạo. Phật giáo 

truyền đến Trung quốc 2000 năm, đã trở thành Phật giáo của Trung quốc, hòa thành nhất thể 

với truyền thống xưa, không thể không thừa nhận điều này. Nói đến văn hóa xưa không thể 

không nói đến Phật giáo, đây cũng là lời của Townenbe. Ông nói: tâm lượng người xưa rất 

lớn, có thể bao dung văn hóa dị tộc, đây là chỉ Phật giáo, có thể bao dung, có thể tiếp thu. Mà 

văn hóa Phật giáo đã khiến cho nền văn hóa bản địa phong phú hơn. Đây là Townenbe nói. 

Phật giáo đã nâng cao cảnh giới của Nho giáo và Đạo giáo. Cho nên truyền thống văn hóa 

xưa không tách rời khỏi Phật giáo, tách rời Phật giáo tức là không hiểu truyền thống văn hóa 

xưa, đó là làm trò cười cho thiên hạ. 

Nhưng ngày nay, Phật là gì không ai biết. Người xưa có trí tuệ giáo dục, có phương 

pháp giáo dục, có kinh nghiệm, có thành tích. Bốn nền văn minh cổ trên thế giới, Trung quốc 

vẫn còn, đây là thành tích. Nếu chúng ta không cần, thì nền văn minh cổ sau cùng này có thể 

cũng biến mất, không tồn tại. Hiện nay người học Phật chơn chánh ngày càng ít, khó khăn 

lớn nhất của học Phật chính là buông bỏ dục vọng, điều này rất khó khăn đối với người bây 

giờ. Nếu không buông bỏ được tài sắc danh thực thùy, ta không thể nào khế nhập, nghĩa là ta 

chỉ học được một chút bên ngoài mà thôi. Sau khi buông bỏ mới thật sự khế nhập, đây là điều 

rất khó khăn. Nhưng trên thế giới nhiều người như thế, tôi nghĩ tìm hai ba trăm người không 

thành vấn đề. Có hai ba trăm người, Phật giáo trên toàn thế giới đều có thể phục hưng. 

Chúng ta biết, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập Phật giáo, trong vườn Lộc Uyển 

có tất cả sáu người. Mình ngài hướng dẫn năm người đệ tử, ngài sáng lập Phật giáo như thế. 

Ngày nay có 60 người, có 600 người, Phật giáo sao không phục hưng được? Nhất định có thể 

chấn hưng. 

Trong chế độ Tùng lâm ngày xưa, một Tùng lâm là một đoàn thể học thuật lớn của Phật 

giáo, đều có trên 1000 người. Chúng ta không thể không biết điều này, biết rồi thì cần phải 

học phát tâm như tỳ kheo Pháp Tạng vậy. Ngài phát đại tâm, kiến lập thế giới Cực Lạc, ngài 

đã thành công. 

Bên dưới nói, “do đó tầm nghĩa là phát tâm đạo vô thượng chơn chánh, tầm nghĩa là tùy 

theo”. Ngài hiểu rõ nên phát tâm, phát tức là phát tâm. “Đạo vô thượng chơn chánh, tiếng 

Phạn là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức đạo mà Đức Phật đạt được”. Học Phật đạt 

được là gì? Đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này có thể dịch sang chữ 

hán, vì sao không dịch? Vì tôn trọng nên không dịch. Đây là mục tiêu rốt ráo của tu học Phật 

pháp, nghĩa là dựa vào điều kiện này để lấy được học vị Phật. 

Ở đây giải thích nói rõ cho chúng ta, “không ai có thể vượt qua, cho nên gọi là Vô 

Thượng. Chân là chân thật, chánh là thánh trí, cho nên biết như pháp tướng. Đạo là con 

đường vô ngại”. Chúng ta vẫn y theo tiếng Phạn nói ra ý nghĩa chữ hán. “A” dịch sang chữ 
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hán nghĩa là vô, a dịch là vô. “Nậu Đa La” dịch là thượng, gọi là Vô Thượng, “tam” dịch là 

chánh, “miệu” dịch là đẳng, chữ “tam” tiếp theo cũng dịch là chánh, “Bồ đề” dịch là giác. 

Cho nên dịch hoàn chỉnh sang chữ hán là: “Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”, đây là tiêu 

chuẩn thành tích trong việc tu học Phật pháp. 

Nếu chỉ được Tam Bồ Đề, tức là chánh giác, đã đạt được chánh giác. Học vị đầu tiên là 

A la hán đã đạt được, là bằng đại học, học vị thấp nhất. Nếu nâng cao thêm một bậc, là đạt 

được chánh đẳng chánh giác, nghĩa là Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là Bồ Tát. Sau cùng ta 

được A Nậu Đa La, là Vô Thượng, không còn cao hơn nữa. Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 

Giác chính là Phật. Làm sao để đạt được ba học vị này? Câu này rất quan trọng, vì thế không 

phiên dịch, chỉ dùng âm tiếng Phạn để dịch. Có thể dịch, nhưng vì tôn trọng nên không dịch, 

không phải không dịch được. Vì đây là mục tiêu học Phật cao nhất, rốt ráo nhất. Ở đây phiên 

dịch là từ trên ý nghĩa, dịch rất hay, nghĩa là đạo mà Phật chứng được. 

Học Phật không có gì khác_Giác nghĩa là thấu triệt giác ngộ. Giác ngộ điều gì? Đối với 

tất cả pháp thế xuất thế gian, tánh tướng_đây là danh từ trong triết học. Tánh là bản thể, 

tướng là hiện tượng. Hiện tượng từ đâu mà có? Ngày nay chúng ta hỏi vũ trụ từ đâu mà có? 

Tất cả vạn vật từ đâu mà có? Tôi từ đâu đến? Hai chữ tánh tướng này bao hàm tất cả. Nếu 

tiếp tục phân khai, hiện tượng này vô cùng phức tạp. Hiện nay khoa học phân nó thành động 

vật, thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên. Những điều này, vì sao có những điều này, nó 

luôn có một đạo lý, gọi là sự lý. 

Trong tánh tướng lý sự, đều có quy phạm của luật nhân quả. Có quả nhất định có nhân, 

có nhân chắc chắn có quả. Vì thế trong giáo lý đại thừa dùng tánh tướng, lý sự, nhân quả bao 

hàm tất cả pháp, ta đều có thể thông đạt thấu rõ, đây gọi là chánh giác. Chánh là chính xác, 

không có sai lầm, thật sự thông đạt thấu triệt. Có chánh giác tức thành A la hán, họ sẽ có 

năng lực dạy học. Thầy giáo dạy học, thực tế mà nói chỉ có thể dạy người có trình độ thấp 

hơn họ, trình độ bằng họ không thể dạy được, cho nên họ cần phải nâng cao cảnh giới chính 

mình. Nâng lên đến Chánh Đẳng Chánh Giác, đẳng là gì? Là ngang bằng Phật. Nghĩa là trí 

tuệ và năng lực của họ bằng Phật, nhưng họ không phải Phật, đây là Bồ Tát, là Chánh Đẳng 

Chánh Giác. Giác ngộ đạt đến viên mãn, viên mãn như một số Tôn giáo khen ngợi đối với 

Thần. Đó không phải thật, đó là khen ngợi. Khen ngợi thần là bậc vô sở bất tri, vô sở bất 

năng, thật ra thần là phàm phu. 

28 tầng trời, vậy thì thiên thần rất nhiều, nhưng họ đến chánh giác cũng không có, A la 

hán có năng lực dạy họ. Họ có giác đã là không tệ, nhưng giác đó không chánh, vì sao không 

chánh? Vì chưa buông bỏ tự tư tự lợi, vì thế họ không chánh, nghĩa là họ vẫn còn cái ta. A la 

hán vô ngã, A la hán không chấp trước thân này là ta, cao hơn họ, cho nên giác của A la hán 

gọi là chánh giác. Quý vị còn có cái tôi, có cái tôi là có tự tư tự lợi, là có danh văn lợi dưỡng, 

rất nhiều phiền não đều từ cái tôi này ra. Tôi không có, những phiền não đó cũng gần như 

không còn, phiền não do cái tôi mà sinh ra. Tôi có sanh lão bệnh tử, nếu không có tôi, ai sanh 

lão bệnh tử? Bởi vậy sanh lão bệnh tử đều không có, lục đạo luân hồi cũng biến mất. Đây là 

chân tướng sự thật. 

Chúng ta thấy hiện nay các nhà khoa học cũng rất giỏi, chúng ta không thể không khâm 

phục. Những gì trong kinh Phật nói, hiện nay họ đều đo lường được, rất đáng nể, chúng ta 

nghe báo cáo của họ, không thể không khâm phục. Trong kinh điển đại thừa nói với chúng ta, 

toàn thể vũ trụ phát sanh như thế nào, không phải sự bùng nổ lớn, không thể nói như vậy, 

hiện nay các nhà khoa học cũng không tin. Các nhà khoa học nói sao? Vũ trụ xuất hiện, vạn 
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vật xuất hiện là từ không sinh ra có. Tôi tin rằng, toán học là chiếc nôi của khoa học, chắc 

chắn trong toán học trước tiên suy luận được, có khả năng này. Sau đó dùng máy móc tinh vi 

để quan sát, phát hiện được, họ hạ thủ là bắt đầu từ vật chất. Lượng tử lực học là nghiên cứu 

vật chất, quý vị xem họ phân tích vật chất thành phân tử, phân thành nguyên tử, phân thành 

điện tử, phân thành hạt vi lượng, phân thành hạt, hạt căn bản. Hiện nay tiếp tục phân, lại phân 

nó thành lượng tử. Tôi thấy lượng tử, là không còn cách nào để tiếp tục phân tách. Rốt cuộc 

bản chất của vật chất là gì? Họ quả thật đã phát hiện, thế gian này căn bản không có vật chất 

thực sự tồn tại, hiện tượng vật chất là gì? Bản chất của vật chất là ý niệm, là ý niệm của ta, 

huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục sinh ra, đây gọi là vật chất. Vật chất có rất nhiều 

chủng loại, họ phát hiện, vì sao có vật chất khác nhau? Do tần suất không tương đồng. Hiện 

nay các khoa học gọi là định luật dây đàn, giữa vũ trụ nó là một hiện tượng dao động. Tần 

suất chậm nó biến thành thể cứng, biến thành khoáng vật chất. Tần suất nhanh hơn liền biến 

thành loại mềm như da thịt chúng ta, nhanh hơn nữa liền biến thành không khí, càng nhanh 

hơn nữa trở thành sóng điện, biến thành các loại sóng ánh sáng. Cho nên họ kết luận, tất cả 

mọi hiện tượng vật chất đều có thể trở về hiện tượng dao động. Dao động này từ đâu mà có? 

Dao động do ý niệm sanh ra. Vì thế kinh Phật, quý vị xem Đức Phật nói từ 3000 năm trước, 

giữa vũ trụ là gì? Gọi là ngũ uẩn: Sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là hiện tượng vật chất, thọ 

tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần, vật chất là từ hiện tượng tinh thần biến hiện ra. Nó 

là giả, không phải thật. Đạo lý này trong giáo lý đại thừa nói rất rõ ràng, đã được khoa học 

hiện nay chứng minh. Các nhà khoa học nói rất hay, tuy từ lý luận mà nói, nói không được rõ 

ràng như trong Phật pháp. Nhưng về sự, họ đối với hiện tượng vật chất, so với trong kinh 

Phật nói, khiến chúng ta càng rõ ràng hơn. Trong kinh Phật đã nói, nhưng khi nghe thêm báo 

cáo của họ chúng ta mới hoàn toàn minh bạch. Khi chưa nghe báo cáo của họ, chúng ta còn 

có đôi chút hoài nghi, vật chất do ý niệm sanh ra. Nhưng ý niệm sanh ra như thế nào? Điều 

này họ không có giải thích. Hiện nay họ nói với chúng ta, là hiện tượng do ý niệm tích lũy. 

Điều này Đức Phật không nói, ngài chỉ nói là do ý niệm sinh ra. Nếu thấy được kiến phần, 

liền phát hiện được tướng phần. Cách giải thích này của họ, khiến chúng ta đối với nguồn 

gốc của vật chất, hiểu rất rõ ràng minh bạch. Cảm thấy lời Đức Phật nói không sai, hoàn toàn 

đúng sự thật. Hiểu được chân tướng sự thật này, ta mới biết thực chất thì vật chất không có 

sanh diệt, nghĩa là nói con người không có sanh tử, đây là thật. Ta nhìn thấy hiện tượng sanh 

tử, đó là huyễn tướng, là ta ngộ nhận, hoàn toàn không có. Hiện tượng vật chất căn bản 

không tồn tại, nó là một tướng liên tục sanh diệt trong từng sát na, tốc độ quá nhanh. Trong 

kinh Phật nói là sanh diệt đồng thời, sanh diệt không hai, đây là trong kinh Phật nói. Vấn đề 

này đã được các nhà khoa học chứng minh. 

Cái tôi thật sự không có sanh diệt, tồn tại vĩnh hằng, trong Phật pháp gọi là pháp tánh. 

Các nhà khoa học nói có cái tôi thật sự, không sanh không diệt. Một số người gọi là linh hồn, 

linh hồn vẫn không phải, cũng có thể gọi là linh hồn. Nhưng nó mê hoặc, nó không giác ngộ, 

không có chánh giác. Cái tôi thật sự, trong kinh điển gọi là Phật, Đức Phật, đó gọi là giác 

tánh. Chúng ta gọi nó là linh tánh, không phải linh hồn, linh hồn là trạng thái mê. Sau khi 

giác ngộ gọi là linh tánh, đó là cái tôi thật. Giác tánh biến pháp giới, chúng ta không cách nào 

tưởng tượng được, ở đâu? Khắp biến pháp giới hư không giới. Nhận thức được như thế mới 

biết rằng, toàn thể vũ trụ với chính mình là nhất thể, đây là nói đến quan hệ luân lý. Phật giáo 

gọi là mối quan hệ luân lý, nói một cách rốt ráo viên mãn. Cổ nhân nói về luân lý rất có giới 

hạn, mức độ cao nhất của họ: “Phàm là người, đều phải yêu thương”. Cao nhất là nói đến vũ 
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trụ này, chưa vượt ra ngoài địa cầu này. Chỉ nói đến mối quan hệ luân lý của toàn thể địa cầu 

với chúng ta, đây là khuếch đại luân lý của cổ nhân, khuếch đại đến mức tối đa cũng chỉ 

trong phạm vi của địa cầu này. Phật không như vậy, Đức Phật nói về luân lý là nói đến cứu 

cánh, là biến pháp giới hư không giới, không có một pháp nào không liên quan đến mình, mà 

còn liên quan rất mật thiết, từ một ý niệm biến hiện ra. Đây là trong kinh Phật nói: Tất cả 

pháp từ tâm tưởng sanh. 

Ngày nay địa cầu rất nhiều thiên tai, có cách nào để khôi phục trở lại bình thường 

chăng? Có, mà còn rất dễ, chỉ cần ý niệm ta chánh, trên địa cầu sẽ không có thiên tai. Lũ lụt 

từ đâu mà có? Những điều này khoa học chưa nghiên cứu được. Hiện nay có xu hướng này, 

nhưng không thể nói rõ ràng được. Cho nên chúng ta hy vọng những nhà khoa học này, hy 

vọng họ nhanh chóng có thể tiếp xúc được Phật pháp đại thừa, để họ giải thích khiến chúng 

ta đều tin tưởng, vẫn còn kịp để cứu vãn địa cầu. Thay đổi tâm thái, vấn đề của địa cầu liền 

được giải quyết. Thế giới chúng ta hiện nay rất nhiều bệnh tật. 

Hôm qua có một đồng học, tải trên mạng xuống một tin tức cho tôi xem. Nói hiện nay 

phát hiện độc bệnh nghiêm trọng nhất, là bệnh truyền nhiễm, tin này được nói đến nhiều lần. 

Mấy tháng trước phát hiện tại Ấn độ, hiện nay có một vài quốc gia cũng phát hiện, nghe nói 

truyền ra khắp thế giới chỉ là vấn đề thời gian và không gian, bệnh truyền nhiễm này không 

có thuốc trị liệu. Gặp phải bệnh này, trúng độc bệnh này chỉ khoảng ba đến bốn tiếng là tử 

vong, rất nhanh, không có cách tri liệu. Vấn đề này, tổ chức vệ sinh thế giới mấy năm trước 

đã có cảnh báo, biết được điều này sẽ phát sinh. 

Nếu chúng ta thay đổi tâm thái, năng lực miễn dịch của chúng ta đầy đủ, độc bệnh này 

không xâm hại đến được, vì sao vậy? Vì độc bệnh này cũng từ tâm tưởng sanh ra. Điều gì 

sanh ra? Độc trong nội tâm chúng ta biến hiện ra. 

Trong kinh Đức Phật nói, tham sân si là ba độc, đây là nguyên nhân của mọi bệnh tật, 

nguyên nhân căn bản. Trên thực tế còn thêm hai loại, là ngũ độc, người xưa thường nói năm 

độc. Trong kinh Phật chỉ nói tam độc, hai loại này đều bao hàm trong đó. Chúng ta nói một 

cách rõ ràng, đó là tham sân si mạn nghi. Nghi tức là hoài nghi lời dạy của thánh nhân, không 

phải hoài nghi thông thường. 

Trong kinh nói, thủy tai lũ lụt là tham lam tạo thành, chiêu cảm nên. Hỏa hoạn là do sân 

nhuế chiêu cảm. Quý vị xem con người hiện nay rất dễ nổi nóng, nhiệt độ địa cầu tăng cao là 

do đâu? Do sân giận của con người mà nhiệt độ địa cầu tăng lên. Gió bảo là ngu si tạo nên; 

động đất do tâm bất bình, ngạo mạn chiêu cảm ra, từ cống cao ngã mạn mà ra. Nếu ta có thể 

thay đổi những tâm thái không tốt này, đối với bản thân mà nói, bản thân không sanh bệnh, 

những bệnh thông thường đều không có. Nơi ta cư trú đều không phát sinh thiên tai, những 

thiên tai như nước lửa gió đều không xảy ra. Vì sao vậy? Tất cả pháp đều chuyển biến theo 

tâm niệm, “tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển”, trong kinh điển đại thừa Đức  Phật 

thường nói điều này, nó liên quan mật thiết với ý niệm của chúng ta, quả là khó được. 

Tôi cảm thấy, địa cầu đến hôm nay, chân tướng các nhà lượng tử lực học phát hiện, 

hoàn toàn tương đồng với trong kinh Phật nói. Nếu họ tiếp xúc Phật pháp sẽ rất nhanh, vì nền 

tảng của họ vững vàng, rất nhiều lý niệm đều giống với kinh Phật. Nếu họ đứng lên kêu gọi, 

họ đứng lên đề xướng, khiến người người đều giác ngộ. Một câu nói của Phật giáo, giải quyết 

tất cả mọi thiên tai: “cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si”, vấn đề được giải quyết. 

Mọi người cho rằng Phật là mê tín, Phật là Tôn giáo. Hiện nay các nhà khoa học đỉnh 

cao đều nói_ở đây tôi có một bài báo cáo, tôi đã xem bài báo cáo này, có thể lưu thông rộng 
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rãi. Đây là báo cáo mới nhất của khoa học, nói rất giống với Phật pháp. Không cần Phật giáo 

không sao, cần khoa học cũng được. Trong báo cáo khoa học này toàn là Phật pháp. Bởi vậy 

tôi giới thiệu cho những nhà khoa học này, tôi đem Phật pháp giới thiệu cho họ. Những gì 

quý vị nghiên cứu, phát biểu, hoàn toàn trong Phật giáo đại thừa. 3000 năm trước Đức Phật 

đã nói rất rõ ràng, nói còn rõ ràng thấu triệt hơn họ bây giờ. 

Thiên tai ở ngay trước mắt, là vấn đề cấp bách cần giải quyết. Phương pháp giải quyết 

chỉ trong một niệm, chúng ta buông bỏ mọi ý niệm sai lầm. Những khái niệm thánh hiền dạy 

chúng ta, đều là vốn có trong tự tánh, không phải họ phát minh. Các nhà khoa học còn có 

phát minh, phát hiện. Người phương đông không phải vậy, người phương đông đều là chứng 

được, chứng được như thế nào? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước là chứng được, 

quả thật rất cao siêu!  

Bởi thế đây thật sự là đã giác ngộ, họ mới phát tâm, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 

Bồ Đề tâm, đây là phát tâm bồ đề trong kinh điển đại thừa. Tâm này vừa phát người này 

được gọi là Bồ Tát, họ là Chánh đẳng chánh giác. Vì thế các bậc cổ đức nói Thế Nhiêu 

Vương là cảnh giới của Bồ Tát địa thượng. Trong kinh văn này chúng ta đọc được, có thể 

khẳng định. Nếu không phải cảnh giới này, ngài không dễ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu 

Tam Bồ Đề, đến A la hán còn không có ý niệm này. 

Chân là chân thật, thế giới là hư vọng, không phải chân thật. Trong giáo lý đại thừa 

thường nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Lục đạo là hư vọng, thập pháp giới cũng 

là hư vọng, như nằm mộng vậy. Mộng chưa tỉnh, vẫn còn trong mộng, ta xem nó là thật. Khi 

nào tỉnh lại, chánh giác tức là tỉnh dậy, chánh đẳng chánh giác lại tỉnh dậy, ta mới thật sự biết 

được đây là huyễn tướng, không phải thật. 

“Ý là tâm năng cầu”, “tìm phát chơn chánh đạo ý”, ý ở đây là cầu, không phải cầu cho 

mình, là cầu cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Chúng sanh khổ nạn là ai? Là chỉ lục đạo. Trong 

mười pháp giới chỉ có chúng sanh lục đạo khổ nhất, mê muội nhất. Làm sao để trong thời 

gian ngắn giúp họ được giải thoát, vĩnh viễn thoát ly luân hồi lục đạo. Đây là Bồ Tát Pháp 

Tạng phát tâm, ngài từ bỏ ngôi vị quốc vương. Cổ nhân thường nói: “quý như thiên tử, giàu 

khắp bốn biển”, nghĩa là đều không cần đến, vì sao vậy? Vì tất cả đều là giả, hiểu được đây 

chỉ là giấc mộng.  

Một quốc vương dù tốt đến đâu, rất từ bi, có thể quên mình vì người, cũng chỉ giúp 

được một quốc gia, nhân số không nhiều. Xuất gia làm Phật, phạm vi giúp người không biết 

lớn hơn bao nhiêu lần, có thể giúp tất cả chúng sanh đau khổ khắp biến pháp giới hư không 

giới. Vì thế quyết định của ngài là chính xác, không sai chút nào. 

“Từ bỏ quốc độ và vương vị, ly thế xuất gia”, thế tức là nói thế gian. “Trở thành sa 

môn”, sa môn là tiếng Ấn độ. Ý của nó chính là những gì ở trước chúng ta nói. Sa môn dịch 

là cần tức, tức là cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Học tập theo tông chỉ này, cương 

lĩnh này, người này được gọi là Sa môn. “Vốn là thông xưng của người xuất gia, bao gồm 

ngoại đạo”. Ở Ấn độ, Ấn độ có rất nhiều Tôn giáo, là đất nước của Tôn giáo. Người xuất gia 

trong tất cả các Tôn giáo đều gọi là Sa môn, nên nó là tên gọi chung. Sau khi Phật giáo 

truyền đến Trung quốc, trở thành danh xưng chuyên môn của đệ tử xuất gia Phật giáo Trung 

quốc, đệ tử xuất gia của Phật giáo xưng là Sa môn. Nghĩa là cần tức, cần tu giới định tuệ, tức 

diệt tham sân si.  

Hội Sớ nói, Hội Sớ là chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, pháp sư Nhật bản chú giải. Người 

Nhật bản đối với pháp môn này, hình như hưng thịnh hơn Trung quốc, thành tích không thua 
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gì Trung quốc. Đặc biệt là Kinh Vô Lượng Thọ, chú giải của các cổ đức Nhật bản, có mấy 

mươi loại. Còn các bậc cổ đức Trung quốc, chú giải này chỉ có hai loại, thua xa người Nhật 

bản. Cho nên chú sớ của các tổ sư Nhật bản, đáng để chúng ta tham khảo. 

Trong Hội Sớ nói: “Người này cần tu thiện pháp, diệt các điều ác”, nghĩa là trong kinh 

nói: Cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Chỉ cần chúng ta đoạn ác tu thiện, lợi ích đầu 

tiên đạt được là thân thể mạnh khỏe. Tuy tuổi tác lớn, nhưng thể lực, tinh thần không thua 

thanh niên, đây là thật. Vì sao con người suy lão? Lời cổ nhân rất có lý: “ưu lo khiến con 

người suy lão”, con người nhiều tạp niệm, nhiều âu lo, nhiều phiền não rất dễ già. Nếu ngày 

ngày an vui, pháp hỷ sung mãn, như vậy sao không suy lão được! Còn như không có lo lắng, 

không có phiền não, không có áp lực, không có bất kỳ gánh nặng nào, quý vị rất an lạc, 

buông bỏ tất cả. 

Ở thế gian này, ngoài việc học Phật, không ngừng nâng cao cảnh giới của mình, cảnh 

giới càng cao càng an lạc, vì vậy không dễ bị lão hóa. Ta không có những vọng niệm này, 

niệm niệm không nghĩ đến mình, bản thân không có, bản thân không có gì phải nghĩ. Điều 

đáng nghĩ là những chúng sanh đáng thương, những chúng sanh khổ nạn, mê hoặc điên đảo, 

tạo nhiều ác nghiệp, cảm thọ khổ báo quả thật rất đáng thương. Đức Phật đối với lục đạo 

chúng sanh, chúng ta thường thấy trong kinh nói: Kẻ đáng thương. Là thật, không phải giả, 

đó là từ nội tâm phát xuất ra. Họ vốn là Phật, nay trôi lăn đến bước đường này. Đức Phật đến 

thế gian này làm gì? Giúp họ, dẫn dắt họ, hỗ trợ họ, hy vọng họ có thể quay đầu, quay đầu là 

bờ, giúp họ phá mê khai ngộ. Phật pháp ở thế gian này, mục đích của Phật là gì? Chính là 

truyền bá Phật pháp, ngài có dụng ý gì? Mục đích ở đâu? Mục đích là giúp tất cả chúng sanh 

phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Khổ từ đâu đến? Do mê mà có khổ, vui từ đâu đến? Là từ 

giác. Cho nên khổ vui là quả, mê ngộ là nhân. Muốn giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, 

như vậy nhất định phải bắt đầu từ nhân. Dạy họ, khiến họ hiểu rõ chân tướng của nhân sinh 

vũ trụ, hoàn toàn giác ngộ tự nhiên sẽ lìa khổ được vui. Phải chăng Đức Phật thật sự đem họ 

ra khỏi nơi đau khổ? Không có, thật sự cho họ niềm vui chăng? Cũng không có, chỉ dạy họ 

phá mê khai ngộ. Ý niệm vừa thay đổi, cảnh giới của họ liền thay đổi. Cảnh tùy tâm chuyển, 

là họ tự chuyển, vậy Phật dạy học có công lao gì chăng? Không có, Đức Phật không kể công, 

vì sao vậy? Là tự quý vị tự chuyển. 

Quý vị có thể từ phàm phu biến thành Phật, là tự quý vị tu hành thành tựu, không phải 

Phật ban cho, Phật không giúp gì cả. Là sau khi quý vị giác ngộ, bản thân quý vị thực hành, 

không ngừng nâng cao bản thân, chính là như vậy. Chúng ta cảm ân Phật, nếu Phật không 

khai thị, chúng ta làm sao biết được? Không biết, ngài có ân khai ngộ cho chúng ta. Thành 

tựu của chúng ta, toàn dựa vào sự tu tập của chính mình. 

“Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói”. Kinh Tứ Thập Nhị Chương là bộ kinh đầu tiên 

truyền đến Trung quốc, ở Trung quốc phiên dịch đây là bộ kinh đầu tiên, trên thực tế nó 

không phải là một bộ kinh. Đương thời hai vị đại sư Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, trích dẫn 

trong kinh điển đại và tiểu thừa những điều đơn giản thích hợp với nhu cầu xã hội, viết thành 

bản kinh này. Viết ra 42 điều này, là hợp tất cả các kinh lại, thành 42 điều. 

Khi vừa mới đến Trung quốc, giới thiệu về Phật pháp, trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương 

có một đoạn như vậy: “Từ tâm xuất gia, thức tâm đạt bổn, hiểu pháp vô vi, gọi là sa môn, đây 

là thâm nghĩa của Sa môn”. Ý nghĩa này rất thâm sâu, đây là thật. Ở trước nói đến cần tức, 

cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si, là phương pháp chỉ đạo tu học, đây là khế nhập 

cảnh giới. Nếu thật sự hành trì, hành trì họ sẽ khế nhập cảnh giới. 
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Ở đây hai câu nói quan trọng nhất: “Thức tâm đạt bổn, giải vô vi pháp”. Thức tâm là gì? 

Thức là nhận thức, nhận thức gì? Nhận thức tâm, tâm này là chân tâm. Trong đại thừa kinh 

điển Đức Phật thường nói, tất cả pháp giữa vũ trụ từ đâu đến? Là tâm hiện, “duy tâm sở hiện, 

duy thức sở biến”. Cảnh giới này thiên biến vạn hóa, đó là thức, thức sẽ biến, tâm năng hiện 

năng sanh. Trong triết học nói, tâm là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Trong Phật giáo tâm có rất 

nhiều tên gọi, có mấy mươi danh xưng. Đây là Đức Phật dùng thiện xảo lúc dạy học, ngài 

không muốn chúng ta chấp trước, chấp trước là sai. Ngài nói rất nhiều danh từ, chỉ cần hiểu ý 

của nó là được, đừng chấp trước. Đừng chấp trước ngôn ngữ, đừng chấp trước danh từ thuật 

ngữ, điều không chấp trước, như vậy tâm mới thanh tịnh, có chấp trước liền bị nhiễm ô. 

Người không biết học Phật, nghe rất nhiều kinh điển đều ghi nhớ trong tâm, bị kinh Phật làm 

ô nhiễm. Họ có thể khai ngộ chăng? Không thể khai ngộ, vì sao vậy? Vì tâm họ không thanh 

tịnh. Bởi vậy lời Phật có thể nghe, có thể nghe, nghe hiểu là được, không thể chấp trước, 

không thể phân biệt. Vì phân biệt là Ý thức, chấp trước là Mạt na thức. Chấp trước của Mạt 

na, phân biệt của đệ lục ý thức đều cất giữ trong A lại da, trở thành hạt giống của A lại da, 

như vậy là sai. 

 Chúng ta phải như thế nào mới khiến A lại da không rơi chủng tử? Không phân biệt 

không chấp trước, sẽ không rơi rớt chủng tử, đây cũng là điểm khó khăn trong việc tu học 

Phật pháp. Vì thế ngài gọi là ngộ tánh, ngài dạy ta khai ngộ, không phải dạy ta ghi nhớ, ghi 

nhớ cũng vô dụng, đến pháp thế gian đều không chú trọng đến ghi nhớ. Quý vị thấy trong 

Học Ký nói: Học vấn ghi nhớ này, không đủ để làm thầy của người, đây là Nho giáo nói. 

Nho giáo cũng nói đến ngộ, cũng dạy chúng ta khai ngộ, đây là nhận thức tâm. 

Chúng ta vừa nói các nhà khoa học, họ phát hiện được A lại da, họ có thức tâm chăng? 

Không có, thức tâm đạt bổn đều không có, vì sao không có? Họ dùng phân biệt chấp trước để 

phát hiện. Chúng ta tin rằng, đầu tiên họ từ trong toán học đạt được tin tức này, sau đó dùng 

máy móc khoa học để quan sát, liền phát hiện được. Họ hiểu rõ vật chất rốt cuộc là gì, nhưng 

họ biết đằng sau hiện tượng vật chất là tình thức, nghĩa là ý niệm của chúng ta. Chúng ta 

ngày nay thường nói tâm thái, chính là điều này. Trong Phật pháp gọi là khởi tâm động niệm, 

đây là bản chất của A lại da thức. Nó không phải chân tâm, nó là vọng tâm. Ở đây thức tâm 

là nhận thức chân tâm, chân tâm là tự tánh. Tự tánh máy móc khoa học không thể quan sát 

được. Vì sao vậy? Vì nó không phải hiện tượng vật chất, nó cũng không phải hiện tượng tinh 

thần. Không phải hiện tượng vật chất, năm căn trước của chúng ta không đạt đến được. 

Chúng ta không thấy được nó, không nghe được nó, mũi không ngửi được. Nó cũng không 

phải vị, nên lưỡi không nếm được, tay chúng ta không tiếp xúc được. Nó không phải vật chất, 

cũng không phải tinh thần. Nó không phải tinh thần, nên đệ lục ý thức cũng đành chịu, vì thế 

lục căn không duyên đến được, đây là chân tâm. Làm sao mới có thể biết được? Nếu buông 

bỏ khởi tâm động niệm, nó liền hiện tiền, quý vị sẽ nhìn thấy được. Vì thế Đức Phật nói vấn 

đề này chỉ có chứng được mới biết, không cho phép dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý 

thức, mới nhìn thấy nó. Còn như dùng tâm ý thức, tâm ý thức chướng ngại nó, như vậy làm 

sao thấy được? Chúng ta dùng vọng tâm, tức là phân biệt chấp trước, đây là vọng tâm. Dùng 

vọng tâm chỉ có thể thấy được vọng tâm, A lại da là vọng tâm, đây là đạt đến căn nguyên của 

nó. Quý vị có thể thấy được điều này, không thấy được cái chân thật. Thật đó là thiền định, 

ngoài Thiền định ra không có cách nào khác. Thiền định là gì? Là buông bỏ vọng tưởng phân 

biệt chấp trước, nghĩa là tự tánh bổn định. Tự tánh bổn định mới có thể kiến tánh, mới có thể 

khai ngộ. Thức tâm nghĩa là minh tâm kiến tánh, đạt bổn_bổn cũng là chỉ tự tánh. Trong triết 



721 Tập 160 

 

học nói tâm và bổn là nói bản thể luận, đã tìm được bản thể của vũ trụ vạn vật, biết được tất 

cả pháp từ đây sanh ra. Khi ngài Huệ Năng kiến tánh nói, câu sau cùng ngài nói: đâu ngờ tự 

tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp từ đâu đến? Vạn pháp từ trong tự tánh biến hiện ra. 

“Giải pháp vô vi”, câu này không dễ hiểu, pháp vô vi ở đâu? Pháp vô vi ngay trước mắt 

chúng ta. Trên thực tế, tất cả các pháp đều là pháp vô vi. Chúng ta ở trong hết thảy pháp này 

khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, khiến nó thành hữu vi, thật ra không phải thật vô 

vi. Pháp hữu vi là giả, không phải thật. Pháp vô vi là thật, vô vi nhưng vô sở bất vi, nó có thể 

hiện ra vạn pháp. Tuy hiện vạn pháp, nhưng vạn pháp là huyễn hóa. 

Kinh Kim Cang nói rất hay: Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh, nó không 

phải thật, đừng cho nó là thật. Nếu coi nó là thật, sẽ mê muội ở trong đó. Không coi nó là 

thật, dần dần ta sẽ thấy rõ, có thể hiểu được pháp vô vi, ta biết vô vi nhưng vô sở bất vi, vô sở 

bất vi nhưng thật là vô vi. Trong giáo lý đại thừa gọi là bất nhị pháp môn, hữu vị vô vi đều 

không hai, đây gọi là thật sự hiểu pháp vô vi. Cách nói này là cách nói khi chứng quả, còn 

như ở trước nói, cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si, đó là lúc sơ học, khi học tập ta phải 

đi theo con đường này, còn đây là đã chứng quả. 

Ở trước là bắt đầu của Sa môn, đây là chứng quả của Sa môn, là cảnh giới của Như Lai, 

Bồ Tát chưa đến được trình độ này. Ở đây Sa môn là đã thành Phật, Phật là bậc đại Sa môn, 

Sa môn chứng được cứu cánh viên mãn. 

Thế Nhiêu Vương xuất gia, xuất gia có một pháp hiệu. Ngài là đệ tử của Thế Gian Tự 

Tại Vương Như Lai, Tự Tại Vương Phật đặt cho Ngài pháp hiệu gọi là Pháp Tạng. “Pháp 

Tạng tức là pháp danh của Thế Nhiêu Vương lúc làm tỳ kheo”. Tỳ kheo là tiếng Ấn độ, dịch 

sang tiếng hán nghĩa là Khất Sĩ. Khất là ăn xin. Vì lúc Đức Phật tại thế, phương thức sinh 

hoạt của ngài là khất thực, chúng ta thường gọi là xin cơm, xin ăn. Đây là Khất sĩ. Mỗi ngày 

đi khất thực một lần, ngày ăn một bữa, họ chỉ ăn một bữa cơm. Sĩ là người đọc sách, người 

ăn xin có học vấn, có đạo đức, chính là ý này. Người ăn xin thông thường, họ không có học 

vấn, không có đạo đức, không có năng lực, họ không có cách nào khác. Còn khất sĩ đây 

không phải, họ ngày ngày dùng học vấn để giáo hóa chúng sanh, ngày ngày thể hiện bản lĩnh 

chân thật của mình, họ không có thời gian nấu cơm. Đến lúc ăn cơm họ ra bên ngoài khất 

thực, họ dùng phương thức sinh hoạt này. Bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, 

ngài dẫn chư vị đệ tử ra ngoài khất thực. Khất thực cũng có quy củ của nó, chỉ được khất 

thực bảy nhà, vì người ta chưa chắc có thức ăn dư để cho chúng ta. Đều là thức ăn của họ, 

hoặc là ăn còn, đều có thể đem ra bố thí. Người xuất gia rất tùy duyên, không hề xem trọng, 

cho gì ăn nấy, không có tâm phân biệt. Khi khất thực, thí chú cúng dường cơm rau, nếu thấy 

ít thì đến khất thực nhà thứ hai. Cảm thấy đủ, không cần thêm, không khất thực nữa, nhiều 

nhất là không quá bảy nhà. Bảy nhà khất chưa đủ cũng trở về, không đi thêm, trở về cũng có 

thức ăn. Vì sao vậy? Vì sau khi mỗi người đi khất thực về, không phải ai khất thực nấy ăn, 

không phải. Tập trung tất cả thức ăn lại, sau đó mọi người mới phân ra dùng, một bát cơm 

ngàn nhà. Họ ăn cơm như thế, quả thật như vậy. 

Quý vị xem, đương thời những người xuất gia đi theo Phật, có 1255 người, họ đi khất 

thực khắp nơi. Khi trở về đều tập trung lại một chỗ, sau đó mới phân ra dùng, đời sống của 

họ là chủ nghĩa cộng sản đúng nghĩa. Chúng ta nói đến cộng sản, không ai bằng Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni, chúng ta thua xa, ngài mới đúng thật là chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa 

cộng sản thực hiện ở đâu? Thực hiện trong cõi nước Phật. Cõi nước của tất cả Chư Phật Như 

Lai đều là chũ nghĩa cộng sản, tuyệt đối không có tài sản riêng tư. Vật riêng tư của họ chỉ có 
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ba chiếc y và một bát, gọi là ba y một bát, là toàn bộ tài sản của họ. Mọi thứ cúng dường đều 

là của đại chúng, tuyệt đối không có chuyên lợi cá nhân, không có. Đức Phật khất thực được 

cũng để chung với đại chúng, không có ngoại lệ, đúng là bình đẳng tuyệt đối. Khất sĩ có học 

vấn, có đạo đức, những người khất thực này được xưng là Tỳ kheo. 

Hán Dịch, ở Trung quốc, Kinh Vô Lượng Thọ có 12 loại bản dịch, vì thế danh từ phiên 

dịch đều không giống nhau. Có bảy bản phiên dịch bị thất truyền, cũng may hiện nay còn lưu 

lại năm bản, tức là Hán Ngô Đường Tống, đây là bốn loại. Đại Luận là Đại Trí Độ Luận, 

những gì trong này phiên dịch là Hán Ngô Đường Tống, còn một nhà nào nữa? Nhà Ngụy, 

Pháp Tạng là của Ngụy Dịch. “Hán Dịch là Pháp Bảo Tạng”, pháp hiệu của ngài là Pháp Bảo 

Tạng. Ngô Dịch là “Đàm Ma Già”, đây là tiếng Phạn. Đường Dịch là “Pháp Xứ”, Tống Dịch 

là “Tác Pháp”, trong Đại Trí Độ Luận gọi là “Pháp Tích”. “Duy chỉ có Ngụy Dịch xưng là 

Pháp Tạng, kinh này dùng danh hiệu này”. Bộ kinh này dùng của Ngụy Dịch, Ngụy Dịch là 

bản của Khương Tăng Khải. Nghĩa là thời của Tài Ngụy, Tào Tháo, phiên dịch vào thời Tam 

Quốc, dịch là Pháp Tạng. 

“Các bản bất đồng, chỉ là dịch giả dùng từ khác nhau mà thôi”, điều này chúng ta biết 

như vậy là được. Nguyên văn tiếng Phạn của các bản, người dịch đã dịch không giống nhau. 

“Tạng, trong Thám Huyền Ký nói có bốn nghĩa”. Pháp Tạng, quý vị xem Hán Dịch là Pháp 

Bảo Tạng. Chữ Tạng này có bốn nghĩa. Thứ nhất có nghĩa là “hàm nhiếp”, nghĩa thứ hai là 

“uân tích”, nghĩa thứ ba là “xuất sanh”, nghĩa thứ tư là “vô tận”. “Cất giữ tất cả pháp, gọi là 

Pháp Tạng”. Đây là nói về hàm ý trong danh hiệu, giải thích một cách đơn giản, tức gọi là 

Pháp Tạng. 

“Như Gia Tường Sớ nói”, đây là chú giải của pháp sư Huệ Viễn thời nhà Tùy. “Có thể 

tiềm tàng Phật pháp, cho nên gọi là Pháp Tạng”. Giải thích ý này đều là nói tự tánh, đây là 

tánh đức. Đại sư Huệ Năng từng nói, khi ngài khai ngộ nói: “đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, 

nghĩa là ý này. Trong tự tánh không thiếu bất kỳ pháp nào, có vô lượng trí tuệ, có vô lượng 

đức năng, có vô lượng tướng hảo. Đây đều có nghĩa là  hàm nhiếp, uân tích, vô tận. Gặp 

duyên, duyên của Chư Phật Như Lai, là chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm 

ứng đạo giao, giống như thủy triều vậy, thủy triều lên hay xuống đều có thời gian nhất định. 

Cho nên trong kinh điển, cổ đức cũng thường đem Như Lai thuyết pháp ví như tiếng hải 

triều. Đúng thời gian nó tự nhiên đến, hết thời gian đó nó tự rút xuống. 

Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, chúng sanh có cảm ngài lập tức xuất hiện, nếu cảm 

không còn thì ngài không hiện. Quả đúng là đến không có đến, đi cũng không có đi, đến 

không có chỗ đến, đi không có chỗ đi, đây là gì? Đương xứ xuất sanh, đương xứ diệt tận, đây 

là chân tướng sự thật. Chúng ta nói có đến có đi, vì chúng ta có quan niệm về thời gian, có 

quan niệm về không gian. Trên thực tế, trong Thiền định cả thời gian lẫn không gian đều 

không có. Nói với chúng ta rằng, thời gian và không gian không phải thật, là giả.  

Thời gian và không gian là giả, các nhà khoa học đã chứng minh, rất nhiều năm trước 

họ đã biết điều này. Thời gian và không gian không phải thật, là từ trong phân biệt chấp trước 

của chúng ta sinh ra. Nếu chúng ta buông bỏ phân biệt chấp trước, thời gian và không gian 

đều không còn. Chư vị nên biết, thời gian không còn thì cũng không có trước sau, không có 

xưa và nay, đều ngay tại đây. Nếu không có không gian, thì khoảng cách không có. Vì thế nó 

là giả, không phải thật. 

Thế giới Cực Lạc ở đâu? Ngay tại đây, nó không có khoảng cách. Không có khoảng 

cách, đó là gì? Như hiện nay chúng ta xem kênh truyền hình vậy, trong kênh truyền hình có 
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khoảng cách chăng? Không có khoảng cách, bật nút kênh hiện ra. Đổi kênh khác, kênh này 

lập tức biến mất, kênh mới xuất hiện, đều ngay lúc này. Đổi kênh, giống như các nhà khoa 

học phát hiện khác tầng không gian. Khác tầng không gian theo lý mà nói, là vô lượng vô 

tận. Về sự, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói_ông là người học khoa học, ông dạy về thiết bị truyền 

tin vô tuyến ở trường, dạy môn học này, vì thế các nhà khoa học hiểu. Ông nói ít nhất có 

chứng cứ, khoa học có chứng cứ chứng minh, ít nhất có 11 loại không gian khác nhau tồn tại. 

Đương nhiên trên lý mà nói chắc chắn không chỉ chừng đó, nó là vọng tưởng phân biệt chấp 

trước biến hiện ra. Nếu buông bỏ hết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thời gian và 

không gian không còn. Toàn thể vũ trụ, từ xưa đến nay đều hiện ra trước mắt, ta thấy hết tất 

cả. Chân tướng chẳng khác nào một quả cầu, mạng lưới trên quả cầu rất dày đặc, ta hoàn toàn 

nhìn thấy, tất cả đều thông đạt, đây là cảnh giới của Phật. 

“Lại có thể khai mở pháp tạng của Phật, cho nên gọi là Pháp Tạng”. Đây là có thể mở 

pháp tạng của Phật, nghĩa là có thể mở tự tánh của mình. Trong tự tánh chúng ta, có vô lượng 

trí tuệ, đức năng, tướng hảo, có thể hiện tiền bất cứ lúc nào. Cũng có năng lực giúp người 

khác khai phát tự tánh của họ, đây thuộc về dạy học.  

Kinh nghiệm của ngài phong phú, bản thân đã chứng quả. Ngài là người từng trải, cho 

nên ngài giúp chúng ta không có chút sai sót nào. Ngài giúp chúng ta nhất định là đi theo con 

đường nhanh nhất. Chư Phật Bồ Tát hy vọng chúng ta nhanh chóng thành tựu, giống như 

ngài vậy, không còn bất kỳ bệnh trạng gì. Trong mười pháp giới, đều mang bệnh trạng 

nghiêm trọng này, chúng ta được Phật giúp đỡ nhất định trị lành, nghĩa là như vậy. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 189, hàng thứ tư từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ kinh văn: “Tu Bồ Tát 

đạo”, câu này trong khoa phán, là tiếp theo ở trước.  

Bốn câu trước: “Khí quốc quyên vương, hành tác Sa môn, hiệu viết Pháp Tạng, tu Bồ 

Tát đạo”, bốn câu này là xuất gia tu đạo. Tiếp theo bốn câu sau là tài đức siêu việt khác 

thường: “Cao Tài dõng triết, dữ thế siêu dị, tín giải minh ký, tất giai đệ nhất, hựu hữu thù 

thắng hạnh nguyện, cập niệm tuệ lực, tăng thượng kỳ tâm, kiên cố bất động, tu hành tinh tấn, 

vô năng du giả”, sáu câu ở sau là hạnh nguyện tinh tấn. 

Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão: “Đoạn này”, tức là hai đoạn tài đức siêu dị 

và hạnh nguyện tinh tấn. “Khen ngợi đức của tỳ kheo Pháp Tạng sau khi xuất gia tu hành”. 

Vấn đề này chúng ta thường nói là ngài tu hành tinh tấn. Thực tế mà nói, thật thà, nghe lời, 

thực hành, những điều này chúng ta thấy được ở Thế Nhiêu Vương khi mới học Phật. Sáu 
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chữ này có thể nói là từ xưa đến nay, vĩnh viễn là bí quyết thành công, bất luận là pháp thế 

hay xuất thế gian. 

“Tu Bồ Tát đạo, trong Ngô Dịch tượng trưng Bồ Tát Pháp Tạng thẳng đến nhất thừa, 

không rơi vào quyền giáo của tiểu thừa”. Ngài không tu theo đạo Thanh văn, không phải tu 

đạo nhân thiên, mà tu theo đạo Bồ Tát. Chúng ta không thể sơ suất điều này, ngài vừa nhập 

môn liền phát nguyện tu đạo Bồ Tát, không giống với những người khác. 

Trong Lục Tổ Đàn Kinh chúng ta thấy, đại sư Huệ Năng đến Hoàng Mai tham kiến Ngũ 

tổ. Khi gặp Ngũ tổ hỏi ngài, ngươi đến đây để làm gì? Đại sư Huệ Năng nói, con muốn đến 

làm Phật. Điều này quả thật không đơn giản. Theo tôi nghĩ có thể trong đời của Ngũ tổ 

Hoằng Nhẫn, chưa từng gặp người nào như vậy. Đến đây để làm Phật, quả là hy hữu, vì thế 

ngài có thể thành Phật. 

Thế Nhiêu Vương không nói ngài đến làm Phật, trên thực tế ở trước chúng ta thấy ngài 

cũng muốn làm Phật. Không những làm Phật, mà còn vượt qua tất cả chư Phật, phát một đại 

nguyện như vậy. Làm Phật như thế nào? Không tu đạo Bồ Tát không thể thành Phật. Ở đây 

Thế Tôn khen ngợi ngài, kinh này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, vì thế ở đây “khen ngợi 

tỳ kheo Pháp Tạng”, nói ngài tu hành đạo Bồ Tát thẳng đến nhất thừa, không rơi vào quyền 

giáo tiểu thừa. 

“Tống Dịch nói: Đại thừa đệ nhất, nên biết những gì Bồ Tát tu, là đại pháp chân như 

viên mãn của nhất thừa”. Câu này rất quan trọng, đây là nói Pháp Tạng tu hành là đại pháp 

chân như viên mãn của nhất thừa. Pháp này là gì? Chúng ta thường gọi là chí tâm tín nhạo, 

chí tâm và nhất tâm ý nghĩa như nhau. Tâm này chỉ có một niệm, tất cả vọng tưởng phân biệt 

chấp trước đều buông bỏ hết, chỉ có một niệm. Một niệm này là gì? Nhất hướng chuyên niệm 

A Di Đà Phật, cầu sanh Tịnh độ, đây là đại đạo chân như viên mãn của nhất thừa. 

A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật. Câu danh hiệu A Di Đà Phật này, dịch thành tiếng 

Trung nghĩa là Vô Lượng Giác. A dịch là Vô, Di Đà dịch là Lượng, Phật dịch là Giác, ở 

trước có giải thích với quý vị. Tất cả Chư Phật đều là Vô Lượng Giác, cho nên A Di Đà Phật 

là danh hiệu chung của tất cả Chư Phật. Từ Phật mà nói, khi chưa chứng được Diệu giác vị, ở 

tại nhân địa, 41 vị pháp thân đại sĩ là Vô Lượng Giác. Chứng được Diệu giác vị, danh hiệu 

này là đức hiệu của tự tánh. Chúng ta gọi là tự tánh, bản tánh, hoặc gọi là chân như, hoặc gọi 

là pháp tánh đều được. Là đức hiệu của chân tánh, chân tánh vô lượng giác. Chân tánh không 

phải vật chất, cũng không phải tinh thần, vô hình vô tướng, tồn tại mọi lúc mọi nơi. Nó Vô 

Lượng Giác, thật sự là giác mà không mê, nó là bản thể của tất cả pháp. Triết học gọi là bản 

thể, trong Phật pháp gọi là lý thể. 

Từ đây chúng ta lãnh hội được, ngài tu như thế nào, mới có được thành tựu thù thắng 

như vậy. Những điều này đều là biểu pháp cho chúng ta thấy, nếu chúng ta hiểu sẽ biết cần 

phải tu học như thế nào. Ngày nay chúng ta cần học tập, chính là chí tâm tín nhạo, nhất tâm 

thành tín hoan hỷ, nhất hướng chuyên niệm. Một phương hướng là thế giới tây phương Cực 

Lạc, chuyên niệm Phật A Di Đà, quyết định cầu sanh Tịnh độ, phải có quyết tâm này. Không 

thể không đến thế giới Cực Lạc, không thể không thành tựu. Phải có niềm tin như thế, tâm 

nguyện như thế, nhận thức như thế, đây là vạn người tu vạn người đi, không sót người nào! 

Bên dưới khen ngợi về đức, không phải người thông thường chúng ta có thể sánh được. 

Vì thế các bậc cổ đức, nói ngài là Bồ Tát địa thượng tái sanh, ngài là pháp thân đại sĩ, chúng 

ta không thể sánh được.  
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“Tài cao trí tuệ dõng mãnh. Tài tức là tài năng, trí tuệ”. Nghĩa là nói tài năng trí tuệ của 

tỳ kheo Pháp Tạng. “Triết là rõ ràng”, đều là khen ngợi trí tuệ của ngài. “Gia Tường Sớ nói: 

Tài năng hơn hẳn quần chúng, cho nên gọi là tài cao”. Hơn hẳn quần chúng thông thường 

chúng ta nói là siêu việt quần luân. Luân là đồng loại, nổi bật nhất trong số học trò, giỏi nhất. 

Như người thi đoạt giải nhất trong lớp chúng ta, gọi là tài năng hơn hẳn mọi người, vì thế nói 

ngài tài cao. 

“Có thể thắng mình, thắng người, nên gọi là dũng”, ở đây quan trọng nhất là thắng mình. 

Người thường không thể thành tựu, là vì không có công phu khắc phục mình. Thắng mình, 

người xưa gọi là khắc phục được bản thân, khắc phục sự biếng nhác, kiêu ngạo, phóng dật 

của chính mình. Đây đều là phiền não, không thể tinh tấn, ý chí không tập trung, đây là tập 

khí phiền não. Ngài có thể khắc phục tập khí phiền não của mình, cũng chính là chúng ta 

thường nói, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm chuyên chú, ngài làm được điều này. 

Pháp thế xuất thế gian, nếu có thể thực hành được tám chữ này, không ai không thành 

tựu, đều có thành tựu hơn người, phải nhất tâm chuyên chú. Phàm những người không thể 

thành tựu, thành tích bình thường, không có thành tích gì xuất sắc. Đều là phóng dật, đều 

không thể đạt được chuyên chú, không thể đạt được nhất tâm, đây là một vấn đề rất khó, 

không phải người thông thường có thể làm được. Làm được, ngài biểu hiện ra bên ngoài, 

nhất định là chúng ta thường nói: “thành kính khiêm hòa”. Người này chân thành, cung kính, 

khiêm tốn, hòa thuận. Vì sao vậy? Vì biểu hiện ra bên ngoài chính là như vậy. Bên trong có 

thật đức, đức năng chân thật. Biểu hiện ra bên ngoài nhất định là như vậy. 

Quý vị xem trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói, ông Liễu Phàm mỗi lần lên kinh thi cử, kết 

bạn cùng đi với những người đồng học khác. Trên đường đi thấy bạn học nào, thái độ biểu 

hiện khiêm tốn, cung kính, hòa thuận, ông khẳng định người này lần này nhất định thị đậu, 

đến lúc treo bảng quả nhiên đúng. Hình như những gì ông dự liệu, đều không có người nào 

thất bại, đều bị ông đoán trúng. Đây là gì? Là đức hạnh. Bên trong có thật đức, bên ngoài mới 

khiêm tốn.  

Còn có một chút ngạo mạn, chúng ta nói khó nghe một chút, người ta gọi là khuyết đức. 

Đức của họ có khiếm khuyết, không viên mãn. Hạng người này thi cử thường thất bại, thi 

không đậu. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn cũng có trường hợp, mắng quan chủ khảo: Văn tôi 

viết hay như thế, vì sao không cho tôi đậu? Trong này bao hàm ý nghĩa rất sâu sắc. Lời cổ 

nhân nói không sai chút nào: “hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”, quý vị nhất định sẽ tìm 

thấy. Quý vị tham gia thi cử không trúng tuyển, vấn đề nhất định không ở người khác, mà tại 

chính mình. Thật sự phản tỉnh, thay đổi bản thân, lần sau sẽ không sao, nhất định thi trúng. 

Con người thắng mình khó, thắng người khác không khó. Thắng người là giáo hóa 

chúng sanh. Ở trước là tự độ, sau là độ tha, sau khi tự độ mới có thể độ tha. Bản thân không 

khắc phục được bản thân, đặc biệt là phiền não vi tế, điều này rất quan trọng. Tu hành có 

trình độ nhất định, độ lượng dần lớn lên. Nhưng gặp phải cảnh giới lớn lao hiện tiền, thông 

thường chúng ta gọi là lợi hại, vẫn còn ý niệm nhưng không bị phát tác. Ý niệm kiêu mạn, ý 

niệm oán hận, có, nhưng không nghiêm trọng. Như vậy có chướng ngại chăng? Có chướng 

ngại. 

Ở trong lục đạo cần phải đoạn tận kiến tư phiền não. Chỉ có đoạn tận vô minh phiền não, 

tập khí vô minh có thể mang đến cõi thật báo trang nghiêm. Nhưng cần phải nhớ, không thể 

mang nó đến cõi thường tịch quang, trong cõi tịch quang không có. Tập khí vô thỉ vô minh 

đều không có, thuần chân vô vọng. Chúng ta không thể không biết điều này. Chỉ cần còn một 
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chút tập khí này còn, bản thân phải sanh tâm hổ thẹn, công phu chưa đủ, không thể sánh với 

Bồ Tát. Bồ Tát ở đây là pháp thân Bồ Tát, không phải mười pháp giới, Bồ Tát mười pháp 

giới mang theo tập khí này. Đây là mục tiêu người học Phật muốn thành tựu ngay trong đời 

này, đương nhiên cầu sanh thế giới Cực Lạc không có vấn đề gì, tập khí này còn vẫn có thể 

vãng sanh. Nhưng chúng ta cần phải biết, nếu đoạn tận tập khí, bản thân chắc chắn được vãng 

sanh. Tập khí chưa đoạn, vậy thì xem vận mệnh lúc lâm mạng chung. Đây là thật, không phải 

giả. Khi lâm mạng chung, nếu chúng ta có ba điều kiện, nắm bắt được ba điều kiện này, nhất 

định được vãng sanh. 

Thứ nhất, khi lâm chung không mê hoặc, thần trí rõ ràng. Thứ hai, khi lâm chung có 

người nhắc ta niệm Phật, có người nhắc nhở. Thứ ba, khi lâm chung có thể buông bỏ, không 

còn lưu luyến bất kỳ điều gì của thế gian, buông bỏ tất cả nhất định vãng sanh. Lúc lâm 

chung sợ nhất, bây giờ gọi là bệnh đãng trí của người già, hồ đồ. Khi bệnh nặng đến người 

thân trong gia đình cũng không nhận ra, họ cũng có thể nghe, có thể thấy, nhưng hỏi quý vị là 

ai? Trong trường hợp này vô cùng khó khăn. Vì thế trợ niệm lúc lâm chung, công đức không 

thể nghĩ bàn. Người trợ niệm luôn nhắc nhở họ, giúp họ, niệm sau cùng là Phật A Di Đà, như 

vậy mới có thể vãng sanh. 

Chúng ta hiểu được đạo lý này, bản thân nỗ lực nhiều hơn, lâm chung có người trợ niệm 

cũng tốt, không có người trợ niệm cũng được. Rất nhiều người lâm chung không có người trợ 

niệm! Những người này từ lâu đã biết, đây là việc lớn nhất trong cuộc đời, cầu sanh Tịnh độ. 

Việc lớn duy nhất, vì thế bình thường phải tập buông bỏ, nghĩa là để Phật A Di Đà trong tâm. 

Trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra không có những điều gì khác, đây gọi 

là thắng mình. Thắng mình đương nhiên có thể thắng người, cho nên gọi là dũng. Bởi thế cái 

dũng thật sự là khắc phục được chính mình, khắc phục tập khí phiền não của chính mình. 

“Hiểu rõ hoại tà kiến”, có thể phân biệt đâu là chân, đâu là vọng, đâu là tà, đâu là chánh. 

Phân biệt như thế nào? Chỉ có thế giới Cực Lạc là thật, ngoài ra đều là vọng. Chỉ có thân cận 

Phật A Di Đà là thật, dựa vào các thiên địa thần minh, đó đều là giả, nhất tâm chuyên chú! 

Hoại này là phá hoại, phải phá tà kiến. “Cho nên gọi là triết”, “tài cao dõng triết”, không dễ 

đạt được bốn chữ này. 

“Tịnh Ảnh Sớ lại nói: Tài là tài nghệ kỹ xảo, tài đức hơn người, nên gọi là tài cao”. Điều 

này trong xã hội ngày xưa thường hay nói: “ý chí mạnh mẽ gọi là dũng”, lập chí làm Phật, 

không có mục tiêu nào cao hơn. Phát tâm này có phải là ngạo mạn chăng? Phải chăng là vượt 

quá sức mình? Không phải, vì sao vậy? Trong kinh Phật thường nói: “tất cả chúng sanh vốn 

là Phật”. Hôm nay chúng ta phát nguyện, nhất tâm phát nguyện muốn làm Phật, tương ưng 

với những gì Đức Phật nói. Vì sao thế? Vì chúng ta vốn là Phật. Vốn không phải Phật, bây 

giờ muốn làm Phật, hình như có chút khoa trương. Nhưng khi hiểu rõ biết rằng không phải 

vậy, nên biết tất cả chúng sanh vốn là Phật. Tất cả chúng sanh chưa thành Phật, chính là do 

họ mê hoặc, bị đọa lạc, họ không quay đầu. 

Phát tâm bồ đề, hành đạo Bồ Tát, không những thành tựu chính mình, mà còn làm tấm 

gương tốt cho tất cả chúng sanh. Ta vốn là Phật, vì sao ta không thành Phật? Vì chúng ta 

không có dũng khí thừa nhận, không có dũng khí phát nguyện. Pháp môn Tịnh tông thù đặc 

vô cùng, thù thắng, đặc biệt, đều nhờ Phật A Di Đà. Không nương vào Phật A Di Đà, bản 

thân muốn quay đầu rất khó, quả thật rất khó. Có năng lực khắc phục phiền não chăng? Sự vi 

diệu của Tịnh tông, thiện xảo của Tịnh tông, gọi là phương tiện thiện xảo. Nghĩa là dùng đức 

hiệu của Phật A Di Đà, cảm ứng của Phật A Di Đà, thay thế cho tất cả tập khí phiền não của 
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chúng ta. Trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài ra không có gì khác. Đến thế giới Cực Lạc, 

vẫn niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vẫn học bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, vĩnh hằng bất biến, 

được chăng? Được, vì sao vậy? Vì một tức tất cả, tất cả tức một. Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, 

tất cả Chư Phật Như Lai, trong vô lượng vô biên cõi nước Chư Phật, tự hành hóa tha giảng vô 

lượng vô biên kinh giáo, bộ kinh này là cương lĩnh chung. Tức là triển khai bộ kinh này, triển 

khai bộ kinh này chính là tất cả các kinh điển, tất cả kinh điển quy nạp lại chính là bộ kinh 

này. Điều này trong Kinh Hoa Nghiêm nói một cách rất rõ ràng minh bạch. Thiện căn của 

chúng ta là tu tập tích lũy từ vô lượng kiếp, không có thiện căn phước đức nhân duyên này, 

đời này sao có thể gặp được pháp môn này? Chúng ta gặp được, chứng tỏ thiện căn mình sâu 

dày, phước đức không thể nghĩ bàn. Bộ kinh này giúp chúng ta thành tựu viên mãn ngay 

trong đời này, không cần đợi đến thế giới tây phương Cực Lạc. Ngay tại thế giới này, nếu 

thật sự nhất tâm tu học, được niệm Phật tam muội. Tam muội là thiền định, định có thể sanh 

trí tuệ. Tam muội, tam muội cạn đơn giản, trong kinh gọi là tâm thanh tịnh. Tam muội sâu 

hơn là tâm bình đẳng. Tâm đến thanh tịnh bình đẳng giác, tất cả pháp thế xuất thế gian tự 

nhiên thông đạt. Vì sao vậy? Vì tuy chưa minh tâm kiến tánh, đến giác mới minh tâm kiến 

tánh. Vẫn chưa đến giác, chưa đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nhưng rất nhiều kinh 

luận đều tự nhiên thông triệt, vừa tiếp xúc là hiểu. Vì sao vậy? Đây là nguyên nhân gì? Vì 

xưng tánh. Tất cả pháp không rời tự tánh, tất cả pháp đều nương vào tự tánh làm bản thể, đây 

là danh từ của triết học.  Không có thể là không có pháp, pháp từ đâu mà có? Pháp là thể hiện, 

do bản thể hiện ra. Trong kinh Phật gọi là lý thể, đạo lý. Đạo lý gì? Đạo lý chính là ở đây. Nó 

là lý thể của tất cả pháp, làm sao để đạt được lý thể này? Chí tâm tín nhạo. Nhất môn thâm 

nhập, trường thời huân tu, sẽ rất gần với nó, càng gần thì hương vị càng nồng đậm. Khi chưa 

chứng quả, đã thông triệt được rất nhiều, chưa quán thông hoàn toàn, nhưng thông rất nhiều. 

Chúng ta gọi là trí tuệ hiện tiền, trí tuệ, đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh hiện tiền. 

“Ý chí mạnh mẽ gọi là dũng, tâm sáng suốt gọi là triết”. Tâm nghĩa là tâm địa sáng tỏ, 

không mê hoặc. Nói theo pháp thế gian, thánh giả tiểu thừa là bậc đại triết của thế gian, 

người thế gian không thể sánh với họ được. Người thế gian tâm bị nhiễm ô, quý vị tĩnh tâm 

suy nghĩ, tự tư tự lợi là ô nhiễm, danh văn lợi dưỡng là ô nhiễm, chìm đắm trong ngũ dục lục 

trần là ô nhiễm, tham sân si mạn nghi là ô nhiễm. Lục đạo chúng sanh, tâm người nào không 

ô nhiễm? Không tìm thấy người không có ô nhiễm. 

Mặc dù là Trời sắc giới, Trời vô sắc giới, tâm họ vẫn bị nhiễm ô. Chẳng qua họ có định 

công, định công có thể khống chế. Họ chưa đoạn trừ nhiễm ô, nhưng nó không khởi tác dụng, 

thiền định khiến nó không khởi tác dụng, không phải đã đoạn nó. Làm sao để đoạn được 

những thứ này? Trí tuệ mới đoạn được, dùng trí tuệ chiếu soi. Nhiễm ô giống như bóng tối 

vậy, trí tuệ vừa phát, những ô nhiễm này liền biến mất, phiền não mới được đoạn trừ. 

Chúng ta phải biết bản thân đã khắc phục được nhiễm ô này hay chưa? Vậy thì chúng ta 

thường nghĩ đến bản thân có trí tuệ chăng? Nếu có được chút trí tuệ, biết rằng chúng ta đã 

buông bỏ được một ít nhiễm ô. Quả thật buông bỏ một phần ô nhiễm, trí tuệ liền hiển lộ một 

phần. Buông bỏ hai phần tập khí phiền não, trí tuệ hiển lộ hai phần, chính là như vậy. Công 

phu hoàn toàn ở chỗ buông bỏ, không buông không được. Buông bỏ chấp trước, không chấp 

trước đối với tất cả pháp. Đây gọi là tu hành chơn chánh, gọi là biết tu. 

Câu sau là tổng kết đoạn nhỏ này: “Như vậy Bồ Tát Pháp Tạng mới có thể hơn người, 

dõng mãnh tinh tấn, tâm minh trí lãng”. Trí tuệ của ngài hiện tiền, lúc này cảnh giới của tỳ 

kheo Pháp Tạng là pháp thân Bồ Tát, ngài không phải là quyền giáo của tiểu thừa.  
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“Siêu việt khác với thế gian”, câu này trong Tịnh Ảnh Sớ nói: “Đức này riêng mình ngài 

có, gọi là siêu việt khác với thế gian”. Đức, ở trước nói tài cao trí tuệ dõng mãnh. “Siêu việt 

khác với thế gian”. Thế là thế gian, thế gian không có, nếu thế gian có người như vậy, ngài 

cũng vượt qua. Thế tức là mười pháp giới, vượt trên mười pháp giới, đến cõi thật báo trang 

nghiêm, không ở trong mười pháp giới. “Hội Sớ viết: Bất thường nhân sở cập”, “bất” nghĩa 

là “phi”, không phải người bình thường có thể làm được. “Cho nên gọi là siêu việt khác với 

thế gian”, mười pháp giới không làm được, Phật Bồ Tát trong mười pháp giới đều không làm 

được, huống gì những người khác? Điều này chúng ta có thể nghĩ đến được. 

Quý vị thấy A la hán chỉ làm được không chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế 

gian. Họ vẫn còn phân biệt, vẫn còn vọng tưởng, chỉ có không chấp trước. Không còn chấp 

trước, liền vượt thoát lục đạo, lục đạo không còn. Nếu nói ngày nay bản thân chúng ta có 

năng lực, có công phu, có tu hành, có trí tuệ là giả. Vì sao vậy? Vì chúng ta đang ở trong lục 

đạo, đây là sự thật. Màu sắc muôn hình đa dạng trong lục đạo, chúng ta tiếp xúc hằng ngày 

vẫn còn khởi tâm động niệm. Công phu của chúng ta là gì? Không quá nổi trội, có động tâm 

chăng? Tâm vẫn động, chưa được! Chúng ta vẫn còn trôi lăn trong luân hồi lục đạo chưa ra 

khỏi được. 

Chúng ta học Phật nhiều năm như thế, huân tập kinh giáo cũng hiểu được đôi phần. Tu 

đà hoàn, người mới nhập môn, Kinh Hoa Nghiêm là Bồ Tát sơ tín vị, phá được thân kiến và 

biên kiến. Người xưa thường gọi là phá bỏ thành kiến, ba loại này chúng ta có chăng? Cả ba 

loại đều đầy đủ. 

Chúng ta thấy người có tài đức hơn mình, có khởi tâm đố kỵ chăng? Không thể nói 

không có, chỉ có thể nói là nhẹ hơn một chút. Vì sao vậy? Khi chưa học Phật tâm đố kỵ rất 

nghiêm trọng, có thể còn nghĩ cách để ngăn cản họ. Bây giờ không còn chướng ngại người 

khác, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu, như vậy là không được. Đây là gì? Là tập 

khí nghiêm trọng, chướng ngại chúng ta minh tâm kiến tánh, chướng ngại chúng ta được 

niệm Phật tam muội. Không có những thứ này, niệm Phật tam muội mới có thể hiện tiền, trí 

tuệ bát nhã trong tự tánh mới hiển lộ ra một chút, đây là chân công phu. Chân công phu 

không cần hỏi người khác, người ta không biết, bản thân hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Bởi thế chúng 

ta phải học, nhưng không nên học quá cao, quá cao không làm được, phải học từ trên phương 

diện căn bản. Trong giáo lý đại thừa gọi là nguyên lý nguyên tắc. Thân kiến, biên kiến, kiến 

thủ, giới thủ, chúng ta thường gọi là thành kiến. Luyện tập từ đâu? Trong cuộc sống hằng 

ngày. 

Vì vậy tu hành chơn chánh, biết cảm ân, cảm ân ai? Ân của tất cả chúng sanh. Bắt đầu 

tu từ đâu? Thông thường bắt đầu tu từ nghịch cảnh, sau đó tiếp tục tu thuận cảnh. Nghịch 

cảnh là mọi thứ đều khiến ta không được như ý, đều gây phiền phức cho chúng ta. Khiến 

những ngạo mạn từ vô thỉ của chúng ta như khống chế, chiếm hữu, đối lập, hóa giải hết 

những ý niệm này, oán thân bình đẳng. Có oán khí chăng? Nói thật với quý vị, không có. 

Trong tự tánh thanh tịnh tâm không lập một pháp nào, làm gì còn oán hận? Đâu có đạo lý này? 

Trong thuận cảnh làm gì có được niềm hoan hỷ đó? 

Hoan hỷ thật sự là gì? Từ trong tự tánh phát ra, không liên quan đến cảnh giới bên ngoài, 

gọi là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn này từ đâu đến? Là do bản thân đoạn tận hết tập 

khí phiền não, pháp hỷ mới xuất hiện, tâm cảm ân mới hiện ra, tất cả chúng sanh đều có ân 

với chúng ta. Tất cả chúng sanh không chỉ là người, mà tất cả động vật, cây cỏ hoa lá, sơn hà 

đại địa đều có ân với chúng ta. Chúng ngày ngày đều biểu pháp cho chúng ta thấy, ngày ngày 
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đều để chúng ta hiểu được. Vấn đề là chúng ta có nhận ra chăng? Có hiểu được chăng? 

Chúng ta có ngộ ra được đạo lý trong này chăng? Như vậy ta nhập vào cảnh giới Hoa 

Nghiêm, như 53 lần tham bái của Thiện Tài. 

Tất cả pháp thế xuất thế gian, đều là để thành tựu chúng ta. Tất cả pháp này là gì? Tất cả 

pháp này toàn là Phật Bồ Tát. Quan sát tường tận, tất cả pháp này toàn là Phật A Di Đà. Tất 

cả chúng sanh đều là Phật A Di Đà, hết thảy động vật cũng là Phật A Di Đà, côn trùng kiến 

đều là Phật A Di Đà. Cây cỏ hóa lá, sơn hà đại địa không có thứ gì không phải. Quý vị đã 

thấy được Phật A Di Đà, những điều này toàn là sự thật, không hề hư vọng. 

Chúng ta sống trong thế gian này, vì sao ngày ngày chư Phật Bồ Tát đang biểu diễn, 

ngày ngày điều đang thị hiện. Chúng ta lại mơ mơ hồ hồ, thường hay khởi phiền não, không 

sanh trí tuệ, chuyên sanh phiền não, sanh thất tình ngũ dục, chính là do không biết. Khi biết 

rồi tự nhiên sẽ buông bỏ phiền não, trí tuệ đức tướng trong tự tánh dần dần hiện ra. Phật Bồ 

Tát ở đâu? Ở mọi nơi mọi lúc.  

Chúng ta ở trong cảnh giới của mình, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên 

đều ở trong đó. Có sự lãnh hội, có sự cảm nhận, đây là tin tốt lành. Không có cảm nhận, 

không có lãnh hội, người này nghiệp chướng rất sâu nặng. Có được sự giác ngộ, có cảm nhận, 

là công phu đắc lực. Sai lầm cần phải sửa, đức hạnh cần phải tu, chúng ta không biết tu như 

thế nào? Phật Bồ Tát từ bi dạy chúng ta, Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp là 

những gì ta phải tu, như vậy tự nhiên sẽ đạt được. Không những làm được, mà còn khai hoa, 

khi nào khai hoa? Cổ nhân nói: “nghe một biết mười”, từ trong một pháp triển khai thành vô 

lượng pháp. 

Trong Phật pháp đại thừa nói, mười điều của Thập Thiện Nghiệp Đạo, Bồ Tát đã triển 

khai nó thành tám vạn bốn ngàn điều, không phải là khai hoa ư? Tám vạn bốn ngàn là 

phương tiện nói, thực tế thì sao? Thực tế là vô lượng vô biên tánh đức cứu cánh viên mãn, 

đều ở trong một pháp. Thập thiện là mười pháp, bất cứ một pháp nào đều là vô lượng vô biên, 

một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nói không sát sanh, tất cả pháp đều ở trong điều này. Nói 

không trộm cắp, tất cả pháp cũng ở trong này, không sát sanh cũng bao hàm trong đó. Một và 

nhiều không hai, ta mới chứng được, mới lý giải được toàn thể vũ trụ không thể tách rời, là 

nhất thể. Xin chúc mừng, quý vị đã chứng được pháp thân, quý vị giống như Bồ Tát Pháp 

Tạng vậy, cũng là “tài cao trí tuệ dõng mãnh, siêu việt khác thường thế gian”. Quý đã vị siêu 

tuyệt, vượt ra mười pháp giới. 

“Hợp Tán lại nói: Cũng như Bồ Tát địa thượng phát tâm, đây gọi là thế gian, từ sơ địa 

về trước nghĩa là thế gian”. Sau đây là lời của Hoàng Niệm Lão: “Trong Hợp Tán, đối với Bồ 

Tát Pháp Tạng, đương thời ở vị trí nào mà phát tâm bồ đề, chưa dám quyết đoán, cho nên nói 

ra lời nghi hoặc, mà nói hoặc khoảng. Nếu là địa thượng phát tâm”, ông thêm vào chữ hoặc. 

Hoặc, nói như hiện nay nếu là địa thượng phát tâm. Đây là một câu trong Hợp Tán. 

“Sơ địa trở về trước nghĩa là thế gian”, địa thượng phát tâm tức là siêu việt khác với thế 

gian. Địa ở đây là Biệt giáo thập địa, Biệt giáo sơ địa siêu việt thập pháp giới, thập pháp giới 

là thế gian. Thế gian gọi là phàm phu, xuất thế gian gọi là thánh nhân, đây là tiêu chuẩn của 

phàm và thánh, lấy mười pháp giới làm giới hạn. Trong giáo lý đại thừa xưng lục đạo là nội 

phàm, phàm phu phân thành nội và ngoại. Phàm phu trong lục đạo, tứ thánh pháp giới gọi là 

ngoại phàm, phàm phu bên ngoài lục đạo. Vì sao vậy? Vì họ chưa kiến tánh, tiêu chuyển này 

kiếp lập ở đây. Cũng chính là nói họ dùng A lại da. 



Tập 160 730 

 

Trong Pháp Tướng Duy Thức nói, họ dùng tám thức 51 tâm sở, mười pháp giới đều 

dùng nó. Phàm phu lục đạo đã dùng sai nó, vì mê hoặc nên dùng sai hoàn toàn. Tứ thánh 

pháp giới vẫn dùng tám thức và 51 tâm sở, nhưng họ dùng chánh đáng. Họ cũng chưa giác 

ngộ, vì sao họ dùng chánh đáng? Vì họ thật thà, nghe lời, thực hành, là sáu chữ này. Nghe 

theo lời Phật dạy, hoàn toàn thực hành theo giáo huấn của Phật. Cho nên tuy họ chưa giác 

ngộ, nhưng học rất giống, cách của họ rất giống Phật. Học rất giống, vì sao không phải chân 

Phật? Vì họ không dùng chân tâm, họ dùng là vọng tâm, là tám thức 51 tâm sở. Nếu chuyển 

bát thức thành tứ trí, họ chính là chân Phật, họ siêu việt thế gian, thế gian này là mười pháp 

giới. Vượt khỏi mười pháp giới đến nhất chân pháp giới, người trong nhất chân pháp giới đều 

dùng chân tâm, không còn dùng A lại da. Đối với họ mà nói, thì A lại da không còn. Phải 

hiểu rõ ràng minh bạch đều này, cho nên nói họ siêu việt khác với thế gian. Thế này có thể 

gọi là lục đạo, thế gian này cũng có thể gọi là mười pháp giới. Thế gian này rất cao. 

Ý nghĩa trong Hợp Tán_Hợp Tán là trước tác của người Nhật Bản. Hai loại thế gian này, 

rốt cuộc loại nào không dám đoán định, vì thế nói ra lời nghi hoặc. Nếu là địa thượng phát 

tâm, “chữ thế này tức là trong siêu việt khác với thế gian, là chỉ hết thảy trước sơ địa, từ sơ 

địa về trước đều gọi là thế gian, đăng địa trở lên mới gọi là xuất thế gian”. Đây là Biệt giáo, 

nếu là Viên giáo, Viên giáo là sơ trụ. Viên giáo sơ trụ và Biệt giáo sơ địa chứng được hoàn 

toàn tương đồng. Trong một số kinh luận, Đức Phật nói đến thập địa, 51 địa vị đa phần đều 

nói về Biệt giáo. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, những bộ kinh lớn này là nói về Viên giáo. Sơ trụ 

nhất thừa của Viên giáo là đã siêu việt. 

Bên dưới là chú giải của Hoàng Niệm Lão: “Trộm nghĩ ý của Hợp Tán”, đây là Hoàng 

Niệm Lão khiêm tốn, dùng từ khiêm tốn, tức là dùng ý của ông để xem đại ý chú giải của 

Hợp Tán. “Cũng nghiêng về đương thời Pháp Tạng là địa thượng phát tâm, chỉ là chưa dám 

tùy tiện nói ra”, nghĩa là chưa dùng ngữ khí xác thực để nói, chưa dùng ngữ khí khẳng định 

nói ra, là địa thượng phát tâm. “Pháp Tạng Bồ Tát ở địa vị nào phát tâm, các nhà chú kinh 

đều có kiến giải khác nhau”, rốt cuộc lúc ngài phát tâm là địa vị nào, các bậc cổ đức có ý kiến 

khác nhau, nhưng những nhận xét này đều có đạo lý. Rốt cuộc nhận xét nào là chính xác? 

Thật sự muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải thỉnh giáo tỳ kheo Pháp Tạng, như vậy 

mới có thể nói rõ ràng chân tướng sự thật. Bằng không, chúng ta chưa minh tâm kiến tánh, 

nên luôn có nghi vấn. Vì sao vậy? Vì đây là suy nghĩ của riêng mình, chưa chắc là chân thật. 

Ngày nay chúng ta học tập kinh điển, gặp nghi vấn như thế này, rất nhiều tổ sư đại đức 

nói không tương đồng, chúng ta đều dùng nó làm tài liệu tham khảo. Có cần nghiên cứu 

chăng? Không cần thiết, không cần phải như vậy, nó không liên quan đến việc niệm Phật 

vãng sanh Tịnh độ của chúng ta. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc, thấy Phật A Di Đà, không 

phải chân tướng liền rõ ràng sao? Hà tất ở đây đoán già đoán non, tự tìm rắc rối? Tìm hiểu 

ngôn ngữ văn tự là sai. 

Cùng một đạo lý đó, hiện nay là thời kỳ mạt pháp, phước của chúng sanh mỏng. Phước 

mỏng có vấn đề gì? Chúng sanh phước mỏng, Phật Bồ Tát sẽ không đến. Phật Bồ Tát không 

đến, vậy ai đến? Yêu ma quỷ quái đều đến. Chúng sanh không tin có chánh pháp, khởi tâm 

động niệm toàn là tham sân si mạn nghi, mà còn vô cùng nghiêm trọng. Những phiền não tập 

khí này dẫn dắt yêu ma quỷ quái, cám dỗ chúng hiện thân. Có thể họ mạo xưng Phật Bồ Tát, 

mê hoặc chúng sanh, giúp chúng sanh tạo nghiệp, giúp chúng sanh đọa lạc, chúng ở bên cạnh 

lớn tiếng vui cười. Làm những điều này, họ có bị thọ báo chăng? Đương nhiên phải thọ báo. 
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Chúng ta tu học Phật pháp, nhìn thấy một cách rõ ràng minh bạch. Tuy thấy rất rõ ràng 

minh bạch, cũng không biết phải làm sao. Chúng sanh không thức tỉnh, không giác ngộ! 

Người bây giờ trong đầu họ nghĩ gì? Chính là tiền, ngoài tiền bạc ra không còn gì cả. Giá trị 

quan và nhân sinh quan của họ khác với cổ nhân. Họ đối với cổ thánh tiên hiền hoàn toàn 

không thể tiếp thu, cho rằng như thế nào? Những người này đều ngu ngốc, họ không cần tiền, 

không cần danh, không cần lợi, những người này là khác loài của nhân loại. Họ có tư tưởng 

này, không hề có tâm tôn trọng. Họ tôn trọng những gì? Tôn trọng ai giàu hơn họ, danh lợi 

cao hơn họ, họ tôn trọng. Đến sau cùng đó chính là thế giới hủy diệt, đây là một sự tuần hoàn 

lớn. 

Các nhà khoa học nói, trên địa cầu này, 5 vạn năm trước, khoa học kỹ thuật cao siêu hơn 

hiện nay. Nguồn năng lượng lấy từ giữa hư không, sạch sẽ, không có âm thanh, cũng là giá 

trị quan của nhân loại hướng đến như con người hiện nay. Hoàn toàn không tin Tôn giáo thần 

minh, luân lý đạo đức đều gạt bỏ hết, tận tình hưởng lạc. Những gì chiêu cảm được, điều này 

người hiện nay đều biết “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, chiêu cảm nên sơn hà đại địa chìm 

xuống đáy biển, chính là thành phố atlantis chìm xuống Đại tây dương. Đại tây dương vốn là 

lục địa, nó bị chìm xuống đáy biển, hủy diệt toàn bộ nền văn minh, phải bắt đầu lại từ đầu. 

Lúc nào sơn hà đại địa được kiên cố? Nhân tâm đôn hậu, không có tà niệm, không có 

phân biệt, không có chấp trước, thương người như bản thân, sơn hà đại địa sẽ kiên cố. Cảnh 

tùy tâm chuyển, vũ trụ nó có tính chu kỳ, có rất nhiều chu kỳ khác nhau, chu kỳ lớn thời gian 

rất dài. Những gì hiện nay chúng ta nhìn thấy, những gì trong Phật pháp đại thừa nói hình 

như cũng là một chu kỳ, chúng ta bây giờ không dám xác định. 

Từ nhất niệm bất giác mà có vô minh, đây là từ trong tự tánh bắt đầu hiển lộ ra, nhất 

niệm bất giác đầu tiên xuất hiện A lại da. Tam tế tướng của A lại da, diễn biến thành vũ trụ 

vạn hữu. Đến lúc chúng ta gặp được Phật pháp tu hành, trong kinh điển đại thừa đào thải hết 

vọng tưởng phân biệt chấp trước, sau cùng lại trở về với tự tánh. Đây giống như một vòng 

tuần hoàn, lại trở về với tự tánh. Hiện tượng này, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, 

trong hội Lăng Nghiêm tôn giả Phú Lâu Na đề xuất vấn đề này, ngài thỉnh giáo Phật như vậy.  

Chúng ta từ tự tánh mê muội biến thành phàm phu, hiện nay gặp được Phật pháp, nỗ lực 

tu học theo Phật, dần dần khai ngộ. Sau khi khai ngộ thành Phật, trở về tự tánh. Sau khi trở 

về tự tánh, có còn mê hoặc chăng? Có còn nhất niệm bất giác trở thành phàm phu chăng? Đề 

xuất vấn đề này quá hay, Đức Phật đưa ra một ví dụ để nói rõ nghĩa này. Giống như mỏ vàng, 

vàng và quặng sắt hỗn hợp lẫn nhau. Tu hành giống như tinh luyện vậy, chúng ta từ trong 

quặng sắt tinh luyện ra vàng, vứt bỏ hết những thứ cặn bã, đào thải hết, tinh luyện ra vàng 

ròng. Sau khi tinh luyện ra vàng ròng, nó sẽ không còn biến thành quặng sắt. Đức Phật đã trả 

lời như vậy. 

Chúng ta hiểu cách nói của Phật, nguyên tắc nói pháp của ngài là nương vào nhị đế. Nhị 

đế, một là chân đế, hai là tục đế. Tục đế là y theo cảnh giới của phàm phu chúng ta, y theo 

cảnh giới phàm phu. Nghĩa là chúng ta nói y theo thường thức, nương vào tri thức để giải đáp, 

quý vị rất dễ hiểu. Một loại khác là bản thân ngài tự chứng được, đó không phải cảnh giới 

của chúng ta, vì thế chúng ta rất khó hiểu. 

Ví dụ trong Kinh Bát Nhã nói: “Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”, 

đây là cảnh giới Phật thân chứng, chúng ta không hiểu. Một tức là nhiều, nhiều tức là một, 

cũng là ngài thân chứng, chúng ta cũng rất khó hiểu. Có một số chúng ta rất khó hiểu, nhưng 

được các nhà khoa học hiện đại chứng minh, chúng ta nghĩ lại những gì Phật dạy, có thể lãnh 
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hội một cách sâu sắc hơn. Chỉ cần là hiện tượng, đều là một sự tuần hoàn, đều có chu kỳ tuần 

hoàn. Một ngày là một tiểu tuần hoàn 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta nói bắt đầu từ giờ tý, trở về 

lại giờ tý, là một tiểu tuần hoàn. Một năm là vòng tuần hoàn lớn, trong một năm có 12 tháng. 

Thậm chí có tuần hoàn của thời tiết khí hậu, 24 thời tiết khí hậu. Có tuần hoàn bốn mùa. 

Người phương tây nói về thảm họa năm 2012, đây là một tuần hoàn lớn, là sự tuần hoàn 

của ngân hà đối tề. Nghĩa là mặt trời chạy quanh hệ ngân hà, chạy quanh ngân hà. Chạy một 

vòng quanh ngân hà, nhất định có một lần trung tâm ngân hà, mặt trời, địa cầu xếp thành một 

đường thẳng. Chu kỳ này hơn năm vạn năm, hơn năm vạn năm mới có một lần. Ghi chép 

trong cách làm lịch của Maya, là có năm chu kỳ như vậy, năm 2012 là chu kỳ thứ năm. 

Từ trong kinh điển đại thừa, tôi cũng có nhận xét này, nhưng vẫn chưa thể xác định. 

Nghĩa là sự hình thành của vũ trụ_Hiện nay các nhà khoa học nói, rất nhiều vũ trụ không 

nhìn thấy. Không thấy, theo tưởng tượng của tôi, nhất định là trở về thường tịch quang, đây 

là một chu kỳ rất lớn. Nhưng chu kỳ này, rốt cuộc bao nhiêu thời gian thì không xác định 

được. Vì sao không xác định? Như đại sư Thiện Đạo nói: “do gặp duyên khác nhau”. 

Như chúng tôi ở HongKong, tôi từ chỗ đua ngựa ngồi xe đến đây, cũng là gặp duyên 

khác nhau, tôi chỉ gặp được một lần, trên đường đi đều là đèn xanh không có đèn đỏ, từ chỗ 

đua ngựa đến đây mất mười phút. Quý vị xem, nếu kẹt xe, gặp đèn đỏ, đôi lúc nghiêm trọng 

phải mất 40 phút mới đến được đây, đó là gặp duyên khác nhau. Nếu chúng ta gặp được nhân 

duyên thù thắng, thì trở về rất nhanh chóng. Nếu có nhân duyên gặp được Tịnh độ, vậy thì 

quá nhanh, quả là không dễ! Mặc dù là cõi phàm thánh hạ hạ phẩm vãng sanh. 

Trong Quán Kinh nói rất rõ ràng, phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể chứng được 

cõi thật báo? 12 kiếp, 12 kiếp đối với chúng ta mà nói thì rất dài, nhưng trong quá trình tu 

hành của Bồ Tát thì quá ngắn. Phàm phu tu thành Phật đạo quả thật là vô lượng kiếp, làm gì 

có 12 kiếp là thành công? Đó tức là trên đường đều là đèn xanh, không hề có chướng ngại, 

thành tựu mới nhanh như vậy. 

Bởi vậy chư Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng, do Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền dẫn đầu, họ rất 

rõ ràng. Họ thường đến thế giới Cực Lạc, dẫn chư vị Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng đến thế giới 

Cực Lạc. Đưa đến thế giới Cực Lạc thành tựu nhanh hơn, ở thế giới Hoa Tạng thành tựu 

chậm. Vì ở thế giới Cực Lạc, được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, điều này 

quả là không thể nghĩ bàn. 

Phật pháp dạy chúng ta: “cảnh giới cao siêu, chỉ chứng được mới biết”. Nếu không phải 

thân chứng, muốn dùng đệ lục ý thức để hiểu về nó, điều đó tuyệt đối không làm được. Đức 

Phật nói, năng lượng của đệ lục ý thức rất lớn, đối với bên trong nó duyên đến A lại da, đối 

với bên ngoài nó duyên đến hư không pháp giới. Khoa học hiện nay của chúng ta, ngày càng 

tiếp cận vấn đề này. Vật lý học hiện nay phát triển về hai cực đoan. Thứ nhất là vũ trụ vĩ 

quan, đó là đối với bên ngoài. Dùng đệ lục ý thức, đối với bên ngoài có thể duyên đến hư 

không pháp giới, đối với bên trong, hiện nay duyên đến lượng tử lực học. Lượng tử lực học 

hoàn toàn giống như A lại da thức nói, hầu như đã đến tận cùng, không thể phát triển thêm 

nữa. Tiếp tục đó là kiến tánh, kiến tánh đệ lục ý thức nhất định không làm được. Nhất định 

dùng thiền định, nhất định phải buông bỏ, buông bỏ tâm ý thức. Phương thức này 2000 năm 

trước trong Phật giáo đã thực hành, theo cách nói của cổ nhân là 3000 năm trước. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên làm gương cho chúng ta, buông bỏ tâm ý 

thức, buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước. Vọng tưởng là A lại da 

thức, phân biệt là đệ lục Ý thức, chấp trước là Mạt na thức. Cho nên Phật giáo gọi là tham 
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cứu, không gọi là nghiên cứu. Nghiên cứu dùng tâm ý thức, hàng phàm phu dùng nó. Tu 

pháp xuất thế không dùng tâm ý thức, gọi là lìa tâm ý thức tham, không phải gọi tham thiền ư? 

Tham cứu ư? Đạo lý này không chỉ dùng trong Thiền tông, Giáo môn cũng như vậy. Nếu 

không dùng phương pháp này, nghiên cứu kinh giáo sẽ biến thành Phật học. Biến thành gì? 

Biến thành tri thức. Còn nếu dùng tham cứu, lìa tâm ý thức, nó là trí tuệ, không phải tri thức. 

Từng chữ từng câu trong kinh điển, đều từ trí tuệ trong tự tánh hiển lộ ra, chúng ta có thể 

thấy được tầng này, cho nên nó không giống nhau. Niệm Phật cũng không ngoại lệ, nếu niệm 

Phật lìa tâm ý thức, đó gọi là gì? Đó gọi là lý niệm. Được nhất tâm bất loạn, gọi là lý nhất 

tâm bất loạn, không dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý thức, nghĩa là chúng ta có thể_tôi 

nói rõ ràng hơn một chút, mọi người dể hiểu hơn. Buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp 

trước, niệm Phật A Di Đà. Niệm đến nhất tâm bất loạn là lý nhất tâm bất loạn, cùng một tầng 

cảnh giới với Thiền tông là đại triệt đại ngộ, Giáo môn là đại khai viên giải. Như vậy không 

cần bổn nguyện của Phật Di Đà gia trì, quý vị đã chứng được cảnh giới của A Duy Việt Trí 

Bồ Tát. Chúng ta không đến được cảnh giới này, bởi vậy mới cầu bổn nguyện của Phật A Di 

Đà gia trì. Càng hiểu rõ những lý sự nhân quả này, tín tâm ta càng kiên định, ta biết nên tu 

như thế nào. Rất khó được, quả thật không dễ. Tự thân tu học rất chắc chắn, có niềm tin, nên 

mới có pháp hỷ. Đây là cách nói khác nhau của những người chú kinh điển, chúng ta đều có 

thể tiếp thu, đều có thể dùng để làm tham khảo. Cần tu học chăng? Nếu tu học, thì học nhà 

nào cũng được, lấy một nhà làm chủ, ngoài ra để làm tham khảo. 

Hoàng Niệm Lão cũng rất dụng tâm, nếu nói không chuẩn xác ông liền đào thải. Chú 

giải này của ông cũng là tập đại thành của chư đại đức cổ kim trong ngoài, học tập Kinh Vô 

Lượng Thọ, lấy những chú sớ của họ, hội tập thành bản chú giải này. Chúng ta thấy trong bản 

chú giải này trích dẫn kinh luận chú sớ, có 193 loại. 

“Tịnh Ảnh vân”, Tịnh Ảnh Sớ nói: “Nay tầm phát tâm vô thượng, là trước sơ địa thuộc 

về thế gian tu hành. Bên dưới ta phát tâm vô thượng chánh giác, là hàng địa thượng xuất thế 

gian tu hành”. Đại sư Nghĩa Tịch, Vọng Tây, những bậc tổ sư đại đức này nói rất giống với 

đại sư tiểu Huệ Viễn nói, giống nhau. “Đoạn này nói về phát tâm, địa vị là trước sơ địa. Phát 

tâm trong phẩm đệ ngũ, là Bồ Tát địa thượng phát tâm”. Cách nói này rất hay, vì sao vậy? Vì 

ở đây là vừa mới từ bỏ vương vị xuất gia làm tỳ kheo, tỳ kheo Pháp Tạng. Lúc đến phẩm thứ 

năm, phẩm sau là công phu tu hành của ngài đã nâng cao, cảnh giới không tương đồng. Lúc 

đó phát tâm là gì? Phát 48 lời nguyện, lúc đó là Bồ Tát địa thượng. Ông nói ở đây là Bồ Tát 

trước sơ địa, cũng có thể nói như thế. 

“Đối với các ngài Đàm Loan, Gia Tường, Thiện Đạo và Chân Giải đều có sự khác 

nhau”, cách nói không giống với ông. “Chân Giải nói Tịnh Ảnh rằng: Nói có trước sau”. 

Trước chính là đoạn này, đoạn sau là phẩm thứ năm. “Phát tâm không có hai, chỉ có nhất 

phát tâm”, đây là Vô Lượng Thọ Kinh Chân Giải của Nhật Bản nói, không giống với cách 

nói của ngài tiểu Huệ Viễn. Ông nói trước sau là một, không có phân biệt. 

“Đoạn này là Đức Thế Tôn nói về phát tâm của Bồ Tát Pháp Tạng, đoạn sau là Bồ Tát 

Pháp Tạng tự thuật sự phát tâm của mình”. Phẩm thứ năm là tỳ kheo Pháp Tạng tự nói, nói 

về phát tâm. “Đoạn sau nói cũng chỉ là thuật lại sự phát tâm này, là lấy những gì trong kinh 

nói, tuy có thứ tự trước sau, có sự khác biệt tường tận và giản lược, nhưng Pháp Tạng phát 

chỉ có nhất tâm, không có hai. Tư tưởng trong Chân Giải cũng rất có đạo lý”. Ở đây là Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngời ngài Pháp Tạng, ở sau là Phật A Di Đà tự nói, là một cảnh 

giới, không có khác biệt cao thấp tầng thứ. 
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“Tư tưởng trong Chân Giải cũng rất có lý”, nói một cách rất có đạo lý, đây là Hoàng 

Niệm Lão khẳng định. “Chân Giải lại nói: Long Thọ đại sĩ là sơ địa, là chỉ địa vị lúc tỳ kheo 

Pháp Tạng phát tâm, hoặc là bát địa. Cũng là từ quả hướng nhân, có sự khác biệt lớn với các 

vị đại sư. Căn cứ Đại Trí Độ Luận, Long Thọ đại sĩ nói Bồ Tát Pháp Tạng phát tâm, hoặc vị 

trí ở sơ địa, hoặc ở bát địa, đều là địa thượng phát tâm, nên có sự bất đồng lớn với các đại sư 

khác. Trong Chân Giải nói, thật có căn cứ”. Đây là Chân Giải, do đại sư Đạo Ẩn người Nhật 

nói. Ông có căn cứ chứ không phải nói tùy tiện. Căn cứ này chính là Đại Trí Độ Luận, Bồ Tát 

Long Thọ là sơ địa, “là chỉ địa vị phát tâm của tỳ kheo Pháp Tạng”, hình như cũng là sơ địa, 

không phải Bồ Tát sơ địa không phát được đại tâm này. “Hoặc là bát địa”, đây đều là từ quả 

hướng nhân, ở đây và các tổ sư đại đức khác nói không giống nhau. Căn cứ theo trong Đại 

Trí Độ Luận nói, Bồ Tát Long Thọ nói Bồ Tát Pháp Tạng phát tâm. Đây là tổ sư của Ấn độ, 

ngài chưa đến Trung quốc, ngài ra đời sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ 600 năm, 

có cống hiến rất lớn đối với Phật pháp đại thừa. Người xưa xưng ngài là vị tổ chung của tám 

tông phái đại thừa. Lịch đại tổ sư trong tám tông phái đại thừa, đều tôn Bồ Tát Long Thọ làm 

tổ sư, đây là vị tổ nỗi tiếng nhất trong Phật pháp đại thừa, là một vị tổ sư được người tôn sùng 

kính ngưỡng nhất. 

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, là ngài truyền ra từ Long cung, thế gian này 

mới biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi thị hiện thành Phật. Một số người chỉ thấy Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni, nhập định dưới cội cây bồ đề, không biết ngài ở trong định giảng Kinh 

Hoa Nghiêm. Đại chúng dự hội đều là 41 vị pháp thân đại sĩ, không phải pháp thân đại sĩ, 

không thể tham gia pháp hội này. Nhưng trong pháp hội này chúng ta thấy không ít Thiên 

Long Bát Bộ, thậm chí cũng nhìn thấy Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Chúng ta mới biết cảnh 

giới này không thể nghĩ bàn! 

Thiên Long Bát Bộ là phàm phu, những người này sao cũng đến dự hội? Thì ra họ đều 

là pháp thân Bồ Tát, thị hiện trong lục đạo để giáo hóa chúng sanh. Bản thân của họ là pháp 

thân Bồ Tát, vì thế họ đều tham dự trong hội này. Nếu đúng là phàm phu, thì chắc chắn 

không thể tham dự, làm sao có thể vào được trong đại định của Phật, tham dự pháp hôi này? 

Đây là Hoàng Niệm Lão dựa vào thuyết của Chân Giải, thật sự có căn cứ, điều này rất có đạo 

lý. 

Xem tiếp trích dẫn phẩm Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa nói: “Từ lúc Ta thành Phật 

đến nay”, Ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật tự xưng, ngài nói từ khi ngài thật sự thành 

Phật đến nay, vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp. Nghĩa là nói ngài đã thành 

Phật từ rất lâu, không phải trong đời này, đời này là đến biểu diễn. Trong Kinh Phạm Võng 

đức Phật nói, lần này ngài thị hiện thành Phật ở địa cầu này đê giáo hóa chúng sanh, là lần 

thứ 8000. “Đệ tử Phật môn, không bỏ một ai”, câu này không phải giả. Khi nào cơ duyên của 

chúng sanh thuần thục, có thể tiếp nhận ngài liền đến. Nếu không tin, không tiếp nhận, ngài 

không đến. Đến thì sao? Đến khiến quý vị tạo thêm tội nghiệp, quý vị hủy báng, hủy báng 

Phật tội nghiệp rất nặng, nên ngài không đến. Quý vị hủy báng tội nhẹ, không nặng, nếu ngài 

thật sự ở thế gian này, tội hủy báng đó rất nặng, vì thế ngài không đến. Cho nên đến là đại từ 

đại bi, không đến cũng là đại từ đại bi.  

Nhưng chúng sanh có khổ nạn, vì hiện nay địa cầu gặp thảm họa này, phiền phức biết 

bao, ngài có đến chăng? Chúng ta tin rằng ngài đến. Đến không sợ người hủy báng ư? Ngài 

đến không dùng thân phận của Phật, ngài đến thế gian này là một bá tánh rất bình thường, ai 

biết ngài? Ngài đến để làm gì? Ngài là một người có phước báo, chúng ta phải biết điều này, 
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phước tuệ nhị túc tôn. Trong Tam quy y: Quy y Phật, nhị túc tôn. Trí tuệ viên mãn, phước 

báo viên mãn, ngài ở nơi này thì nơi này không gặp thiên tai. Mặc dù chúng sanh có cộng 

nghiệp, sẽ khiến cho thiên tai giảm nhẹ. Thiên tai lớn biến thành thiên tai nhỏ, thiên tai nhỏ 

trở thành không có, từ bi đến tột cùng! Không lộ thân phân, không lưu lại dấu tích, làm sao 

quý vị biết được? Người có phước ở đây, chúng ta hưởng phước báo của họ, người tạo tội 

nghiệp đều hưởng phước, chính là ý này. Cho nên chúng sanh có thể không cần Phật Bồ Tát, 

Phật Bồ Tát không thể không cần chúng sanh. Con cái có thể không cần cha mẹ, nhưng tâm 

cha mẹ vĩnh viễn hoài niệm về con cái. Đây là thật không phải giả. 

Ở đây chúng ta cần phải học tập, học tỳ kheo Pháp Tạng phát tâm. Chúng ta phải phát 

tâm, phát tâm thực hành. Thực hành nghĩa là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, đến 

khi nào chúng ta mới quảng học đa văn? Sau khi khai ngộ, khi khai ngộ quảng học đa văn, 

như Bồ Tát Long Thọ vậy. Bồ Tát Long Thọ là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, 

chứng được quả sơ địa. Biệt giáo sơ địa chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, vượt ra 

mười pháp giới. Quay đầu nhìn lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói tất cả pháp trong suốt 49 

năm. Bồ Tát  Long Thọ đọc xong trong vòng ba tháng, hoàn toàn thông triệt, quý vị xem có 

nhanh chăng. Suốt đời chúng ta cũng không làm được, một bộ Đại Tạng Kinh cũng không 

thông suốt, nhưng Bồ Tát Long Thọ ba tháng là thông suốt tất cả kinh điển. Chúng ta có thể 

tin chăng? Có thể, có trường hợp điển hình. Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói về Lục tổ Huệ Năng 

là một ví dụ rất sống động. Thì ra học một bộ kinh, không cần xem hết từ đầu đến cuối, 

không cần như thế, xem vài chương là hiểu! Trong Pháp Bảo Đàn Kinh chép rằng, 28 phẩm 

Kinh Pháp Hoa, kinh văn rất dài. Đại sư Huệ Năng không biết chữ_Thiền sư Pháp Đạt đọc 

tụng Kinh Pháp Hoa hơn 3000 biến, 3000 biến là rất thuần thục, có thể đọc thuộc lòng. Đại 

sư Huệ Năng nói, ông đọc ta nghe thử. Kinh Pháp Hoa tất cả có 28 phẩm, thiền sư đọc đến 

phẩm thứ hai. Nghĩa là đại sư Huệ Năng nghe thiền sư đọc kinh, đọc đến phẩm thứ hai liền 

nói với ông ta không cần đọc thêm nữa, ta đã hiểu hết rồi. Như vậy, chúng ta tin, tất cả kinh 

điển Đức Phật Thích Ca thuyết trong 49 năm, Bồ Tát Long Thọ sau ba tháng là thông triệt, 

quả thật không sai. Mỗi bộ kinh ngài chỉ cần xem một hai trang là đủ, hiểu hết tất cả. 

Lục tổ giảng giải Kinh Pháp Hoa cho Thiền sư Pháp Đạt, ông nghe xong lập tức khai 

ngộ, thiền sư Pháp Đạt khai ngộ. Thiền sư Pháp Đạt đọc tụng mười năm, 3000 biến phải mất 

10 năm, đều không thể hiểu được nghĩa của nó. Khi nghe đại sư Huệ Năng giảng xong, ông 

lập tức hiểu rõ. Vì sao ông có thể hiểu rõ? Ông tuy chưa khai ngộ, nhưng đạt được Pháp Hoa 

tam muội. Trong tâm chỉ có Kinh Pháp Hoa, không có gì khác, đây là Pháp Hoa tam muội. 

Vì thế vừa giảng cho ông nghe, lập tức hoát nhiên đại ngộ, tức là minh tâm kiến tánh. 

Suốt đời đại sư Huệ Năng, đệ tử của ngài minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, tất cả có 

43 người, chưa từng có trong lịch sử. Trước đại sư Huệ Năng chưa có tình huống hưng thịnh 

như vậy, sau đại sư Huệ Năng cũng không có trường hợp này. Chúng ta thấy trong hội của 

một người trong đời, có năm người khai ngộ, đại triệt đại ngộ, nhưng rất ít. Đa phần đều là 

một hai người, có nhiều nhất là năm người. Quý vị xem, trong hội của ngài có 43 người, 

trước không có, sau cũng không có. 

Phương pháp thì có, nhưng chúng ta cần phải biết áp dụng, phải tin vào cổ nhân, không 

nên tin vào ý của riêng mình. Tin vào ý mình, không tin cổ nhân, đó gọi là thiệt thòi ngay 

trước mắt_không nghe lời người đi trước, thiệt thòi ngay trước mắt. Kinh giáo đều là giáo 

huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rất tuyệt vời. Vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do 

tha kiếp trước, ngài đã thành Phật. 
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“Trong kinh lại nói, Phật Thích Ca và Phật Di Đà, từ vô lượng a tăng kỳ kiếp trước, đều 

là vương tử của Đại Thông Trí Thắng Vương Như Lai”. Phật A Di Đà là vương tử thứ chín, 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vương tử thứ 16. “Cho nên biết rằng A Di Đà Như Lai thành 

Phật cũng vô cùng lâu xa, tỳ kheo Pháp Tạng chính là từ quả hướng nhân, từ bi thị hiện”. Bởi 

thế Pháp Tạng ở thế giới Cực Lạc, lần này là thị hiện thành Phật. Thật ra như Đức Phật Thích 

Ca mâu Ni thị hiện thành Phật ở địa cầu chúng ta, cách thức này đều giống nhau, từ kiếp lâu 

xa về trước đã thành Phật. Vẫn là một chu kỳ tuần hoàn. Chu kỳ tuần hoàn này, cũng như 

Phật pháp nói: Pháp vốn như vậy, rất tự nhiên. Không phải có sức mạnh nào đang thúc đẩy 

nó, có sự chi phối, không phải, tự tánh vốn như thế. Vấn đề này quả thật chỉ có chứng mới 

biết được, hiểu rõ một cách thấu triệt thông suốt. Điều này đợi chúng ta buông bỏ tất cả vọng 

tưởng phân biệt chấp trước, vấn đề liền được giải quyết. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 191, hàng thứ sáu từ dưới đếm lên. Từ “tín giải minh ký, tất giai đệ 

nhất”, xem từ câu kinh văn này. 

Chú giải của Hoàng Niệm Lão: “Tín là tín thọ”, thọ là tiếp thu, sau khi tin phải tiếp thu. 

Nếu không tiếp thu, chưa thể gọi là tin. Đại Thừa Nghĩa Chương Nhị, nhị là quyển thứ hai 

nói: “Đối với Tam bảo vân vân tâm tịnh không nghi ngờ gọi là tín. Tấn Dịch Hoa Nghiêm 

Kinh Lục nói: Tín là mẹ của mọi công đức, thị hiện khai phát đạo vô thượng”, ở giữa có tỉnh 

lược, chúng ta xem đoạn này trước. 

Tu học Tịnh độ tông có ba điều kiện, chư vị tổ sư xưa nay gọi là ba nguồn tư lương. Thứ 

nhất là tín, thứ hai là nguyện, thứ ba là hạnh, hạnh nghĩa là thực hành. Tín đặt ở điều kiện đầu 

tiên, thế nào mới gọi là tín? Đại Thừa Nghĩa Chương nói câu này rất hay, tâm phải thanh tịnh 

không có nghi hoặc, vậy mới gọi là tín. Tin trong Phật pháp không giống niềm tin của các 

Tôn giáo khác. Thế gian rất nhiều Tôn giáo, họ cũng đặt niềm tin ở vị trí hàng đầu, nhưng 

niềm tin của họ, thứ nhất là tin thần, tin Thượng đế. Trong Phật pháp không như thế, Phật 

pháp đầu tiên là tin chính mình, hoàn toàn khác nhau. 

Quý vị xem trong Di Đà Kinh Yếu Giải, đại sư Ngẫu Ích nói cho chúng ta về sáu loại tín. 

Thứ nhất là tin chính mình, tin bản thân là gì? Tín chính mình vốn là Phật. Nếu chúng ta 

không tin điều này, học Phật sao thành Phật được? Trong Tịnh độ tông lại càng đặc biệt, tin 

tự tâm tức là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà tức là tự tâm. Tịnh độ tức ở đây, ở đây tức là Tịnh 

độ. Quý vị có tín tâm này chăng? Không có niềm tin này, hèn gì niệm Phật không có cảm 

ứng, hèn gì niệm Phật không được tam muội. Bởi thế đầu tiên là tin chính mình, tiếp đến mới 
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tin Phật, đây là tin tha, tin Phật A Di Đà, tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đích thực có một 

người là Phật A Di Đà, đích thực có vấn đề này, chân thật không hư dối. Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, nếu không có ngài giới thiệu, chúng ta cũng không biết có 

thế giới Cực Lạc, cũng không biết có Phật A Di Đà. Đây là điều thứ ha- tin tha. Thứ ba là tin 

sự, đích thực có điều này. Thứ tư là tin lý. Thứ năm tin nhân. Thứ sáu tin quả. Chúng ta chỉ 

cần y theo lời dạy trong kinh điển, đạo lý, phương pháp, cảnh giới trong kinh điển, đây đều là 

nhân. Tinh tấn nỗ lực tu tập, vãng sanh nghĩa là chứng quả. Ngài Ngẫu Ích đã nói cho chúng 

ta sáu niềm tin này, không hề hoài nghi, sẽ có thành tựu. Nếu như có nghi hoặc, chứng tỏ 

niềm tin chúng ta không thanh tịnh, trong đó xen tạp nghi hoặc, xen tạp vọng niệm. Xen tạp 

vọng niệm, tâm không thanh tịnh. Không những Tịnh tông như vậy, mà tất cả Phật pháp đại 

thừa đều kiến lập trên niềm tin này, ta phát tâm tu học mới có thành tựu. 

Kinh Hoa Nghiêm, Tấn Dịch là Lục Thập Hoa Nghiêm, trong quyển thứ sáu của Lục 

Thập Hoa Nghiêm nói: “Niềm tin là mẹ của mọi công đức”. Quý vị xem, niềm tin là nguồn 

gốc của học đạo, bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ kiến lập tín tâm, đây là nguồn gốc của 

đạo. Vô lượng vô biên công đức của Chư Phật Bồ Tát, thành tựu từ đâu? Thành tựu từ niềm 

tin.  

Câu sau cùng: “Thị hiện khai phát đạo vô thượng”. “Giải là liễu giải, thông suốt. “Khai 

giải”, đã khai ngộ. Ý của lĩnh ngộ thâm sâu hơn hiểu rõ, sau khi lãnh ngộ thật sự hiểu rõ. 

Kinh Hoa Nghiêm lấy tín giải hành chứng làm cương yếu. “Vì thật sự tín giải mới có thể thật 

sự sanh khởi hành chứng”, quý vị thấy quan trọng biết bao! 

Ngày nay chúng ta muốn vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc, thế gian này có xảy ra 

thiên tai chăng? Các nhà khoa học nói, vấn đề này, 50% nói có, 50% số người nói không. Họ 

đều có lý, đều nói rất có lý, chúng ta nên nghe ai? Như vậy chúng ta có rất nhiều nghi hoặc lo 

lắng. Chúng ta nghe xong đừng để những vấn đề này trong tâm, có cũng tốt, không có đương 

nhiên càng tốt. Vì sao nói có cũng tốt? Chúng ta dùng cách này để khuyến khích chính mình, 

cần phải trong hai ba mươi năm, tu thật tốt pháp môn niệm Phật. Tốt đến mức độ nào? Tốt 

đến có thể tự tại vãng sanh, muốn đi là đi, muốn ở là ở, đây không phải rất tự tại sao? 

Thiên tai thật sự xảy ra, thiên tai này là cộng nghiệp chiêu cảm, thiên tai đã xảy ra. Rất 

nhiều người gặp nạn, nơi đến của mỗi người không giống nhau. Chúng ta tu thật tốt thế giới 

tây phương Cực Lạc, thiên tai xảy ra liền đến thế giới Cực Lạc, như vậy có gì không tốt? 

Ngày ngày hướng về thế giới Cực Lạc, ngày ngày nhớ đến Phật A Di Đà, chúng ta sẽ thấy 

được, cho nên đây là việc tốt. Không thì sao? Không, thì chúng ta ở lại thế gian thêm vài năm. 

Nên biết rằng, ở thêm vài năm, là nâng cao cảnh giới của chính mình. Trong kinh Đức Phật 

nói, tu hành một ngày ở thế giới Ta Bà, bằng thế giới Cực Lạc tu hành 100 năm. Vì sao vậy? 

Vì thế giới này không như thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc rất bình an, không có trắc trở. 

Thế giới này là sóng to gió lớn, nếu ta đầy đủ giới định tuệ, sẽ nâng cao rất nhanh. Nếu vẫn 

còn mang tập khí tham sân si sâu nặng, ta sẽ bị đọa lạc thật nhanh, lên nhanh xuống cũng 

nhanh. Thế giới Cực Lạc bình bình an an, cho nên sự tăng tiến rất chậm, lời Phật nói ở đây 

chúng ta cần phải hiểu. Nếu thiên tai này không xảy ra, chúng ta lưu lại thế gian này, cảnh 

giới tăng tiến thật nhanh, đến thế giới Cực Lạc phẩm vị rất cao. Nói tóm lại, phải buông bỏ 

nhân duyên của thế gian này, đừng lưu luyến, đừng để trong lòng, như vậy là đúng. Chúng ta 

thật sự khai giải, thật sự hiểu rõ. Tín giải thật sự, mới có thể sanh khởi hành chứng thật sự, 

chứng của Tịnh tông nghĩa là vãng sanh. 
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“Lại ghi nhớ rõ ràng, ký ức phân minh, đối với những pháp nghe được, ký ức không 

quên, rõ ràng phân minh, cho nên gọi là nhớ rõ”. Đây là nói rõ, Tỳ kheo Pháp Tạng trong hội 

Tự Tại Vương Phật, đích thực là tài cao trí tuệ dõng mãnh, thiện căn sâu dày, định tuệ hơn 

người, người bình thường không thể sánh được. Nghe kinh dạy học giống như Tôn giả A nan 

vậy, nghe qua một lần, ngài vĩnh viễn không quên, đây gọi là nhớ rõ, ký ức không quên. 

Người có năng lực này, mới có thể truyền thừa chánh pháp của Như Lai, hạng người này 

không nhiều. Trong hội của Phật chỉ có A nan, cho nên A nan phải gánh sứ mạng, sau khi 

Phật diệt độ kiết tập kinh tạng. Lúc Thế Tôn tại thế giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, 

không có văn tự. Chư vị nên biết, chư vị đồng học cũng không như hiện nay, dùng công cụ 

giấy bút để ghi chép, đều không có. Mà sau khi Phật diệt độ, mọi người cảm thấy giáo huấn 

của Thế Tôn, các đệ tử phải có trách nhiệm, đem nó lưu truyền cho hậu thế. Đây là Tôn giả 

Đại Ca Diếp, phát khởi sự nghiệp kết tập kinh điển lớn lao này. Do Tôn giả Ca Diếp chủ trì 

công việc này, Tôn giả A nan đảm nhiệm trùng tuyên. Trí nhớ của ngài A nan cực kỳ tốt, 

theo Phật thời gian dài, mỗi bài thuyết pháp của Phật ngài đều tham dự. Bởi thế có người nói, 

ngày Tôn giả A nan ra đời, là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Tôn giả A nan 20 

tuổi xuất gia, làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Kinh điển 20 năm trước Đức Phật giảng, ngài 

không nghe được. Chư vị nên biết, 20 năm này, những kinh điển mà Đức Phật giảng dạy gồm 

A hàm 12 năm, Phương đẳng tám năm, là 20 năm. Tôn giả A nan tham dự nghe kinh, lúc đó 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh gì? Giảng Bát nhã. Đến thời kỳ thứ ba, Đức Phật 

giảng Bát nhã 22 năm. Vậy kinh tạng tiểu thừa, tôn giả A nan làm sao kiết tập? Trong kinh 

này cũng có nói, Tôn giả A nan xuất gia có đưa ra điều kiện với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 

trong điều kiện có điều này: Tất cả kinh điển Đức Thế Tôn giảng trước đây, ngài chưa được 

nghe, hy vọng Đức Thế Tôn nói cho ngài nghe lại một lần, có điều kiện này, dạy bù cho ngài 

A nan. Chúng ta có lý do tin rằng, ngài A nan có trí nhớ tốt như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni là bậc viên thành Phật đạo, đương nhiên cũng có năng lực này, điều này có thể tin. Khi 

không có người thỉnh pháp, Đức Thế Tôn giảng lại cho ngài A nan nghe những kinh đã giảng 

trước đó, đây gọi là nhớ rõ. 

Bên dưới nói: “đều là đệ nhất”. Niềm tin của ngài đệ nhất, hiểu đệ nhất, trí nhớ đệ nhất, 

ngài đều là đệ nhất. Đều là đệ nhất, trong chú giải có hai cách nói. “Thứ nhất, chí cao vô 

thượng, không ai có thể vượt qua”, trong hàng đệ tử không ai sánh được với ngài. “Thứ hai, 

những gì ngài tin, hiểu, khế nhập, đều khế nhập đệ nhất nghĩa đế, nên gọi đều là đệ nhất”, ý 

này rất sâu sắc. Đây là các bậc tổ đức xưa nay thường hay nói “tiêu quy tự tánh”, những gì 

ngài tin, hiểu, nghe được đều có thể trở về tự tánh. Đó không phải là nghe bình thường, ngài 

tương ưng với chân như tự tánh. 

Chúng ta đọc những kinh văn ở trước và khai khị của tổ sư đại đức, chúng ta có lý do tin 

rằng, vì ở trước nói rất rõ ràng. Tỳ kheo Pháp Tạng không phải người bình thường, là pháp 

thân Bồ Tát tái sanh, đương nhiên ngài có năng lực này, chúng ta có thể tin điều này. 

Xem tiếp kinh văn bên dưới, đây vẫn là chú thích: “Lại có hạnh nguyện thù thắng và 

niệm huệ lực, tăng thượng tâm này, kiên cố bất động”. Mấy câu này là hạnh nguyện tinh tấn, 

tu hành của ngài, hoằng nguyện của ngài rất thù thắng. Bồ Tát không vì bản thân, mà vì ai? 

Chuyên vì chúng sanh khổ nạn trong lục đạo, phiền não tập khí vô cùng sâu nặng, không dễ 

học Phật. Muốn khai ngộ, nói thật phải cần thời gian rất dài. Tỳ kheo Pháp Tạng trong lúc 

tìm phương pháp, dùng phương pháp gì, có thể dạy những chúng sanh này sớm ngày thành 

tựu. Thực tế mà nói, vấn đề này tất cả chư Phật đều luôn để tâm đến, nhưng không nghĩ ra 
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phương pháp. Trong kinh điển thường nói: Tâm, Phật và chúng sanh, tam vô sai biệt, sức 

mạnh này ngang nhau. Tâm chúng ta có thể tương ưng với Phật, như vậy là có cách. Nếu 

chúng ta tương ưng với những tập khí phiền não của tất cả chúng sanh, đó quả thật gọi là vô 

lượng kiếp, không có ngày ra khỏi luân hồi. Ba sức mạnh này phải bằng nhau, xem chúng ta 

kết hợp với sức mạnh nào. Khi kết hợp với tập khí phiền não của tất cả chúng sanh_những gì 

trong kinh nói không phải để làm khiếp sợ người khác, mỗi câu Đức Phật nói đều là thật, 

phải trôi lăn trong luân hồi vô lượng kiếp, luân hồi khổ quá! Sanh đến cõi trời, giống như thở 

một hơi thở, chưa thở hết hơi thở lại bị đọa lạc. Lần này đọa lạc, đến khi nào mới ra khỏi 

được, quả thật không đơn giản. 

Trước đây thầy Lý nói với chúng tôi, thực tế thời gian không phải là định pháp. Thầy 

nói với chúng ta về địa ngục, một ngày ở địa ngục là nhân gian bao nhiêu năm? 2700 năm, 

một ngày ở địa ngục là 2700 năm của nhân gian. Lịch sử Trung quốc hiệu xưng 5000 năm, ở 

trong địa ngục chưa đến hai ngày. Quý vị sẽ cảm thấy rất đáng sợ! Địa ngục có rất nhiều loại, 

thời gian dài ngắn đều không nhất định. Trong kinh điển chúng ta thấy nói rất nhiều đều là sự 

thật, xem là tên địa ngục nào, Đức Phật tuyệt đối không vọng ngữ. Cho nên hiểu rõ chân 

tướng sự thật, không thể ở trong lục đạo, cần nhanh chóng xa lìa! 

Thảm họa năm 2012 là cơ hội rất khó được, đối với người tu học pháp môn Tịnh độ mà 

nói, là thời khắc để thành tựu. Chúng ta phải định ngày vãng sanh vào ngày 21 tháng 12 năm 

2012, chúng ta định vào ngày này, tự tại biết bao! Như vậy tâm sẽ an, tâm cũng định, nhất 

định phải thành tựu, không được có tâm cầu may. Chân thành nhất tâm niệm Phật, buông bỏ 

vạn duyên. Quý vị xem người nào khi chết, có thể mang theo được vật gì? Không mang theo 

được gì cả, đến thân này cũng không mang theo được, huống gì là vật ngoài thân! Có thể 

không buông bỏ ư? Buông bỏ nghĩa là hoàn toàn không vướng bận, không có ưu tư, không hề 

lưu luyến. Niệm Phật như thế, chính là đại sư Thiện Đạo nói: “vạn người tu vạn người đi”, 

không sót một ai. Còn ở thế gian này, mỗi niệm là Phật A Di Đà, chúng ta cũng không quên, 

niệm niệm giúp chúng sanh đau khổ. Tùy duyên mà không phan duyên, có nhân duyên giúp 

tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Rốt ráo lìa khổ được vui, chính là niệm Phật vãng sanh 

Tịnh độ, đây thật sự là cứu cánh viên mãn. 

Hạnh nguyện thù thắng, “thù thắng là thuật ngữ Phật giáo”, Phật giáo gọi là thù thắng. 

Thù là gì? Là đặc thù, đặc biệt. Thắng là vượt qua, siêu việt. “Là việc siêu phàm tuyệt tục, thế 

gian hy hữu”, đây gọi là “thù thắng”. “Hạnh nguyện” của Pháp Tạng, “thân hành và tâm 

nguyện hỗ tương lẫn nhau”. Thân hành và tâm nguyện của ngài hoàn toàn tương đồng, chứ 

không phải như một số người học Phật, gọi là khẩu thị tâm phi. Miệng nói một đường tâm 

nghĩ một nẻo, như vậy học Phật rất khó. Trên miệng niệm Phật A Di Đà, tâm vẫn lưu luyến 

thế gian này, không buông được tài sắc danh thực thùy, như vậy sao được? Không thể vãng 

sanh! Phải buông bỏ tất cả, tâm địa thanh tịnh, sanh đại hoan hỷ. 

“Bồ Đề Tâm Luận nói: Người cầu bồ đề, phát tâm bồ đề, tu tâm bồ đề”. Mấy câu này 

nói rất hay, phát tâm thì cần phải tu, nếu không tu vĩnh viễn không đạt được tâm bồ đề. Tâm 

bồ đề là gì? Theo trong kinh luận nói, hai tiếng đồng hồ cũng không nói hết, chúng ta nói một 

cách giản lược.  

Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói về tâm bồ đề: “Chí thành tâm, thâm tâm, hồi 

hướng phát nguyện tâm”. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận nói: “Trực tâm, thâm tâm, đại bi 

tâm”, hợp kinh luận lại xem sẽ dễ hiểu hơn. Tâm chí thành, chân thành đến cực điểm, thuần 

chân vô vọng, tâm này là thể của tâm bồ đề, đó là gì? Chính là tự tánh, A lại da là vọng tâm, 
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ta mới biết chân tâm rất khó! Nói cách khác, tâm mà lục đạo và tứ thánh pháp giới dùng, 

không phải tâm bồ đề. Nếu người phát tâm bồ đề, tu tâm bồ đề, họ dùng tâm bồ đề sẽ vượt 

khỏi mười pháp giới. 

Ai có tâm bồ đề? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Viên giáo sơ trụ Bồ Tát trở lên là tâm bồ 

đề, khó! Đã phát tâm bồ đề, làm sao để tu tâm bồ đề? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp 

trước, gọi là tu tâm bồ đề. Tâm bồ đề là chân tâm vốn có của chúng ta, vốn có hiện nay nó có 

chăng? Có, tuy bây giờ có, nhưng nó bị chướng ngại, biến chất, chân tâm biến thành vọng 

tâm, nghĩa là biến thành vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là A lại da, phân biệt 

là đệ lục Ý thức, chấp trước là Mạt na thức, biến chất. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp 

trước, gọi là tu tâm bồ đề, không phải người bình thường có thể làm được, Viên giáo sơ trụ 

Bồ Tát mới làm được. Vậy A la hán có tâm bồ đề chăng? Không có, tiểu thừa Bích Chi Phật 

cũng không có, Quyền giáo Bồ Tát cũng không có. Quyền giáo Bồ Tát là Phật Bồ Tát trong 

mười pháp giới, đều không có.  

Nhưng nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng quả thật rất thù thắng. Ngài dạy chúng ta không 

đoạn những phiền não này, cũng là tâm bồ đề! Điều này rất đặc biệt, đúng là rất đặc thù! Vậy 

là sao? Trong Di Đà Kinh Yếu Giải đại sư Ngẫu Ích nói: Chỉ cần ta chân thật phát tâm, 

nguyện sanh Tịnh độ, thật thà niệm Phật, tâm này chính là tâm vô thượng bồ đề. Đại sư Ấn 

Quang đối với câu nói này khen ngợi hết lời, nói rằng đại sư Ngẫu Ích nói quá hay. Các bậc 

cổ đức xưa nay chưa ai nói như vậy, chỉ có đại sư Ngẫu Ích nói ra. 

Quý vị xem, rất nhiều ông bà cụ, từ sáng đến tối niệm Phật A Di Đà, lúc lâm chúng biết 

trước giờ đi, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Nói với mọi người, Phật A Di Đà đã đến, tôi 

thấy rồi, giờ tôi phải đi theo ngài, họ đi thật. Đến thế giới tây phương Cực Lạc đều làm A 

Duy Việt Trí Bồ Tát, không phải là phát tâm đại bồ đề ư? Tuyệt diệu! Không phải giả! Đây là 

hạnh nguyện vô cùng thù thắng của Phật A Di Đà, Chư Phật Như Lai đều không có, đến thế 

giới Hoa Tạng cũng không có. Đây là hiển thị sự thù thắng của Tịnh độ tông. 

“Phát là tín nguyện, tu tức là hành”. Đây là nói ra ba điều kiện quan trọng: Tín nguyện 

hạnh. “Tín nguyện hạnh ba món tư lương”. Tư lương là ngày xưa đi du lịch, ra ngoài đi du 

lịch, phải mang theo một ít tiền tài, đó là tư. Ngày trước là mang theo một ít tiền, vàng bạc, đi 

trên đường cần dùng, còn phải mang theo lương thực. Bây giờ không cần thiết, bây giờ có 

nhà trọ, có khách sạn, không cần mang theo lương thực, chỉ cần có tiền là được. Cho nên nói 

chỉ cần dùng tư, không cần dùng lương, tiện lợi hơn ngày xưa nhiều. Tín hạnh nguyện ví như 

tư lương cần dùng, cần chuẩn bị khi đi du lịch. Nếu không có tư lương, thì mọi thứ đều 

không tiện lợi. 

“Ba loại này như đỉnh ba chân, thiếu một cũng không được”. Ba điều kiện này không 

thể thiếu điều nào. Tín là điều đầu tiên, sau khi có niềm tin phải có nguyện, nguyện sanh 

Tịnh độ. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: Vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc, chúng ta đi 

được hay không, “tất cả đều do có tín nguyện hay không”, chỉ cần có tín có nguyện là có thể 

vãng sanh. Bởi thế khi lâm mạng chung, một niệm, mười niệm đều vãng sanh thế giới Cực 

Lạc. Hai chữ tín nguyện liên quan đến việc ta vãng sanh hay chăng, vì thế chúng ta phải tin 

sâu nguyện thiết, thật sự muốn đi. Hạnh là công phu niệm Phật, đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: 

Sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc, phẩm vị cao thấp đều do công phu niệm Phật sâu hay 

cạn. Công phu niệm Phật sâu thì phẩm vị cao, công phu niệm Phật cạn phẩm vị sẽ thấp, liên 

quan đến phẩm vị.  Quý vị xem ngài không nói niệm Phật nhiều hay ít, không nói một ngày 

niệm mấy vạn câu Phật hiệu, không nói như vậy. Là do công phu sâu hay cạn. Công phu là gì? 
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Công phu nghĩa là chúng ta niệm sạch vọng tưởng, tạp niệm, đó là công phu. Khi niệm Phật 

trong tâm không có hoài nghi, không có tạp niệm, không có gián đoạn, đây là công phu. Chư 

vị nên nhớ, trong tâm danh hiệu Phật không gián đoạn, không phải chỉ niệm bằng miệng. 

Miệng ngừng niệm không sao, Phật trong tâm không được gián đoạn. Có người hỏi, Phật 

trong tâm và Phật trên miệng có gì khác nhau? Có một số người nói, miệng tôi không niệm, 

thì Phật trong lòng cũng quên. Nói thật, miệng có mà trong tâm không có, tức không có Phật, 

quan trọng nhất là trong tâm có Phật. 

Trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương nói: Nhớ Phật niệm Phật, 

hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Niệm này là trong tâm có. Quý vị xem, chữ niệm này 

là chữ hội ý, ở trên là kim, kim là ngày hôm nay, bên dưới là tâm. Nghĩa là tâm bây giờ, cái 

tâm hiện tiền, trong tâm thật có, gọi là niệm, trong tâm không có, không gọi là niệm. Chỉ 

niệm bằng miệng thôi chưa đủ. 

Cổ nhân có câu nói rất hay: Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, trong tâm suy nghĩ lung 

tung_Hét rách cổ họng cũng chỉ uổng công, một ngày dù niệm thật nhiều cũng vô dụng, quan 

trọng nhất là trong tâm thật có. Vì thế chúng ta phải đem tâm này, để Phật A Di Đà vào trong 

tâm. Ý nghĩa này rất khó lãnh hội, chúng tôi dùng một ví dụ để quý vị dễ hiểu. 

Ngày xưa có một năm tôi ở Đài Loan, ở thư viện Cảnh Mỹ, là chuyện trước đây. Năm 

mới, có một vị Phật tử, là người thường đến học Phật ở thư viện chúng tôi, đến chúc tết, nói 

rằng. Bà nói, thầy Tịnh Không, công phu niệm Phật của con bây giờ không tệ. Tôi nói, tốt 

quá! Bà nói, con buông bỏ được tất cả, chỉ có cháu chắt không buông được. Quý vị xem bà ta 

nói, không buông bỏ được cháu chắt. Tôi nói với bà, bà có thể đem Phật A Di Đà thay thế vị 

trí của con cháu bà, như vậy bà sẽ thành công. Quý vị xem, bà không phải ngày nào cũng nhớ 

cháu chắt, mà ngày nào cũng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng trong lòng vẫn luôn 

nghĩ đến cháu chắt. Trong tâm có cháu chắt, đó là vật chướng ngại Phật A Di Đà. Bản thân 

nói công phu không tệ, vẫn không được, còn cách một tầng. Trong tâm có, miệng không có, 

chân công phu! Miệng bà không nhắc đến cháu chắt, nhưng trong tâm bà có. 

Từ ví dụ này, chư vị có thể lãnh hội được, trong tâm thật sự có Phật A Di Đà, ngoài Phật 

A Di Đà ra không còn niệm nào khác. Dù không niệm một câu Phật hiệu nào, nhưng lại là 

chân niệm Phật, vãng sanh tuyệt đối không có vấn đề gì, không cần người trợ niệm. Đây là 

điều chúng ta cần phải học, niệm là tâm bây giờ, không phải chỉ niệm bằng miệng. 

Chúng ta xem tiếp: “Di Đà hiệu là đại nguyện vương, pháp môn Tịnh độ toàn nương 

vào nhất thừa nguyện hải của Phật Di Đà, lấy tín nguyện trì danh làm tôn chỉ”. Một đời của 

đại sư Ấn Quang giáo hóa chúng sanh, “thật thà trung hậu, làm hết trách nhiệm, không tà 

ngụy luôn chân thành, tín nguyện trì danh, cầu sanh Tịnh độ”. Mấy câu này là truyền tâm 

pháp yếu của tổ sư Ấn Quang. Có người nói đại sư là Bồ Tát Đại Thế Chí tái sanh, quý vị 

xem truyền tâm pháp yếu của ngài, ngài rất tương ưng với Bồ Tát Đại Thế Chí. Đúng là nhớ 

Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, không tạp niệm, không hoài nghi. 

Niềm tin của chúng ta phải như vậy mới được, phải phát nguyện như vậy mới được, làm gì 

có chuyện không vãng sanh! 

48 nguyện của Phật A Di Đà đúng là đại nguyện vương, đích thực vượt qua tất cả Chư 

Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai đoạn tận tập khí phiền não, không có ngạo mạn, không có 

đố kỵ. Chư Phật Như Lai nghe nói Phật A Di Đà kiến lập thế giới Cực Lạc, không có vị Phật 

nào không khen ngợi, không ai không hoan hỷ. Đều đem những học sinh khó giáo hóa của 

mình đưa đến thế giới Cực Lạc. Nghiệp chướng quá nặng, tập khí quá nặng, ở trong hội của 
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chư Phật không cách nào khai ngộ. Phải làm sao? Đều đưa họ đến thế giới Cực Lạc, Phật A 

Di Đà có phương pháp, thu nhận hết những người này. Bởi thế Phật A Di Đà ở thế giới Cực 

Lạc, thu nhận những học trò đều là những người khó giáo hóa nhất. Chư Phật Như Lai không 

giáo hóa được, đều đưa đến thế giới Cực Lạc. Chúng ta phải hiểu chân tướng sự thật này. 

Chúng ta ở nơi thế giới Ta Bà này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dạy được chúng ta. 

Trong hội của Phật Thích Ca, đừng nói là thành đạo Bồ Tát, đến sơ quả chúng ta cũng không 

đạt được. Đây không phải là khó giáo hóa nhất ư? Vì thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên 

chúng ta cầu sanh Tịnh độ, đưa chúng ta đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc, thành 

A Duy Việt Trí Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất thương yêu chúng ta, chúng ta phải 

cảm ân ngài. Cho nên khi nhân duyên thuần thục, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng bộ kinh 

này, truyền thọ pháp môn này, hiện tướng vô cùng hoan hỷ. Đoan tướng hy hữu, toàn thân 

phóng quang, sanh đại hoan hỷ! Khi giảng tất cả kinh điển, xưa nay chưa từng có hỷ duyệt 

như vậy, vì sao thế? Vì pháp môn này phổ độ tất cả chúng sanh, phổ độ viên mãn ba căn 

thượng trung hạ. Quả đúng là đức Phật thị hiện thuyết pháp trong suốt 49 năm, bộ kinh này là 

kinh điển bậc nhất trong tất cả các kinh, ở trước chúng ta đều đã học. Đối với năng lực và tác 

dụng của kinh điển mà nói, đây là kinh điển bậc nhất, vượt qua Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Kinh 

Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa là độ hàng thượng thượng thừa, hàng thượng trung hạ đều 

không có phần. Pháp môn niệm Phật này, hàng hạ hạ căn đều được độ, rất tuyệt! Bởi vậy đời 

này chúng ta gặp được, phải biết rằng mình may mắn, đạt được quả thật không dể! Trong đời 

này phải thành tựu, mới không có lỗi với Phật A Di Đà, không có lỗi với Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni. Không thể thành tựu, có lỗi với bản thân, sao có thể bỏ qua cơ hội ngay trước mắt! 

Cơ hội tốt đến thế, lần này bỏ lỡ, lần sau gặp lại không biết đến đời nào kiếp nào? Chúng ta 

mới biết thân người  khó được, Phật pháp khó nghe, vì thế tuyệt đối đừng bỏ qua cơ hội. 

Pháp môn Tịnh độ hoàn toàn dựa vào nhất thừa nguyện hải của Phật A Di Đà, nghĩa là hoàn 

toàn nương vào 48 nguyện của Phật A Di Đà. Nhất thừa nghĩa là gì? Nhất thừa là thành Phật, 

không phải thành Bồ Tát. Cho nên vãng sanh về thế giới Cực Lạc là thành Phật, A Duy Việt 

Trí Bồ Tát là thành Phật. 

Trong Thiền tông của đại thừa nói: “minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật”. Bất kỳ 

ai, chỉ cần sanh đến thế giới Cực Lạc, tuy họ chưa minh tâm kiến tánh cũng giống như minh 

tâm kiến tánh, quả là hy hữu! Điều này trong cõi nước của tất cả Chư Phật không có, Nguyện 

lực của Phật A Di Đà gia trì, giúp họ, khiến trí tuệ, đức năng, đạo lực, tướng hảo, thần thông 

hoàn toàn bình đẳng với Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Nên nhớ, là nhờ Phật A Di Đà gia trì, 

không phải do ta chứng được, vì ta chưa đoạn được tập khí phiền não. Cho nên đây là nhất 

thừa nguyện hải. Điều kiện, điều kiện tu học chính là tín nguyện trì danh, trì danh nghĩa là 

thọ trì danh hiệu, công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn! 

“Cho thấy chữ nguyện, quả thật là then chốt của tự giác giác tha”. Chữ nguyện này là 

nói nguyện của Phật A Di Đà, nguyện của chúng ta phải tương ưng với nguyện của Phật A Di 

Đà. Ngày nay vì sao chúng ta cầu sanh thế giới tây phương Cực Lạc? Không phải vì mình, là 

vì giác tha. Chúng ta ngưỡng mộ trí tuệ đức năng của Phật A Di Đà, chúng ta cũng hy vọng 

giống như Phật A Di Đà, phổ độ lục đạo chúng sanh, trong cõi nước của tất cả chư Phật khắp 

biến pháp giới hư không giới. Chúng ta muốn là điều này, làm sao để giúp được họ? Học 

Phật A Di Đà tức là giúp họ. Vì vậy chúng ta phải học Phật A Di Đà, đến thế giới Cực Lạc 

trước, tu học với Phật A Di Đà. Sau khi thành tựu, giúp Phật A Di Đà. Quý vị xem, đồng tâm 
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đồng nguyện với Phật A Di Đà, cho nên Phật A Di Đà dùng đức năng trí tuệ gia trì cho chúng 

ta. 

Đến thế giới Cực Lạc, khi nào ta mới có thể cảm ứng đạo giao với mười phương thế giới? 

Đến thế giới Cực Lạc phải học bao lâu, mới có thể giống như chư vị đại Bồ Tát, chúng sanh 

có cảm, họ liền có ứng? Nói cho chư vị biết, đến thế giới Cực Lạc, liền có năng lực này. 

Chúng sanh mười pháp giới có cảm, quý vị liền ứng ngay, dù quý vị là cõi phàm thánh đồng 

cư hạ hạ phẩm vãng sanh. Vì sao nói quý vị có năng lực này? Vì trong bổn nguyện Phật A Di 

Đà có, sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, không nói là 

phẩm vị nào. Chỉ cần sanh đến thế giới Cực Lạc, họ chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát. A Duy 

Việt Trí Bồ Tát, nếu chúng sanh ở thế gian này có duyên, Bồ Tát có thể thị hiện thân Phật. 

Cần dùng thân Phật để độ thoát, tức hiện thân Phật mà thuyết pháp cho họ, họ có thể thị hiện 

tám tướng thành đạo. Quý vị xem, đến thế giới Cực Lạc, liền có năng lực này, hoàn toàn là 

sự thật. Chúng ta không được hoài nghi, hoài nghi là sai, hoài nghi là phiền não, là tham sân 

si mạn nghi. Không phải nói điều gì khác, là đối với Phật, đối với kinh điển, đối với tin 

nguyện của chính mình có hoài nghi, đó là tạo thành chướng ngại. Vì sao chúng ta cần thảo 

luận những kinh giáo này? Chỉ có một mục đích, nó có thể giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín, 

vì vậy mới nghiên cứu kinh giáo. Có thể thấy mấu chốt của tự giác giác tha, chữ nguyện này 

là then chốt của tự hành hóa tha. 

“Đại nguyện có thể sanh đại lực”, câu này các nhà khoa học hiện đại cũng đã nói. 

Chúng ta phát đại nguyện này, không những có thể thành tựu chính mình, cũng có thể giúp 

đỡ người khác.  

Hiện nay xã hội động loạn, thiên tai dồn dập, các nhà khoa học đưa ra một khẩu hiệu: 

“Tôi có thể làm được”. Làm được điều gì? Cứu mình, cứu gia đình, cứu xã hội, cứu quốc gia, 

cứu thế giới, cứu địa cầu. Tôi có thể, phải tin vào chính mình. Đây là thật, không phải giả. 

Chỉ cần chúng ta thường nghĩ như vậy, đừng nghĩ cho bản thân. Nghĩ càng lớn, sức mạnh sẽ 

càng lớn. Chúng ta nghĩ đến xã hội trên toàn thế giới, nghĩ đến toàn nhân loại, nghĩ đến toàn 

bộ địa cầu. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những vấn đề đó, tâm lượng sẽ lớn lao, tâm thái lập tức 

thay đổi. Đừng nghĩ đến bản thân, bản thân tự nhiên bào hàm trong đó. 

Ở đây chúng ta thấy tỳ kheo Pháp Tạng, ngài là tấm gương tốt cho chúng ta. Ngài không 

nghĩ đến bản thân, kiến lập thế giới Cực Lạc không phải vì tự thọ dụng, hoàn toàn vì tha thọ 

dụng. Giống như thành lập một trường học, là giúp tất cả chúng sanh, không phải vì chính 

mình. Pháp môn phương tiện xảo diệu nhất, quý vị xem dùng bốn chữ A Di Đà Phật làm 

phương tiện tiếp dẫn, kỹ xảo tiếp dẫn, phương pháp tiếp dẫn. 

Ai không biết niệm câu A Di Đà Phật? Trẻ con ba tuổi đều biết niệm, quý vị xem 

phương tiện biết bao. Chỉ cần ta tin tưởng, chỉ cần ta phát tâm, nguyện từ bỏ thế giới Ta Bà 

này, nguyện sanh Tịnh độ. Không từ bỏ, không buông bỏ thế gian này, không về được Tịnh 

độ. Thật sự buông bỏ, ở thế gian này làm gì? Tích lũy công đức. Thế nào là tích lũy công đức? 

Toàn tâm toàn lực phục vụ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Tôi còn ở thế gian một ngày, thì 

làm việc này một ngày, đây gọi là công đức, qiúp quý vị nâng cao phẩm vị. 

Tuy phục vụ cho tất cả chúng sanh, nhưng tâm luôn thanh tịnh, tâm là tâm Phật, tuyệt 

đối không có chút danh văn lợi dưỡng nào. Không được có ý niệm này, cũng đừng nghĩ đến 

thành công hay thất bại. Không có thành công hay thất bại, không vì tôi, tôi làm gì có thành 

công hay thất bại? Làm tốt điều này, chúng sanh có phước. Làm không tốt, phước báo của họ 

khiếm khuyết một chút, không liên quan gì đến mình, không có chính mình! Thường nghĩ tôi 
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là người của thế giới Cực Lạc, đến đây để tham quan du lịch, lúc nào cũng có thể ra đi. Quý 

vị xem tự tại biết bao! Không được ở đây lâu, ở lâu là trôi lăn trong luân hồi.  

“Nguyện lớn có thể sanh lực lớn, cho nên đối với niệm tuệ lực đều làm tăng thượng 

nhân duyên”. Chịu niệm Phật A Di Đà chính là trí tuệ, chịu niệm Phật A Di Đà tức là nguyện 

lực. Một mà ba, ba mà một. Không niệm Phật A Di Đà không có trí trí tuệ! Quý vị thử nghĩ 

xem, nếu không niệm Phật A Di Đà, mà tụng đọc Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, 

đọc Kinh Đại Bát Nhã, có trí tuệ chăng? Hầu như có trí tuệ, đúng vậy. Nhưng quý vị đọc suốt 

một đời, đến Tu đà hoàn đều không chứng được. Quý vị niệm Phật A Di Đà, niệm hai ba 

năm liền đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Quý vị nói ai có trí tuệ? Bởi vậy tuyệt đối không 

được coi thường các ông bà cụ, chúng ta gặp các ông bà cụ cũng đảnh lễ, không bằng họ, trí 

tuệ của họ mạnh hơn chúng ta. Chúng ta bình tĩnh quan sát sẽ hiểu rõ, chúng ta làm sao sánh 

được với họ? Thấy họ đi thành Phật, chúng ta có thể không đảnh lễ được chăng? Có thể 

không tôn trọng ư? 

“Tịnh Ảnh Sớ nói: Khởi nguyện tu hành, gọi là nguyện lực”. Nguyện này thúc đẩy ta 

tinh tấn tu hành. Ngày nay chúng ta niệm Phật, trên tay cầm tràng hạt. Các bậc cổ đức dạy 

chúng ta: Miệng niệm Phật không gián đoạn, tay lần tràng hạt cũng không gián đoạn, trong 

này có ý nghĩa rất thâm sâu. Không những là tự hành, còn có thể hóa tha, làm gương tốt cho 

chúng sanh. Người ta nhìn thấy, biết người này đang niệm Phật. Thấy lâu ngày, họ cũng 

muốn niệm Phật, quý vị đã lây truyền sang họ, dụng ý thật sự là đây. Khuyên người niệm 

Phật, không cần dùng ngôn ngữ. Chúng ta làm như vậy, chính là khuyên người niệm Phật. 

Bên dưới Hội Sơ nói: “Nguyện lực, tứ hoằng thệ nguyện có thể sanh vào cõi nước Tịnh 

độ của Phật, thành tựu chúng sanh”. Hoằng là lớn, tất cả Chư Phật Như Lai thường hay phát 

đại nguyện khi còn ở nhân địa. Tập hợp tất cả những đại nguyện này lại, đưa ra một cương 

lĩnh chính là bốn điều này, 48 nguyện của Phật A Di Đà cũng không ra khỏi bốn điều này. 

Cho nên tứ hoằng thệ nguyện là đại nguyện căn bản của tất cả Bồ Tát tu hành thành Phật. 

Chúng ta phải thường nghĩ, thứ nhất là phát tâm, đầu tiên chính là phát nguyện, đó tức là tâm 

bồ đề. “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, đây nghĩa là phát tâm bồ đề. Chúng ta phát tâm 

thành Phật là vì điều gì? Chính là vì nguyện độ tất cả chúng sanh, không vì chính mình, là vì 

độ chúng sanh. Muốn độ chúng sanh, trước tiên phải độ chính mình, chính mình chưa thành 

tựu, không thể độ chúng sanh. Muốn thành tựu bản thân, trước phải thành tựu đức hạnh của 

mình. “Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”, đây là thành tựu đức hạnh, có phiền não là không 

được. Làm sao để đoạn phiền não? Trì giới định tuệ, mới có thể đoạn phiền não. 

Cho nên ngày nay Phật giáo trên toàn thế giới, Phật giáo đã suy yếu, suy yếu đến cùng 

cực, nguyên nhân gì? Có người học Phật, không ít người nghiên cứu kinh điển, nhưng không 

giữ giới luật. Cổ đức nói rất hay: Không có giới luật, Phật pháp sẽ không còn. Lễ không có, 

Nho giáo không còn. Không có nhân quả, Đạo giáo không còn. Từ đây mà nói, ngày nay Nho 

Thích Đạo đều không còn. Chúng ta muốn đời nay có một chút thành tựu, thật sự vãng sanh 

thế giới Cực Lạc, ba nền tảng này rất quan trọng! Bất luận là vì mình hay là vì chánh pháp 

cửu trú, đều phải thực hành nó, thực hành ba nền tảng này. Người bây giờ phải dùng thân 

giáo, ngôn giáo không có hữu hiệu, họ không tin. Phải làm cho họ thấy, mới có thể cảm động 

người khác, cho nên điều này quan trọng. 

Cổ đức dạy chúng ta “nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu”, là dạy điều gì? Nghĩa 

là dạy phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, là dạy điều này, không phải điều ở sau. Đoạn tận 

phiền não, ta mới học pháp môn, vì sao vậy? Vì đoạn tận phiền não là đã khai ngộ, không 



745 Tập 160 

 

phải giống như Bồ Tát Long Thọ ư? Giống đại sư Huệ Năng ư? Pháp môn học như thế nào? 

Nghe là được. Học tập kinh giáo, lật xem vài trang, ở sau đều hiểu hết, quá siêu việt! Cho nên 

phiền não vô tận thệ nguyện đoạn là giới định, pháp môn vô lượng thệ nguyện học là trí tuệ 

phát. 

Trong Phật pháp, tông môn đi theo con đường này, trí tuệ chưa khai không được xem 

kinh. Vì sao vậy? Nó gây nhiễu loạn, tâm không tịnh, nên không xem kinh. Sau khi trí tuệ 

khai mới xem kinh, gọi là ngộ rồi mới tu. Khác với Giáo môn, giáo môn là đối với hàng căn 

cơ trung hạ, Tông môn là đối với bậc thượng thượng căn. Bậc thượng thượng căn sẽ thành 

tựu ngay trong đời này, minh tâm kiến tánh. Hạng thượng căn học, chưa chắc có thể khai ngộ. 

Cũng có ngộ, nhưng là tiểu ngộ, đại ngộ, không thể đạt được đại triệt đại ngộ. Cho nên Giáo 

môn rất rộng, vì sao? Hàng trung hạ căn rất nhiều, chiếm tuyệt đại đa số. 

Phương pháp của nó, thực tế thì hoàn toàn tương đồng với nguyên lý của Thiền. Quý vị 

xem, dạy quý vị mười năm nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, quý vị sẽ hiểu được ý 

của nó. Mười năm chuyên tu một bộ kinh không thay đổi, vì sao vậy? Như vậy dễ được định. 

Nếu học nhiều thứ, tâm sẽ không chuyên. Không để quý vị học nhiều thứ, chỉ được chuyên 

chú vào một bộ kinh. Khi đạt được định, trí tuệ khai, mới cho phép ta học rộng nghe nhiều. 

Giáo môn khác với tông môn, Tông môn nghiêm khắc, chưa khai ngộ tuyệt đối không được 

học nhiều thứ. Trong giáo môn, đại khái đến giai đoạn đại ngộ, lúc này ta có thể tham cứu 

kinh điển, tích tiểu ngộ thành đại ngộ, vừa xem liền có thể quán thông, một kinh thông tất cả 

kinh thông. 

Thật sự thực hành một cách triệt để là tông môn, nhưng phương pháp của tông môn quá 

nghiêm khắc, rất nhiều người không chịu được. Không phải bậc thượng thượng căn, một đời 

không thể đại triệt đại ngộ. Quý vị xem, trong hội của đại sư Huệ Năng, trong Thiền tông quả 

thật là bậc nhất, 43 người khai ngộ, chưa từng có trong lịch sử. Trước đại sư Huệ Năng 

không có, sau đại sư Huệ Năng cũng không có. Một vị tổ sư trong một đời giáo hóa, trong 

hội ngài có một hai người khai ngộ đã là quá tốt. Đại đa số là gì? Đại đa số về sau đều không 

có, về sau không có người kế thừa, số ít là đơn truyền cho một người. Đây là chân tướng sự 

thật phơi bày trước mắt chúng ta. 

Quý vị xem Ngũ Đăng Hội Nguyên, có 1700 công án. Trong này ghi chép, tức là trong 

hơn 1000 năm nay, có 1700 người khai ngộ. Trong Truyền Đăng Lục cũng ghi chép những 

câu chuyện này. Bởi thế chúng ta dự đoán, bao gồm cả đại thừa, mỗi người trong giáo môn 

đại khai viên giải. Như đại sư Ngẫu Ích, đại sư Huyền Trang, những người này đều là Giáo 

môn, Tịnh độ tông là lý nhất tâm bất loạn. Phật giáo truyền đến Trung quốc 2000 năm, chắc 

có khoảng hai ba ngàn người, khế nhập cảnh giới này. Đặc biệt là pháp môn niệm Phật, 

người đạt được trình độ này rất nhiều! Là những người niệm Phật vãng sanh, vãng sanh tức là 

thành Phật. Nhất định chúng ta phải hiểu điều này, đây là con đường nhanh chóng thành tựu. 

Bởi vậy không phải thiện căn sâu dày, trí tuệ chân thật, làm sao họ tin được? Là pháp 

khó tin, khó tin dễ hành. Rất dễ tu, rất dễ thành tựu, dễ hơn bất kỳ pháp môn nào. Nếu nói 

tám vạn pháp môn dễ tu, pháp môn này dễ nhất, không có pháp môn nào dễ hơn, mà thành 

tựu còn rất cao, cao đến khiến người không dám tin. Đời này gặp được pháp môn này, quả là 

hy hữu! Bồ Tát đều khen ngợi, sao quý vị có phước báo lớn như vậy, sao quý vị gặp được 

pháp môn vi diệu này. Vì sao vậy? Vì gặp pháp môn này nhất định hơn họ. Cho nên tuyệt đối 

không được lơ là việc đoạn phiền não, không đoạn phiền não, học pháp môn rất khó khăn, rất 

khó thành tựu. 
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Sau cùng là “Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”. Điều này đến 41 vị pháp thân đại sĩ 

trong hội Hoa Nghiêm, họ theo Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền đến thế giới Cực Lạc để làm gì? 

Họ đã thực hành xong ba điều trước của tứ hoằng thệ nguyện. Pháp thân Bồ Tát đã làm được 

chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não đã đoạn, pháp môn cũng đã học. Quý vị thử 

nghĩ xem, họ đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Chính là vì Phật đạo vô thượng thệ nguyện 

thành. Họ đến thế giới Cực Lạc nhanh chóng thành Phật, ở thế giới Hoa Tạng phải mất ba a 

tăng kỳ kiếp họ mới thành Phật. Họ đến thế giới Cực Lạc, đến đó là thành Phật. Từ đây 

chúng ta mới biết sự thù thắng của thế giới Cực Lạc, thù thắng đến mức độ nào không thể 

tưởng tượng được. 

Chúng ta thấy chư vị Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng, 41 vị pháp thân đại sĩ, đều thế giới 

Cực Lạc, đến đó thành Phật. Chúng ta lập tức liên tưởng đến, Bồ Tát trong cõi thật báo trang 

nghiêm trong vô lượng vô biên thế giới, vô lượng vô biên Chư Phật Như Lai khắp mười 

phương, họ cần đến thế giới Cực Lạc chăng? Thế giới Cực Lạc vô cùng náo nhiệt! Thật náo 

nhiệt! Đến từng lớp từng lớp, đến thế giới Cực Lạc. Khi đến Phật A Di Đà thuyết pháp một 

lần, họ liền tốt nghiệp, viên thành Phật đạo. Lớp này ra đi, lớp sau lại đến, ngày ngày đều có 

đi có đến, có đến có đi. Sự thù thắng trong thế giới này không thể tưởng tượng được! Chúng 

ta hiểu rõ ràng minh bạch, quý vị nói không đến đó được chăng? Quả thật đi được, có thể đến 

đó. Chỉ cần ta phát tâm, bộ kinh này chính là sách đảm bảo cho ra vãng sanh thế giới Cực 

Lạc. Đạt được bộ kinh này, có nghĩa là cầm được giấy bảo đảm trên tay. Tu hành theo lý luận 

phương pháp trong kinh điển này, người người đều sanh Tịnh độ, ngươi người đều thành 

Phật đạo ở thế giới Cực Lạc. Chúng ta phải hiểu tứ hoằng thệ nguyện này. 

“Thành tựu chúng sanh, ngày nay Bồ Tát Pháp Tạng đầy đủ nguyện lực thù thắng, 

không ai sánh bằng”. Không ai sánh bằng là nói Chư Phật mười phương, “cho nên hiệu là đại 

nguyện vương”. Bởi vậy trong kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen ngợi Phật Di Đà: 

“Quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”, khen ngợi đến tột cùng. Đức Phật Thích Ca 

Mâu ni là đại diện tất cả Chư Phật Như Lai khen ngợi, điều này cần phải biết. Không phải 

mình ngài khen ngợi, tất cả Chư Phật Như Lai đều khen ngợi. 

“Niệm huệ lực là chỉ niệm lực và huệ lực”, đây là nói năm căn, năm lực. Bên dưới nói: 

“Tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, gọi là ngũ lực”, năm loại lực này đều đầy 

đủ. Trước tiên là năm căn, căn tiếp tục thông qua tu hành, họ có sức mạnh, đây là sức mạnh 

gì? Bên dưới nói rất rõ ràng: “Thiên ma ngoại đạo không thể ngăn trở phá hoại, nên gọi là 

lực”, nếu tín tấn niệm định tuệ sanh khởi sức mạnh, thiên ma ngoại đạo gặp phải không 

những không chướng ngại được, họ còn cung kính lễ bái quý vị, làm hộ pháp cho quý vị. Còn 

như ta không có công phu, thiên ma ngoại đạo coi thường, họ đến gây rắc rối, bỡn cợt chúng 

ta. Có công phu thật sự, họ liền khâm phục, họ liền thay đổi làm thần hộ pháp. 

Dùng phương pháp gì để hàng ma? Dùng tín tấn niệm định tuệ, ma gặp quý vị họ liền 

biến thành Bồ Tát. Vì thế chúng ta phải thực hành năm chữ tín tấn niệm định tuệ này, biến nó 

thành lực, biến năm căn thành năm lực. Trong pháp môn niệm Phật rất dễ, hầu như người 

chơn chánh niệm Phật đều có thể làm được, vì sao vậy? Vì họ không có lực thì không thể 

vãng sanh, rất nhiều người niệm Phật đều đầy đủ ngũ lực. Cũng chính là chúng ta nói tin thật, 

rất tinh tấn. Tinh tấn không phải là do niệm Phật nhiều hay ít, trong tâm thật sự có Phật, thật 

sự buông bỏ, không còn lưu luyến thế gian này, đó gọi là tinh tấn thật sự, trong tâm luôn có 

Phật. 
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Định lực là tuyệt đối không bị các cảnh giới làm dao động. Tuệ là trí tuệ, chỉ một 

phương hướng, chỉ một mục tiêu này, tuyệt đối không lay chuyển, trí tuệ liền trở thành sức 

mạnh. Tu các pháp môn khác, biến ngũ căn thành ngũ lực không dễ, nhưng pháp môn Tịnh 

độ không khó. Khi ta thấu hiểu lập tức thay đổi. 

“Đại Trí Độ Luận nói: Năm căn tăng trưởng”. Tín tấn niệm định tuệ là năm căn, năm 

căn tăng trưởng. “Không bị phiền não phá hoại”, đây là lực. Nghĩa là nói, không còn bị cảnh 

giới bên ngoài làm dao động, như vậy là có sức mạnh. Chúng ta thường nói, trong thuận cảnh 

không có tham ái, không có tham luyến, trong nghịch cảnh không khởi sân nhuế. Bất luận là 

nghịch cảnh hay thuận cảnh, là thiện duyên hay ác duyên, đều có thể duy trì được như như 

bất động. Lực này liền hiện tiền, đó chính là năm lực. 

Bên dưới nói: “Niệm lực, niệm căn tăng trưởng, có thể phá trừ tà niệm”. Đây nghĩa là gì? 

Là tà niệm không còn. Vì ta khởi tâm động niệm đều là Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra 

không còn ý niệm nào nữa, niệm thứ hai đều là tà niệm, đây gọi là niệm lực.  

“Tuệ lực, tuệ căn tăng trưởng, có thể phá tam giới chư hoặc”. Không còn mê hoặc trong 

dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Vì sao vậy? Vì tam giới này là phước báo trời người, rất dễ mê 

hoặc người khác. Người thế gian biết thần tiên tốt đẹp, Đức Phật biết, nhưng không bị họ mê 

hoặc. Thần tiên chưa ra khỏi tam giới. 

Đại sư Linh Phong lại nói_đây là đại sư Ngẫu Ích nói: “Niệm căn tăng trưởng, thành tựu 

tất cả công đức chánh niệm xuất thế, gọi là niệm lực”. Đây là nói từ chánh diện, ở trước là 

nói đối phó tham sân si. Chư hoặc chính là ngu si, khi tiếp xúc rất dễ động niệm, động niệm 

nghĩa là mê hoặc. Cổ đức thường nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm, mê là ý niệm. 

Trong cảnh giới này, tâm mình động niệm, phải nhanh chóng quay về Phật A Di Đà, ý niệm 

thứ hai trở về với A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là chánh niệm. Nghĩa là đuổi mê hoặc, tà niệm 

ra khỏi tâm ý. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay: “Thành tựu tất cả công đức chánh niệm xuất thế”, 

siêu việt_không những vượt thoát lục đạo, mà còn ra khỏi mười pháp giới, vãng sanh thế giới 

Cực Lạc. 

“Tuệ căn tăng trưởng, có thể che thông biệt chư hoặc, phát vô lậu chân thật, gọi là tuệ 

lực”. Đây là chỉ trí tuệ tăng trưởng, ta có năng lực nhìn thấu những mê hoặc này, nhìn thấu sẽ 

buông bỏ, tuệ lực là nhìn thấu. “Kiến tư hoặc là thông hoặc”, vì sao vậy? Vì cả tam thừa đều 

có. “Trần sa hoặc, vô minh hoặc là biệt hoặc”, là Thanh văn, Bồ Tát trong mười pháp giới 

cần phải đoạn. “Ánh sáng trí tuệ ngăn trừ hoặc, hiển phát trí tuệ vô lậu chân thật, gọi là tuệ 

lực”. Nói cách khác, chưa đoạn phân biệt và vô minh, không phải trí tuệ chân thật. Họ có trí 

tuệ, thông minh hơn chúng ta nhiều, là cảnh giới gì? A la hán, Bích Chi Phật, quyền giáo Bồ 

Tát, tức là Bồ Tát trong mười pháp giới. Ai có trí tuệ chân thật? Phá nhất phẩm vô minh, 

chứng một phần pháp thân, lúc đó trí tuệ chân thật xuất hiện, trí tuệ vô lậu chân thật, đây là 

tuệ lực. “Các lực như vậy, thảy đều thù thắng”. 

Tăng thượng là có thế lực mạnh, có thể khiến pháp của nó tăng trưởng nhanh chóng, gọi 

là tăng thượng”. Chúng ta có một phần công phu, phải biết pháp môn Tịnh tông này. Phật A 

Di Đà sẽ gia trì chúng ta, ngài gia trì thì công phu chúng ta nhất định thành tựu. Ta có một 

phần công phu thì ngài gia trì một phần, ta có hai phần ngài gia trì hai phần. Gia trì luôn 

tương đối, ngang bằng với công phu của chúng ta, đây là gì? Đây là đạo lý cảm ứng. 

Phật A Di Đà có tâm gia trì chúng ta chăng? Không có, tuyệt đối không có khởi tâm 

động niệm. Đây là cảm ứng, chúng ta có cảm, ngài liền có ứng. Nếu chúng ta khởi tham sân 

si mạn nghi, tự tư tự lợi, khởi ý niệm này. Cũng có cảm ứng, cũng có gia trì, ai gia trì? Ma 
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trong lục đạo gia trì. Họ gia trì cũng tương ưng, ta có một phần, họ gia trì một phần, rất phiền 

phức! Không thể không biết điều này. Vì thế chẳng những không được làm việc ác, tốt nhất ý 

niệm ác cũng không được có. Niệm ác là căn bản của hành vi ác, có ý niệm sau đó mới có 

hành vi. Đoạn tận nền tảng của ác niệm, quý vị sẽ không làm việc ác. Vấn đề này, người 

thuộc căn tánh như chúng ta, nếu không ngày ngày học kinh điển đại thừa, thì không được. 

Chúng ta xem báo cáo của các nhà khoa học phương tây, họ đã nói: phương thức học 

tập tốt nhất là dạy học. Câu này nói rất hay! Cổ nhân nói: “giáo học tương trưởng”, không 

những giúp người khác, đồng thời giúp mình nâng cao. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại 

thế, giảng kinh thuyết pháp 49 năm, không có ngày nào rời việc dạy học, làm như vậy cho 

chúng ta thấy. Nếu chúng ta muốn giảng kinh dạy học, không có ai nghe, không ai nghe thì 

mình tự nghe. 

Trước đây, khi tôi ở Mỹ, môi trường ở Mỹ không như ở đây. Ở đây ngày ngày giảng 

kinh đều có thính chúng, ở Mỹ không được. Nếu không phải kỳ nghỉ, thì không có ai đến 

nghe. Cho nên giảng kinh ở Mỹ, một tuần chỉ có hai ngày, thứ bảy và chủ nhật được nghỉ, 

mọi người có thể đến nghe. Những ngày còn lại công việc rất bận rộn, không có thời gian đến 

nghe kinh. Vì thế ở Mỹ không thể ngày nào cũng giảng kinh, một tuần chỉ giảng hai ngày. 

Phải làm sao, còn năm ngày không có cơ hội? Chúng tôi có phương pháp. Lúc đó không có 

camera, chỉ có ghi âm. Chúng tôi có một máy thu âm nhỏ, đặt trước mặt, nói với nó, giảng 

xong mở ra tự mình nghe. Mỗi ngày đều không lãng phí thời gian, như vậy mới duy trì được 

sự tinh tấn. Cổ nhân nói đọc sách, trong Phật giáo gọi là tu hành: “không tiến thì sẽ thoái”. 

Không thể không tinh tấn, ngày ngày phải tiến về phía trước, mới duy trì được bất thoái 

chuyển. Cho nên chính mình phải có phương pháp, bản thân phải thực hành. Phải coi việc 

này là việc lớn nhất trong đời mình phải làm, đặc biệt là pháp môn Tịnh độ. Vì sao chúng ta 

mỗi ngày đều phải nghiên cứu kinh giáo? Để giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín, giúp nguyện 

vọng chúng ta kiên cố cầu sanh Tịnh độ. Khiến kinh giáo_những chú giải này đều là tổ sư đại 

đức, là tâm đắc tu học của họ, đưa ra chia sẽ với chúng ta. Chúng ta ở đây có sự khai mở lớn 

lao, biết bản thân nên làm như thế nào. Cho nên đây đều là tăng thượng duyên của chúng ta. 

Trong kinh này trích dẫn kinh luận đều là trước tác của tổ sư, chư vị tổ sư này đều là người 

vãng sanh thế giới Cực Lạc. Cư sĩ Hoàng Niệm Lão chọn, không phải chọn tùy tiện. 

“Tăng thượng trong kinh này, vô cùng thù thắng”. Bây giờ chúng ta đọc kinh văn này, 

trong này nói đến tăng thượng khác với các tăng thượng khác. Tôi vừa mới nói với quý vị, 

chúng ta khởi tâm động niệm Phật A Di Đà biết, thậm chí bản thân chúng ta không hề hay 

biết đã khởi ý niệm gì, ngài nhận được hoàn toàn. Chúng ta nhớ ba loại chu biến trong Hoàn 

Nguyên Quán, quốc sư Hiền Thủ đưa ra ví dụ đều là một hạt bụi, một hạt vi trần. Ngày nay 

khoa học gọi là một tiểu quang tử, mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được. Hiện tượng dao 

động của nó “chu biến pháp giới”, tốc độ quá nhanh, không phải tốc độ ánh sánh, điện từ có 

thể sanh được nó, vừa động lập tức chu biến pháp giới. 

“Xuất sanh vô tận”, đây là nói tùy duyên của nó, cũng nói rõ ảnh hưởng của dao động 

này. Tất cả vạn pháp khắp biến pháp giới hư không giới, nó đều đến. Xuất sanh vô vận, nó 

đều đến. “Hàm dung không hữu”, đây là nói về lượng, thông thường chúng ta gọi là tâm 

lượng. Thật sự là ôm trọn hư không, dung nhiếp vạn hữu, chỉ một hạt tiểu quang tử! Chứng 

tỏ biến pháp giới hư không giới với chính mình, là một thể vô cùng hoàn mỹ. Trong Kinh 

Hoa Nghiêm nói: Một là tất cả, tất cả là một. Từ đây chúng ta lãnh hội được chân nghĩa của 

nó. 
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Ở đây nói tăng thượng là nói đến thù thắng tột cùng. “Vì những tăng thượng này không 

phải dư pháp, mà là kỳ tâm. Kỳ tâm tức tự tâm của người này”, tâm của chính mình. Đức 

Phật làm tăng thượng duyên cho chúng ta, ý này chúng ta lúc nãy đã nói qua. Vì sao? Vì đây 

là bổn nguyện của Phật A Di Đà, chỉ cần chúng ta phát tâm cầu sanh Tịnh độ, là đồng tâm, 

đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với ngài, như vậy sao ngài không gia trì được? Sự gia trì 

của ngài thù thắng vô cùng, gia trì tâm này của chúng ta, năm căn thành tựu năm lực. Cũng 

chính là từ năm căn nâng lên đến năm lực, nó khởi tác dụng. 

“Kinh Kim Cang nói: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tiêu chuẩn kỳ tâm trong hai kinh 

này, chính là một tâm”. Trong Kinh Kim Cang nói: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Phật A Di 

Đà gia trì chúng ta cũng là tâm này, tâm này là chân tâm của chính mình, không phải vọng 

tâm. Trong vọng tâm không có Phật A Di Đà, Phật A Di Đà là chân tâm. Chúng ta bây giờ là 

vọng tâm, nếu để Phật A Di Đà trong tâm, tâm liền trở thành chân tâm, chỉ đơn giản như thế. 

Chân và vọng chính là như vậy. 

Trước đây khi thầy Lý còn ở đời, thường nhắc nhở chúng tôi “thay đổi tâm”, đổi tâm 

như thế nào? Đổi thành Phật A Di Đà. Câu nói này là câu cửa miệng của thầy, mỗi lần gặp 

chúng tôi thầy thường nhắc nhở. Thật vậy, đây chính là nhất tâm. 

“Ví như lau chùi gương, hết dơ bẩn thì ánh sáng hiện”. Chân tâm giống như chiếc 

gương vậy, trên chiếc gương chúng ta hiện nay bám đầy bụi bặm, lau chùi nó sạch sẽ. “Vô 

minh hoặc hết, tự tâm sáng rõ, nên gọi là tăng thượng kỳ tâm”. Ví dụ này, ví dụ rất hay, 

chúng ta dùng gì để lau chùi? Dùng tín nguyện hạnh, dùng giới định tuệ để lau chùi. Thông 

thường đại thừa dùng giới định tuệ, pháp môn Tịnh tông dùng tín nguyện hạnh. Tín nguyện 

hạnh sẽ được Phật A Di Đà gia trì, già trì chính là tăng thượng. Khiến chúng ta mọi thứ đều 

giống như lúc tỳ kheo Pháp Tạng ở trong hội của Tự Tại Vương Phật, thù thắng như vậy. Lúc 

đó ngài nhờ sự gia trì của mười phương chư Phật, ngày nay chúng ta được Phật A Di Đà gia 

trì, đồng thời cũng được mười phương chư Phật gia trì. Sức mạnh tăng thượng này lớn biết 

bao! Chúng ta có khi gặp khó khăn, vẫn là mê hoặc điên đảo, đó là gì? Là do tín tâm chúng ta 

chưa đủ, hành vi chúng ta có gì không đúng, phải soi xét lại bản thân. Nếu tín tâm đầy đủ, 

không hề hoài nghi, sức mạnh lập tức gia trì đến. 

Từ đó cho thấy, ngày nay chúng ta học Phật lâu như vậy, trong đó vẫn còn nghi vấn. 

Chẳng qua những nghi hoặc này, ngày càng cạn, ngày càng nhạt dần đi, nhưng nó vẫn còn. 

Tín tâm kiên định, tâm nguyện kiên cố, nghi hoặc này sẽ không có. Sức mạnh gia trì đó ta có 

thể cảm nhận được, có thể cảm nhận được tăng thượng kỳ tâm này, Phật A Di Đà giúp chúng 

ta tăng thượng. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. 
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Thời gian:14.10.2010 

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong 

 

      Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải  trang 193, hàng thứ tư, “kiên cố bất động”. “Tâm đó như kim cang, có thể 

phá tất cả  mà không bị tất cả những thứ khác phá, nên gọi là kiên cố”. Đây là một câu kinh 

văn về hạnh nguyện tinh tấn. Đoạn trước trong phần kinh văn chúng ta đã đọc qua. “Lại có 

hạnh nguyện thù thắng, và niệm huệ lực, tăng thượng tâm đó, kiên cố bất động. Đây chính là 

tiếp tục theo đoạn này mà nói. Kiên cố bất động, tu hành tinh tấn, không ai có thể vượt qua. 

Đây là một câu Niệm Lão giải thích cho chúng ta.  

Trước tiên nói kiên cố, dùng ý nghĩa trong “Kinh Kim Cang” để giải thích, nói rõ tỳ kheo 

Pháp Tạng chuyên chú dùng tâm. Đây là thực sự học tập, là điều kiện bắt buộc phải đầy đủ. 

Không có điều kiện này thì rất khó để thành tựu. Mà điều kiện này lại không dễ dàng có được. 

Vì sao vậy? Người thế gian thông thường, trong tâm họ luôn luôn hiếu kỳ, tham nhiều, cho 

nên học rộng biết nhiều. Hiện tại trong xã hội thông thường đều coi trọng điều này, có ai 

không học hành cách như vậy? Trong xã hội hiện nay chúng ta nhìn thấy, từ mẫu giáo đến 

đại học, nghiên cứu sở, đều là theo phương hướng này, không có ai nói kiên cố bất động. 

Kiên cố bất động chỉ có trong văn hóa truyền thống ngày xưa, Nho, Thích, Đạo đều có. Mà 

trong Phật Pháp Đại thừa đối với sự việc này đặc biệt là kiên trì. Vì sao vậy? Mục tiêu chung 

của học tập Phật Pháp Đại thừa là phải khai ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, 

đây là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu giống như vậy, điều này vô cùng quan trọng. Kiên cố bất 

động quí vị mới có thể đắc định, định mới có thể khai huệ. Trí tuệ chân thật không phải là 

học mà được. Đạo lý này phải hiểu. Trí tuệ chân thật từ đâu mà có? Là trong tự tánh quí vị 

vốn đã có đủ. Trí tuệ lớn như thế nào? Lớn như Chư Phật Như Lai vậy. Ở đây chúng ta nói 

đến Phật A Di Đà. Phật A Di Đà trong Chư Phật Như Lai là vị được tôn kính nhất. Chư Phật 

tán thán Ngài là “quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”. Quang trung cực tôn là từ tánh 

mà nói. Phật trung chi vương là từ tướng mà nói. Chúng ta mỗi vị đồng học, tự tánh của 

chúng ta và Phật A Di Đà không hai không khác. Phật A Di Đà là quang trung cực tôn, chứng 

tỏ quí vị cũng là quang trung cực tôn. Phật A Di Đà là Phật trung chi vương, quí vị cũng là 

Phật trung chi vương. Quí vị ngày nay vì sao lưu lạc đến bước đường này? Vì trí tuệ không 

còn nữa, đức tướng cũng không còn nữa. Thế Tôn rất từ bi, đem duyên cớ này một lời nói rõ.  

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: vì dùng vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. 

Chúng ta nghĩ nghĩ xem, chúng ta phải chăng cũng như vậy. Mỗi ngày chúng ta phải chăng 

cũng đang vọng tưởng, có đang phân biệt chấp trước không? Nếu như có, thì lời Phật nói 

không sai. Tánh đức của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, là bị vọng tưởng phân biệt chấp trước 

làm cho chướng ngại rồi. Nói với chư vị rằng không phải là đã bị mất, chỉ là bị chướng ngại. 

Chướng ngại thì không thể hiện tiền. Ví dụ như mặt trời, hôm nay là ngày nhiều mây, mây 

che mất mặt trời, không nhìn thấy mặt trời chứ không phải không có mặt trời. Nói cách khác, 

quí vị không phải không có trí tuệ, trí tuệ của quí vị và Phật không hai không khác. Chỉ là quí 
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vị hiện tại có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ở nhân gian, ở trên trời cũng tức là nói trong 

lục đạo, những chúng sanh này trong lục đạo, trí tuệ không tương đồng, có người thông minh 

trí tuệ rất cao, có người thông minh trí tuệ rất thấp. Sự sai biệt này chúng ta hiểu được. Người 

trí tuệ cao là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước ít hơn một chút, trí tuệ của họ liền hiển lộ ra 

nhiều. Nếu như người phân biệt chấp trước nghiêm trọng thì trí tuệ họ hiển lộ ra lại ít, sự việc 

chính là như vậy. Đạo lý hiểu rõ rồi, thật làm rõ ràng rồi, liền hiểu được, phương pháp dạy 

học của cổ đức, phương pháp của Phật môn là cao siêu, vô cùng thù thắng. Nương theo 

phương pháp này mà học quí vị sẽ nhanh chóng thành tựu, chính là tập trung tâm lực, nhất 

môn thâm nhập trường thời huân tu. Quí vị có hi vọng khai ngộ, cho dù không thể đại triệt 

đại ngộ, thông thường nói đại ngộ thì có thể đạt đến được. 

Năm xưa chúng tôi ở Đài Loan học kinh giáo với thầy Lý, thầy giáo nói với tôi, kinh giáo 

yêu cầu là đại khai viên giải, dạy học đều viên mãn, người dạy là thầy giáo, người học là học 

sinh, thành tích coi như viên mãn. Việc này là đại khai viên giải được nói trong Giáo môn 

tương đồng với đại triệt đại ngộ trong Tông môn, minh tâm kiến tánh. Nếu như không đạt 

được cảnh giới này, bất đắc dĩ mới tìm phương pháp thứ hai. Tìm phương pháp thứ hai, tiêu 

chuẩn của thứ bậc này là gì? Thông nhất tông. Ví dụ như Kinh Hoa Nghiêm, Hoa nghiêm 

nhất tông có thể thông đạt được, đây là đại ngộ, không phải là đại triệt đại ngộ, đó là đại ngộ, 

đều phải có ngộ tánh, không có ngộ tánh quí vị không làm được. Những điều này đều không 

phải là học kinh giáo nhiều, không phải là ý nghĩa này, chỉ là nhất môn. Từ trong nhất môn 

có triệt ngộ, có đại ngộ, có tiểu ngộ. Trong kiên cố bất động đặc biệt coi trọng việc không 

dùng tâm ý thức. Quí vị xem thông thường chúng ta nói, tác dụng của tâm là gì? Ghi nhớ. 

Sau khi học rồi tôi còn nhớ, có thể ghi nhớ được. Thứ hai là tôi không dùng ý thức, không 

dùng tâm phân biệt. Thứ ba là không dùng mạt na thức, không có chấp trước. Quí vị xem 

không có chấp trước, không có phân biệt, học tập như vậy thì không khác gì chư Phật Bồ Tát 

cả, chư Phật  Bồ Tát cũng học tập như vậy. Người thế gian học tập là dùng phân biệt, dùng 

chấp trước. Dùng phân biệt dùng chấp trước chính là quí vị dùng thức thứ sáu, thức thứ bảy, 

thức thứ tám, quí vị dùng những thứ này. Quí vị dùng thức, thức là vọng tâm, không phải là 

chân tâm. Vọng tâm duyên không được với cảnh giới chân chánh. Cảnh giới chân chánh là tự 

tánh, không duyên được với tự tánh. Nếu như tuân theo lời giáo huấn trong kinh điển có thể 

duyên được tự tánh không? Duyên không được. Điều này quí vị nhất định phải hiểu được. Vì 

sao vậy? Kinh giáo là những thứ hữu hình. Trong Kinh Kim Cang Phật nói rất rõ ràng: “pháp 

còn phải xả, hà huống phi pháp”. Pháp này chính là kinh giáo, chính là kinh điển, những thứ 

này cũng phải bỏ. Phật nói rõ như vậy. Quí vị nếu như hoàn toàn y cứ theo kinh giáo, sẽ trở 

thành Phật học, là tri thức không phải là trí tuệ, vì thế Huệ Năng đại sư mới nói, sự việc này, 

tức là việc trí tuệ này, và kinh giáo, văn tự không liên quan gì! Ngài không biết chữ. Quí vị 

đọc kinh cho Ngài nghe, ngài không có gì là không hiểu. Ngài không cần nghiên cứu, không 

cần phân biệt, vì sao vậy? Trong tự tánh vốn đã đầy đủ trí tuệ vô lượng vô số vô tận, là trong 

bản tánh của quí vị vốn đã đầy đủ. Chỉ cần quí vị gạt bỏ chướng ngại, chúng ta mới thực sự 

hiểu được, như thế nào gọi là dùng công phu, thế nào gọi là biết? Tổ sư tông môn thường nói 

“ngươi biết không?” có biết học hay không? Người biết học không dùng tâm ý thức để nghe, 

không dùng tâm ý thức để đọc. Không yêu cầu quí vị ghi nhớ nó. Ghi nhớ hay không ghi nhớ 

là tự nhiên không sao cả. Chỉ cần trí tuệ khai rồi liền hữu dụng. Tâm phải chân thành, tâm 

phải từ bi. Tâm phải thường thường nhớ về hiếu kính Chư Phật Như Lai. Giống như Phật vậy 

giúp đỡ tất cả chúng sanh, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, không nên nghĩ đến bản thân. 
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Vì sao vậy? Vì nghĩ đến bản thân là hỏng rồi. Nghĩ đến bản thân quí vị liền tăng trưởng ngã 

chấp, vậy là phiền phức lớn rồi. Ngã chấp nếu như tăng trưởng, lục đạo quí vị chắc chắn rồi. 

Quí vị thực sự là lục đạo phàm phu đã chắc chắn rồi. Quí vị không ra khỏi lục đạo. Trong 

Phật Pháp đầu tiên là phá thân kiến, là Tu đà hoàn. Sơ tín của thập tín Bồ Tát trong Kinh Hoa 

Nghiêm, sơ tín tương đồng với lớp một tiểu học. Điều kiện là gì? Không còn chấp trước thân 

là ta nữa. Không những thân không phải là ta, hiện tại có thể tưởng tượng phân biệt chấp 

trước tất cả đều không phải là ta. Các nhà triết học nước ngoài còn nói “tôi tư duy tức là tôi 

hiện hữu”, cao hơn người phổ thông một chút. Họ không còn chấp trước thân là ta. Họ chấp 

trước điều gì? có thể suy tư đó là ta. Chấp trước thức thứ sáu thứ bảy là ta. Không chấp trước 

thân này nữa, đó cũng không phải là ta. Tám thức 51 tâm sở, quí vị xem xem Bách Pháp 

Minh Môn Luận, nó xếp vào ở đâu? Xếp vào pháp hữu vi, pháp hữu vi không phải là thật.  

Pháp hữu vi có năm loại lớn, đầu tiên chính là tâm pháp. Thức thứ tám là tâm pháp. Thứ 

hai là tâm sở pháp, thứ ba là bất tương ưng hành pháp. Đây toàn thuộc về thứ mà ngày nay 

chúng ta nói là phương diện tinh thần. Mười một sắc pháp đó là phương diện vật chất. Toàn 

không phải là thật. Thật là pháp vô vi. Trong pháp vô vi thuần chân là chân như vô vi. Hiện 

tại trong kinh này nói là chân như. Quí vị xem trích dẫn trong Kinh Kim Cang: “kỳ tâm như 

như, như như bất động, thị chân như”. Điều này trong bách pháp là thuộc về điều cuối cùng, 

là chân như vô vi. Vậy khó khăn lớn nhất hiện nay của chúng ta là thói quen dùng vọng tâm, 

dùng tám thức 51 tâm sở. Vô thỉ kiếp đến nay chỉ dùng thứ này. Hiện tại chúng ta giác ngộ 

rồi, hiểu rõ rồi, nhưng vẫn là chưa buông xuống được. Khởi tâm động niệm bất tri bất giác lại 

dùng những thứ này. Như thế nào mới có thể thực sự sửa đổi trở lại? Là hai nhân tố này.  

Thứ nhất là thiện căn sâu dày, vậy thì rất dễ dàng. Thiện căn sâu dày là quá khứ quí vị 

đời đời kiếp kiếp, quí vị tu không ít thời gian, cho nên quí vị rất dễ dàng.  

Thứ hai là chúng ta không có thiện căn sâu dày như vậy, ngay trong đời này phải huấn 

luyện thật nhiều. Nghe kinh phải học theo lời giáo huấn của Bồ Tát Mã Minh. Trong Đại 

Thừa Khởi Tín Luận, lìa ngôn thuyết tướng mà nghe, tức là quí vị không nên chấp trước 

ngôn từ. Đọc kinh không nên chấp trước văn tự, có nên dùng điều này không? Nên. Phải 

dùng ngôn ngữ, phải dùng văn tự, không nên chấp trước. Nó là công cụ. Không nên chấp 

trước danh từ thuật ngữ, phải hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng không thể chấp trước, đều biết 

được những thứ này là Phật Thích Ca Mâu Ni phương tiện thiện xảo giúp đỡ chúng sanh, 

chấp trước là sai rồi. Vừa chấp trước liền trở thành pháp thế gian. Thứ ba là không thể dùng 

tướng tâm duyên, không thể dùng tưởng tượng, cũng tức là không nên dùng tư tưởng. Tư 

tưởng là sai lầm.  

Tư, trong văn tự của Trung Quốc, Trung Quốc phát minh văn tự, Phật Pháp chưa truyền 

đến Trung Quốc, nhưng nó đã tương ưng với Phật Pháp. Quí vị xem cổ nhân Trung Quốc, 

không phải là Phật Bồ Tát tái lai tôi không tin. Tư chính là ý thức thứ sáu, tưởng là thức thứ 

bảy, chính là thức mạt na. Quí vị xem chữ “tư” này, phía dưới là chữ “tâm”, trên chữ tâm là 

chữ “điền”,  chữ điền tức là ô vuông, từng ô từng ô, đó là tượng trưng cho phân biệt. Ô này 

không phải là ô kia, tượng trưng cho phân biệt. Tưởng, tưởng là trong tâm có tướng, xuất 

hiện hiện tượng rồi. Trong tâm có tướng, đó là chấp trước, có tướng rồi. Đó là thức thứ bảy 

khởi tác dụng, cho nên không nên dùng tư tưởng. Vừa dùng tư tưởng quí vị liền hiểu được 

quí vị đã rơi vào thức thứ bảy và thức thứ sáu rồi, đem Phật Pháp biến thành tri thức. Danh từ 

hiện tại gọi là Phật học. Quí vị đang làm việc Phật học. Nếu như không dùng tâm ý thức thì 

quí vị đang học Phật. Học Phật, tâm nhất định là thanh tịnh. Vì sao vậy? Quí vị không dùng 
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tư tưởng. Dùng tư tưởng tâm không thanh tịnh, không dùng tư tưởng là tâm thanh tịnh, tương 

ưng với nguyên tắc mà trong đề kinh này giảng. Quí vị xem tâm thanh tịnh của quí vị hiện 

tiền. Công phu sâu một chút tâm bình đẳng liền hiện tiền. Tâm thanh tịnh hiện tiền, nói cho 

quí vị rằng là tiểu ngộ. Tâm bình đẳng hiện tiền là đại ngộ. Giác sau đó là đại triệt đại ngộ, 

minh tâm kiến tánh rồi, đạo lý này nên hiểu, lúc hiểu rồi kinh còn nên nghe nữa hay không? 

Nên nghe, đã biết nghe. Kinh có nên đọc nữa hay không? Biết đọc rồi. Phải đọc, ngày ngày 

phải đọc, không dùng tâm ý thức. Không dùng tâm ý thức, quí vị kiên cố bất động. Quí vị 

nên giữ vững điều này. Giả là thời gian, thời gian dài ngắn mỗi người một khác, căn tánh của 

mỗi người không đồng, mỗi người kiên cố bất động không đồng, năng lực này khác nhau, 

trình độ đều khác nhau. Thực sự có ý chí, quyết tâm lớn như vậy, tôi nhất định phải kiên trì. 

Đây thuộc về trì giới, tâm chúng ta trong bất cứ cảnh giới nào, không nên bị cảnh giới quấy 

nhiễu. Tâm đó là tâm gì? Chân tâm. Sẽ bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu là vọng tâm. 

Chúng ta phải học, học cách ở trong cảnh giới dùng chân tâm. Đầu tiên trong việc nghe kinh, 

đọc kinh, học trong những việc này, sau đó học được cũng kha khá rồi, ứng dụng vào cuộc 

sống hằng ngày, mặc áo ăn cơm, công việc đối đãi, trong những việc này phải dùng được nó, 

không phân biệt, không chấp trước. Không phân biệt thì tư không còn nữa, không chấp trước 

thì tưởng không còn nữa. Chúng ta dùng hai chữ tư tưởng này mọi người sẽ dễ hiểu. Thuật 

ngữ Phật Giáo là thức thứ sáu và thức thứ bảy. Thức thứ sáu là tư, thức thứ bảy là tưởng, 

không dùng tư tưởng, tâm thanh tịnh mới có thể hiện tiền. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ, sanh 

tiểu trí tuệ, tâm bình đẳng sanh đại trí tuệ. Vậy nếu thực sự triệt ngộ rồi, giác ngộ rồi, đại triệt 

đại ngộ, trong tự tánh quí vị trí tuệ vốn có sẵn hoàn toàn hiện tiền, vậy là không khác gì Phật 

cả. Trong Phật Giáo giảng chính là điều này, cao siêu hơn thế gian nhiều rồi! Cho nên trong 

Phật Pháp ngày nay, phương pháp tu hành này đã không còn ai học nữa. Có ai học Phật mà 

dùng phương pháp này? Không những giáo môn chưa từng nghe qua, trong tham thiền học 

mật tôi cũng chưa từng gặp qua, không những chưa từng thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe 

qua, đương nhiên chúng ta không thể võ đoán, hiện tại thông tin phát đạt như vậy, tôi tin 

tưởng bản thân chúng ta vẫn còn kiến thức nông cạn, người thực sự dụng công chúng ta chưa 

thấy được. Người chúng ta nhìn thấy đều là tám thức 51 tâm sở. Nói cách khác, đều là làm 

việc Phật học, không nhìn thấy người thực sự học Phật. Cho nên Phật Pháp suy rồi, có đạo lý, 

Phật Pháp làm thế nào hưng thịnh được? Hưng thịnh, ngày nay bản thân chúng ta hiểu rõ rồi, 

thái độ tu học không thể không thay đổi. Chúng ta phải thật làm, trì giới niệm Phật, phải đi 

trên con đường phương tiện của Tịnh Tông. Trì giới niệm Phật vẫn là dùng tâm ý thức. Họ có 

thể vãng sanh. Sanh đến đâu? Người có công phu tốt một câu danh hiệu này thực sự có thể 

niệm cho hết tập khí phiền não sanh cõi Phương tiện hữu dư. Tập khí phiền não chưa niệm 

cho hết đi cũng được, sanh cõi Phàm thánh đồng cư, cũng chính là nói chúng ta trong đời này 

làm việc Phật học, gặp được pháp môn Tịnh Tông  có thể vãng sanh được hay không? Có thể, 

cõi Phàm thánh đồng cư, bởi vì trong cõi phàm thánh đồng cư vẫn cứ dùng tám thức 51 tâm 

sở, tuân theo lời giáo huấn của Phật đà. Trên kinh điển dạy chúng ta làm thế nào, chúng ta 

đều đã làm được. Dạy chúng ta không thể làm, chúng ta cũng làm được. Học được rất giống 

Bồ Tát, rất giống Phật đà, học được rất giống! Vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa đoạn, 

chỉ là rất nhạt nhòa, không nghiêm trọng quá, rất nhạt nhòa, có, nhưng chưa đoạn, sanh cõi 

phương tiện hữu dư, tương đương tứ thánh pháp giới trong thế giới này. Chúng ta biết Phật 

Bồ Tát trong Tứ thánh pháp giới vẫn là dùng A lại ya, đại ngộ, không phải là triệt ngộ, triệt 

ngộ không dùng nữa. Chuyển bát thức thành tứ trí đó là triệt ngộ, những đạo lý, hiện tượng 
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này, Phật rất từ bi, nói cho chúng ta rất rõ ràng, bản thân chúng ta phải rõ ràng, phải giác ngộ. 

Đương nhiên tốt nhất, thời thời khắc khắc có thể dùng vào trong cuộc sống, vậy đối với việc 

tu hành sẽ có giúp ích rất lớn. Thực sự sẽ nâng cao cảnh giới của quí vị rất nhiều. Quí vị sẽ 

sanh tâm hoan hỉ, pháp hỉ sung mãn. Cách học như vậy, tức là Tông môn giáo môn, tổ sư Đại 

đức thường nói “ngươi biết không?” biết rồi. Thực sự đang học Phật rồi, người học Phật chắc 

chắn tâm đủ kiên cố bất động, tín tâm của họ kiên cố bất động, nguyện tâm kiên cố bất động, 

hạnh của họ cũng kiên cố bất động.  

 Tâm này giống như kim cương có thể phá được tất cả, mà không bị tất cả phá nó, gọi là 

kiên cố. Ý nghĩa này chính là nói, tâm chúng ta, tín nguyện hạnh đều không bị ngoại cảnh 

quấy nhiễu. Chúng ta có năng lực khắc phục cảnh giới bên ngoài. Cảnh thuận thiện duyên 

không khởi tham luyến, không có mảy may ý nghĩ tham luyến. Nghịch cảnh, ác duyên không 

khởi một tí oán hận nào. Cũng tức là nói bất luận cảnh giới nào hiện tiền, đều có thể duy trì 

tâm thanh tịnh bình đẳng. Đây gọi là công phu. Đây gọi là gì? công phu niệm Phật đắc lực. 

Vẫn còn bị ngoại cảnh can thiệp là chưa đắc lực. Không những tự tu như vậy, giúp đỡ người 

khác cũng như vậy. Đến cảnh giới này rồi, mới thực sự là tùy duyên mà không phan duyên 

nữa. Khởi tâm động niệm là phan duyên, không khởi tâm không động niệm đó là tùy duyên. 

Tùy duyên không có bản thân, phan duyên có bản thân. Đó là tập khí từ vô thỉ kiếp đến nay. 

Phan duyên là tập khí, không dễ đoạn. Chúng ta làm thế nào để giúp đỡ bản thân? Phương 

pháp đơn giản nhất, vững vàng nhất, đáng tin nhất là trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Ngoài A 

Di Đà Phật ra thứ gì cũng không có. Hoằng pháp lợi sanh cũng không có. Sự việc hoằng pháp 

lợi sanh có nên làm hay không, tùy duyên. Có duyên thì làm, không có duyên thì không làm. 

Duyên thì chắc chắn có, tuyệt đối không để ở trong lòng. Để ở trong lòng thì sao? Liền quấy 

nhiễu đến A Di Đà Phật. Trong tâm chỉ có một vị Phật A Di Đà, còn có cả đống những tạp 

niệm, những tập khí phiền não này bao vây Phật A Di Đà, cảm ứng của chúng ta và A Di Đà 

Phật liền bị chướng ngại rồi. Con người tùy duyên mới có pháp hỉ thật sự. Không thể tùy 

duyên liền có phiền não, tôi làm việc tốt quí vị tại sao lại chướng ngại tôi? Họ sẽ có ý niệm 

như vậy khởi lên. Nhất định đem những ý niệm này quét dọn cho sạch sẽ. Vì sao vậy?  phàm 

có hình tướng đều là hư vong. Hoằng pháp lợi sanh cũng lại như vậy, “pháp còn phải xả hà 

huống phi pháp”, pháp đó chính là Phật Pháp, phi pháp là không phải là Phật Pháp, cũng tức 

là nói pháp thế gian. Pháp thế xuất thế gian tất cả đều phải xả. Vì sao vậy? Trong tự tánh 

không có pháp thế xuất thế gian, pháp thế xuất thế gian toàn là giả thôi. Những đạo lý này, 

chúng ta thực sự mà nói trong kinh giáo Đại thừa huân tập nhiều năm như vậy mới có ấn 

tượng thế này, thời thời khắc khắc có thể phấn chấn lên. Tuy rằng chưa đoạn được, nhưng 

luôn luôn phấn chấn lên, đây chính là mười mấy năm huân tập, dần dần nuôi thành thói quen, 

đây là thói quen tốt.  

Kinh Kim Cang nói: Như như bất động, nên nói là bất động. Dưới đây giải thích, như 

như bất động này, không phải “trầm không trệ tịch”, cũng tức là không phải là “không” và 

“tịch” mà người ta thường nói, không phải là ý nghĩa này. Nó có nghĩa là gì? Ý nghĩa này 

cũng không nói ra được. Hơn nữa tâm tâm khế nhập với chân như pháp, niệm niệm lưu nhập 

biển giác của Như lai, đây gọi là như như bất động. Nó tương ưng với tự tánh, tương ưng với 

tánh đức, tương ưng với đại bát niết bàn. Đây mới là điều trong Bát Nhã đã nói như như bất 

động. Hai chữ như này, chữ “như” thứ nhất là tâm của người tu hành. Chữ “như” thứ hai là 

chân như, là Phật tâm. Tâm của bản thân tương ưng với tâm Phật. Tâm Phật bất động. Tâm 

tôi hiện tại này là tâm giác, tâm giác bất động, rõ ràng rồi. Trầm không trệ tịch là gì? Là vô 
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minh. Trong Phật Pháp nói là vô tưởng định. Điều này chứng tỏ họ thực sự buông bỏ tất cả 

rồi, làm cho trong tâm hoàn toàn trống không, định này tu thành rồi, quả báo ở đâu? Vô 

tưởng thiên ở thiền thứ tư. Thực sự mà nói quí vị hỏi họ, họ cái gì cũng không nghĩ, cũng tức 

là họ chấp trước một thứ vô tưởng. Họ không phải thực sự đã rỗng không rồi, họ vẫn còn có, 

họ có một thứ vô tưởng. Cho nên quả báo của họ ở vô tưởng thiên. Thực sự tu tứ không định 

thì cao hơn. Tứ không định là sự việc như thế nào? Tứ không định là vô minh. Họ có sự 

hưởng thụ ở trong định, hưởng thụ của  cảnh giới đó đích xác là ngay cả thân thể họ cũng 

không cần nữa. Lão tử của Trung Quốc ở trong Đạo Đức Kinh có nói như vầy: “ngô hữu đại 

hoạn”. Hoạn nạn lớn nhất của ta là gì? Là ta có thân thể, nếu không có thân thể thì tốt biết 

bao. Trong tứ không thiên không có thân thể. Tứ thiền có thân thể, tứ không thiên không có 

thân thể. Cho nên tôi thường xưng họ là phàm phu cao cấp. Trong lục đạo phàm phu cao cấp 

không có thân thể. Họ không có thân thể nên họ không cần nơi cư trú, cho nên trong tứ thiền 

thiên, sắc giới thiên họ không có dục, tài sắc danh thực thùy những điều này đều không có. Ý 

niệm này đều không có. Trên thực tế là họ định công để che lấp dục vọng, đè bẹp, không 

khởi tác dụng, tương đồng với không có cảnh giới, là cảnh giới như vậy. Nhưng tứ không 

thiên họ ngay cả điều này cũng không có. Cho nên chúng ta chỉ có thể nói, tứ không thiên là 

linh giới thuần túy, ở Trung Quốc thông thường nói là linh hồn. Nơi đó là linh hồn, họ không 

cần thân thể. Họ đang ở trong thiền định, ở trong thiền định rất sâu, tu tứ không định, tứ 

không định trình độ cao thấp khác nhau. Đó là thời gian định công của họ dài ngắn khác nhau, 

dài nhất là tầng thứ tư, tầng cao nhất này, chúng ta nói thọ mạng của họ tám vạn đại kiếp, nói 

thọ mạng của họ chính là thời gian định công của họ. Thời gian họ nhập định, trong định 

không mất đi định lực, có thể có được thời gian dài tám vạn đại kiếp như vậy. Tám vạn đại 

kiếp thật là vô cùng! Hệ thái dương của chúng ta, tinh cầu này một lần thành trú hoại không, 

một vòng tuần hoàn này là một đại kiếp. Nói cách khác, trái đất của chúng ta, thái dương hệ 

của chúng ta, trải qua bao nhiêu lần thành trụ hoại không? Tám vạn lần, mà họ vẫn chưa xuất 

định. Quí vị liền hiểu được vậy thì lợi hại biết bao. Phàm phu trong lục đạo, họ công phu cao 

nhất, nhưng họ chưa ra khỏi lục đạo, họ không có cách gì phá vô minh. Vô minh này không 

phải là căn bản vô minh, căn bản vô minh phá rồi, vậy là siêu việt thập pháp giới.Vô minh 

này là vô minh trong mười hai nhân duyên. Vô minh duyên hành, thức duyên danh sắc là loại 

vô minh này. Vô minh này chính là linh hồn trong lục đạo. Chúng tôi gọi như vậy, quí vị sẽ 

dễ dàng hiểu được, không ra ngoài lục đạo. Trong lục đạo mà xả thân thọ thân, chính là nó 

khởi tác dụng, vô minh này khởi tác dụng, cho nên họ không phải là trầm không trệ tịch, 

không phải vô tưởng định trong tứ thiền, cũng không phải tứ không thiên trong lục đạo, 

không phải, khác với điều này, tâm của họ là tâm giác, họ không mê. Cho nên “tâm tâm khế 

ư chân như pháp nhất”. Chữ nhất này cô cùng quan trọng. Chữ “nhất” này chính là “nhất 

chân”, chữ “nhất” này là tự tánh. Trong Phật Pháp nói tự tánh, bản tánh, pháp tánh, chân như, 

danh xưng rất nhiều, đều là một ý nghĩa. Một sự việc Phật nói nhiều danh từ như vậy, chính 

là dạy chúng ta không nên chấp trước tướng danh tự, tướng danh tự là giả, vừa chấp trước là 

sai rồi. Phật Pháp đáng sợ nhất là chấp trước. Chấp trước chính là lục đạo, nguyên nhân thực 

sự của lục đạo, chấp trước chưa buông bỏ được, quí vị sẽ không ra khỏi lục đạo. Phân biệt 

chưa buông bỏ được, quí vị sẽ không ra khỏi thập pháp giới. Cho nên sự việc này không thể 

không hiểu biết. Chúng ta làm sự việc gì chớ chấp trước. Không chấp trước mới có thể hằng 

thuận chúng sanh. Sự việc này làm, làm như thế này cũng tốt, làm như thế kia cũng tốt, 

không có gì là không tốt. Chúng ta phải kiên trì như thế nào đó là sai rồi, không cần thiết phải 
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kiên trì. Nếu như thực sự kiên trì thì kiên trì một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Vậy là quí 

vị đúng rồi, nhất định vãng sanh. Trong pháp thế gian bất cứ một pháp nào quí vị phải kiên trì 

thì quí vị không ra khỏi lục đạo luân hồi, tăng trưởng ngã chấp. Cửa này thật không dễ dàng 

đột phá được. Cửa đầu tiên đột phá rồi, thì sẽ dễ dàng, sau đó sẽ dễ dàng. Cửa đầu tiên là khó 

phá nhất.  

“Niệm niệm lưu nhập Như Lai giác hải”, đây là nói Như Lai giác hải, là danh từ trong 

giáo lý Đại thừa, từ tiếng Phạn mà phiên dịch qua, cũng dịch là tánh hải, tự tánh, tánh hải. Ở 

trong kinh Phật có rất nhiều ví dụ. Biển ví dụ cho sâu, ví dụ cho rộng, lấy ý nghĩa này. Đại 

giác của Như Lai, đây là tự tánh giác, giống như biển vậy.  

“Tu hành tinh tấn, vô năng du giả”. Đây là hai câu cuối cùng trong một đoạn nhỏ, nói đến 

việc tu hành. Người tu hành là từ dùng chung. Từ đời Tấn trở về sau, triều đại nhà Tấn về 

sau, chuyển thành thuật ngữ Phật Giáo. Tu hành cổ nhân Trung Quốc đã có nói đến, tu thân 

tề gia trị quốc bình thiên hạ, những cách nói này đều có trước Phật Giáo. Phật Giáo còn chưa 

truyền vào Trung Quốc. Hành là hành vi, khởi tâm động niệm là hành vi của tâm, khởi tâm 

động niệm, lời nói là hành vi của miệng, động tác là hành vi của thân. Hành vi có sai lầm, tu 

sửa nó trở lại, gọi là tu hành. Cho nên tu hành chúng ta thêm vào vài chữ nữa, thì sẽ dễ dàng 

hiểu được. Sửa đổi hành vi sai lầm là ý nghĩa này vậy. Cho nên nếu chư vị rõ ràng về nghĩa 

chân thật của những danh từ này, quí vị sẽ không nảy sinh những sai lầm nữa. Hiện tại rất 

nhiều người hiểu lầm. Cho rằng là gì? niệm Phật là tu hành, lạy Phật là tu hành, tụng kinh là 

tu hành, niệm chú là tu hành, có phải không? Chưa chắc. Miệng niệm A Di Đà Phật, trong 

tâm lại vọng tưởng, đó không phải gọi là tu hành. Như thế sao gọi là tu hành được. Cổ đại 

đức cho rằng: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét rách cổ họng cũng hoài công, đó chính là 

nói họ không phải là tu hành. Thực sự dùng A Di Đà Phật để tu hành, đó là sự việc gì? trong 

tâm có Phật A Di Đà, trong miệng có Phật A Di Đà, đem tất cả những tạp niệm vọng tưởng 

đều buông bỏ hết, niệm cho hết nó, dùng một điều để đối phó tất cả vọng niệm, đây là tu 

hành, là thực sự tu hành. Đọc kinh phải chăng là tu hành? Đúng vậy. Không đọc kinh thì 

vọng tưởng. Tôi đọc kinh thì không có vọng tưởng nữa, ý niệm của tôi đều ở nơi kinh văn, đó 

là tu hành. Vừa đọc kinh vừa suy nghĩ xem cầu này có ý nghĩa gì, đoạn kia có ý nghĩa là gì, 

đây không phải là tu hành, đó vẫn là đang vọng tưởng. Nhưng vọng tưởng này là thiện, 

không phải là ác. Bất luận là quí vị thiện hay ác, nói chung đều là đang vọng tưởng, quí vị 

đang tăng trưởng vô minh. Vì sao vậy?  không đạt được định. Nương theo những phương 

pháp này mà tu hành, quí vị phải đắc định mới được. Trì giới, có rất nhiều người trì giới luật 

rất tốt. Họ đang tu hành sao? Bản thân họ cho rằng là tu hành, quí vị xem người khác không 

bằng tôi, giới tôi trì tốt như vậy. Đối với những người không trì giới kia họ nhìn thấy thì chán 

ghét, bản thân tự cho rằng rất giỏi dang, tăng trưởng phiền não. Quí vị xem trì giới, vốn là 

đắc định khai trí tuệ, họ trì giới trì được khá tốt, kết quả họ đạt được là gì? họ đạt được là 

phiền não, đạt được là cống cao ngã mạn, đạt được là khinh mạn người khác. Sai rồi! Cho 

nên hai chữ tu hành chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Có thể thực sự giúp đỡ quí vị hóa giải 

phiền não, giúp quí vị tiêu trừ tập khí, đây mới gọi là tu hành. Bất luận dùng phương pháp gì, 

nhà Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, quí vị phải biết dùng. Dùng phương pháp này 

chính xác cũng tức là giảm nhẹ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây gọi là thật tu hành. 

Mục đích tu hành không gì khác, ngoài việc khôi phục tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm 

giác của bản thân. Chuyển thức thứ sáu thành diệu quán sát trí, đó chính là tâm thanh tịnh. 

Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí tuệ, gọi là diệu quán sát trí. Chuyển thức mạt na, mạt na 
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là chấp trước, không chấp trước nữa, tâm bình đẳng liền hiện tiền. Chuyển A lại ya thành đại 

viên cảnh trí chính là giác. Trên kinh đề của kinh này “thanh tịnh bình đẳng giác”. Thanh tịnh 

là A la hán, Bích chi Phật đã chứng được. Bình đẳng là Bồ Tát chứng được. Giác đó là đại 

triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, Phật chứng đắc được. Bất luận là phương pháp gì, tám vạn 

bốn ngàn pháp môn, chỉ cần giúp quí vị khai phát thanh tịnh bình đẳng giác, là thật tu hành. 

Nói cách khác, bất luận dùng phương pháp gì, không những không thể khai phát thanh tịnh 

bình đẳng giác, mà là tăng trưởng tham sân si, tăng trưởng phân biệt chấp trước, là sai rồi. 

Vậy là quí vị không phải tu Phật đạo, không phải tu Bồ Tát đạo, quí vị tu là lục đạo luân hồi. 

Nếu như là niệm bất thiện vậy là quí vị tu ba đường ác, cũng là đạo, không sai, cũng là đạo, 

đạo không đồng. Quí vị hướng đến con đường nào để đi, bản thân phải rõ ràng, phải thấu 

đáo, như vậy mới được. Cho nên hai chữ tu hành này rất quan trọng.  

Quí vị xem dưới đây nói, như lý mà hành giới định tuệ, gọi là tu hành. Điều đặc biệt quan 

trọng là hai chữ như lý này. Nếu như quí vị không như lý, tu giới định tuệ đều sẽ đi sai 

đường, giới định tuệ đều có tà vạy, khai mở tà huệ, đắc được tà định. Vậy là phiền phức lớn 

rồi! Nói thật thì ma cũng có định công. Nhất định không nên học Phật mà học đến ma đạo. 

Có người như vậy không? Có. Không những có mà còn rất nhiều, từ xưa đến nay, ban đầu là 

tâm tốt học Phật, cuối cùng lại học đến đường ma. Làm thế nào để ngăn ngừa? Vĩnh viễn  

trên con đường chánh đạo, không có tà vạy, vậy là phải nhờ kinh giáo Đại thừa. Nếu như quí 

vị dùng ý nghĩ của bản thân, tôi phải nghĩ phương pháp gì, phải tốt hơn những điều trong 

kinh nói, vậy là vấn đề nảy sinh rồi. Phương pháp quí vị nói hay hơn kinh điển nói, vậy thì 

quí vị thành Phật rồi, quí vị không phải là phàm phu nữa. Nếu như thực sự thành Phật rồi, 

Phật Phật đạo đồng, “pháp này bình đẳng, không có cao thấp”, quí vị nói phương pháp của 

quí vị vượt qua cả Phật, chắc chắn là tà đạo. Vì sao vậy?  thực sự thành Phật thì bình đẳng 

với Phật, không có siêu việt. Phật chứng được giống như một hình tròn vậy, quí vị không thể 

tăng, không thể giảm, Phật Phật đạo đồng. Không những là thượng thượng trí, tiểu trí tuệ, 

chúng ta nói Tu đà hoàn, nói A la hán, đây là quả vị thấp nhất trong Phật Pháp, tiểu quả. A la 

hán là tiểu quả, Tu đà hoàn là tiểu tiểu quả, họ đều khiêm tốn, đều thành thật, tuyệt đối không 

có ngạo mạn.  

Khổng Tử trong Luận Ngữ có nói: Nếu như có tài có đức như Chu Công mà kiêu mạn 

keo lẫn, thì những thứ khác không cần xét đến nữa. Câu nói này của phu tử là một tiêu chuẩn. 

Tiêu chuẩn của ai? Bản thân chúng ta trên con đường học Phật, phải thời thời khắc khắc cẩn 

thận, ta có kiêu mạn, kiêu ngạo hay không, có keo kiệt hay không? Nếu như có, bản thân phải 

nhanh chóng quay đầu. Vì sao vậy?  Vì con đường chúng ta trở nên kém cỏi rồi. Thánh hiền 

thế gian tham, sân, si, mạn, nghi đều rất nhạt, họ chưa hoàn toàn đoạn hết, họ hoàn toàn 

khống chế được nó trong một hạn chế nhất định nào đó, họ có thể hạn chế được, là Thánh 

hiền thế gian.  

Chúng ta ngày nay cầu mong đại đạo xuất thế gian, một lòng muốn trong một đời này 

thực sự thoát khỏi lục đạo thập pháp giới, thì tập khí này không thể có. Có một chút ít tập 

khí, sẽ tạo thành sai lầm nghiêm trọng của quí vị. Công phu này luyện ở đâu? Chính là trong 

cuộc sống hằng ngày, xử sự đối nhân tiếp vật, luyện ở trong đó. Thực sự tu hành họ mới biết 

được, chúng sanh đối với chúng ta ân đức lớn biết bao! Không có họ ta đến đâu mà tu. Tôi 

mỗi ngày đối diện cảnh giới, tu những gì? xem khởi tâm động niệm của bản thân. Ta khởi lên 

là tâm gì, động niệm là niệm gì, còn có tự tư tự lợi, còn có danh văn lợi dưỡng. Không được! 

Hoàn toàn thất bại rồi. Trước đây nói rồi. Thuận cảnh, hoàn cảnh tốt, thiện duyên, nhân 



Tập 160 758 

 

duyên tốt, không thể có mảy may tâm tham luyến, điều này dễ sinh tham luyến nhất. Hoàn 

cảnh không tốt, người đều là người xấu, không có người tốt nào, luyện những gì? không sanh 

oán hận. Nói cách khác, thuận cảnh thiện duyên giúp chúng ta buông bỏ tham si, đây là tam 

độc phiền não. Nghịch cảnh ác duyên giúp chúng ta buông bỏ sân si, tham sân si, từ đâu mà 

đoạn? đoạn từ đây. Tham sân si đoạn rồi tất cả những phiền não đều đoạn hết. Bởi vì nó là ba 

cái gốc. Mạn thuộc về một phần trong sân nhuế, nghi là thuộc về một phần của si. Tất cả đều 

quy về chính là ba độc tham sân si, không sai tí nào. Cũng tức là nói chúng ta trong cuộc 

sống hằng ngày trong việc mặc áo ăn cơm, công việc đều phải đoạn tham sân si. Vậy là quí vị 

thực sự biết dụng công, quí vị thực sự biết tu hành rồi. Không tinh tấn được làm cho được 

thực sự không dễ dàng. Trong pháp môn Tịnh Tông, chỉ dạy quí vị tinh tấn được một câu A 

Di Đà Phật, ý niệm đó vừa khởi, niệm tham sân vừa khởi, đây gọi là niệm sơ khởi, không sợ 

niệm khởi, Vì sao vậy? tập khí. Tập khí từ vô thỉ kiếp đến nay, phàm phu mà, làm sao không 

khởi tâm động niệm được? Niệm vừa mới khởi lên, A Di Đà Phật, chuyển đến A Di Đà Phật, 

chuyển được nhanh! Niệm đầu tiên khởi lên, niệm thứ hai chính là A Di Đà Phật. A Di Đà 

Phật làm cho tham, sân, si, mạn, tự tư tự lợi buông bỏ hết. Chỉ có một câu danh hiệu Phật có 

thể làm cho kiên trì tiếp tục, thì có lý gì mà không thành tựu được? Chắc chắn vãng sanh, 

vãng sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc vĩnh viễn siêu việt thập pháp giới. Cho nên hai chữ 

“như lý” này vô cùng quan trọng.  

Ngày nay chúng ta vì sao vẫn phải nghiên cứu kinh giáo? Vì xa rời kinh giáo thì lý y cứ 

của chúng ta liền không còn nữa, vậy thì hành giới định tuệ cũng rất khó thành tựu. Giới định 

tuệ và đạo lý trong kinh giáo nhất định phải tương ưng. Đây gọi là tu hành. Tức là hành pháp 

trong bốn pháp giáo, lý, hành, quả của Phật Giáo. Kinh điển là sách giáo khoa. Văn tự là 

giáo. Thế Tôn năm xưa tại thế là dùng ngôn ngữ dạy, văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ, Bồ 

Tát Mã Minh dạy cho chúng ta không nên chấp trước ngôn ngữ. Nói cách khác, chúng ta 

cũng không thể chấp trước văn tự. Văn tự nhiều ít không sao cả, chỉ cần lý nói cho suốt, nói 

cho rõ ràng là được, không nên nhọc tâm trên văn tự. Kinh là tự tiếng Phạn mà dịch ra, phần 

tử tri thức, chúng tôi năm xưa mới học Phật đều có nghi vấn này, họ dịch có chính xác 

không? Chúng ta nghĩ xem một thiên cổ văn, ở trường lúc đi học đọc một thiên cổ văn, bạn 

học có đến ba bốn mươi người, thầy giáo nói các em dùng văn bạch thoại viết đoạn văn này 

thành văn bạch thoại, ba bốn mươi bạn học viết ra không có ai viết tương đồng cả. Đây 

không phải là dịch kinh sao? Vậy phải làm sao? Chỉ cần ý nghĩa đúng là được rồi. Mỗi người 

phiên dịch đều khác nhau, ý nghĩa đúng là được rồi, không cần thiết phải chấp trước văn tự 

của nó, ý nghĩa đúng là được rồi. Thầy giáo cho điểm cũng dùng tiêu chuẩn này. Điều này 

trong Phật Pháp nói “y nghĩa bất y ngữ”, chính là đạo lý này. Cho nên giáo vô cùng quan 

trọng. Đặc biệt là trong thế giới này, Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong hội Lăng Nghiêm giảng 

rất hay, nói căn tánh của con người ở địa phương chúng ta, thế giới Ta bà, căn tánh ở thế giới 

Ta bà thì nhĩ căn hữu dụng nhất. Nhìn, nhìn không rõ ràng, họ nghe rất rõ ràng, cho nên nói 

tai lợi hại hơn mắt. Quán Thế Âm Bồ Tát  nói “thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm 

văn”, nên Phật Thích Ca Mâu Ni lúc tại thế không dùng văn tự, dùng lời nói. Khổng lão phu 

tử tại Trung Quốc năm xưa dạy học cũng là lời nói, không dùng văn tự. Văn tự đều là thầy 

giáo qua đời rồi, học trò mới ghi chép nó lại, giống như Luận Ngữ, chính là học trò của 

Khổng Tử ghi chép lại những ngôn hạnh năm xưa Khổng Tử còn tại thế, để lưu truyền cho 

hậu thế. Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh thuyết pháp, không có văn tự, học trò 

nhiều như vậy, ngày ngày đều nghe, không có ghi chép, không có ai ghi lại. Cho nên những 
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lời nói trong kinh điển rất có lý: “Phật dùng một âm mà thuyết pháp, chúng sanh tùy loại mà 

hiểu được khác nhau, chúng ta biết được vào lúc đó, ngôn ngữ chắc chắn không thống nhất.  

Trung Quốc vào thời Xuân Thu chiến quốc có ngôn ngữ, có văn tự, nhưng không thống 

nhất. Thời nhà Chu, trong sách sử ghi chép có tám trăm chư hầu, cũng tức là nói khu vực 

Trung Quốc này từ lưu vực Hoàng hà đến lưu vực Trường giang, còn chưa đến Châu giang, 

tức là khu vực trung nguyên hiện nay, có bao nhiêu quốc gia? Hơn 800 quốc gia. Mỗi một 

quốc gia có văn tự của nó, có ngôn ngữ của nó, ngày nay chúng ta nói là tiếng địa phương. Vì 

vậy quí vị thấy chữ Triện, chúng ta thường thấy nhiều nhất, trên cái ly này in một trăm chữ 

phước, một trăm chữ thọ, cách viết đều không giống nhau. Vì sao vậy? đó đều có căn cứ, 

không phải là tùy tiện viết ra, đều là văn tự các địa phương đương thời không giống nhau, 

cách viết khác nhau. Văn tự đến đời Tần mới thống nhất được. Cho nên vào thời Hạ Thương 

Chu đều chưa thống nhất, cách viết đều khác nhau. Vì thế ở đây chúng ta nói về giáo, trong 

giáo điều quan trọng nhất là lý. Văn tự và ngôn ngữ đều giải thích cho lý, phải nói rõ ràng về 

lý.  

Từ Hoàng đế đến triều Chu, chúng ta nói đến thời đại của Khổng Tử, cũng khoảng 2500 

năm, Hoàng đế phát minh ra văn tự mới bắt đầu có ghi chép. Lúc đó văn tự viết ở đâu? Hiện 

nay chúng ta nhìn thấy giáp cốt văn chính là đó. Sau này quí vị nhìn thấy chung đỉnh văn, đó 

cũng là nơi viết, là dùng dao, vào thời Hạ Thương Chu đã rất tiến bộ, dùng thẻ trúc, khắc lên 

trên thẻ trúc, đem văn tự khắc vào thẻ tre, đem những thẻ tre này kết nối lại với nhau bằng 

dây, gọi là trúc giản, văn dĩ tải đạo. Vì vậy văn tự chú trọng đơn giản không nên phiền phức. 

Việc khắc chữ đó thật không dễ dàng, rất mất công, nên càng đơn giản càng tốt. Đây là Trung 

Quốc từ xưa truyền lại được, giản tức tường tận, chú trọng bốn nguyên tắc, phải đơn giản, 

phải dứt khoát, phải tường tận, phải rõ ràng, không được hàm hồ, người ta xem không thể để 

cho họ xem sai ý nghĩa. Ngôn ngữ và văn tự đều chú trọng bốn chữ “giản yếu tường minh”, 

phù hợp với điều này là văn chương tốt, ngôn ngữ tốt, không lủng củng tí nào. Không có 

trường thiên đại luận, văn chương trường thiên đại luận gần như đến đời Hán, Tần Hán, đến 

thời đại Xuân Thu thì gần như trường thiên đại luận xuất hiện rồi, trước đó rất ít. Cho nên 

điều này không thể không biết. Lý rõ ràng rồi điều quan trọng chính là thực tiễn. Làm thế nào 

đem những lý luận, đạo lý này thực tiễn vào cuộc sống, thực tiễn vào công việc, thực tiễn vào 

trong xử sự đối người tiếp vật, vậy là quí vị thực sự làm được rồi, thực sự lợi ích được rồi. 

Quả là chứng quả, mới có một thành tựu viên mãn, trong bốn pháp quan trọng nhất là 

hành, quí vị không thể thực tiễn toàn là không, vậy là trở thành huyền học, làm cho xã hội đại 

chúng không đạt được lợi ích chân thật. Cổ Thánh tiên hiền, không ai không lấy quần chúng 

để cân nhắc, niệm niệm đều vì đại chúng, thứ để cho đại chúng học tập nhất định phải đơn 

giản, để mọi người phổ thông đều có thể tiếp thu được. Cho nên Trung Quốc thời thượng cổ, 

lúc đó chưa có văn tự truyền xuống, tôi tin rằng ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức đều từ 

thời thượng cổ truyền xuống, nó đơn giản, thực sự vắn tắt, truyền đời này qua đời khác sẽ 

không truyền sai. Quí vị nói xem ngũ luân chỉ vài câu: “phụ tử hữu thân, quân thần hữu 

nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín”. Như vậy làm sao mà truyền sai 

được? Sẽ không truyền sai. Ngũ thường càng đơn giản hơn, chỉ năm chữ: nhân nghĩa lễ trí 

tín. Sẽ không truyền sai, truyền một vạn năm, truyền mười vạn năm, cũng không truyền sai. 

Đời này qua đời khác có thể truyền xuống được. Tứ duy chỉ bốn chữ: lễ nghĩa liêm sỉ. Bát 

đức có tám chữ: hiếu đễ trung tín, nhân ái hòa bình. Trung Quốc mấy ngàn năm nay tinh hoa 

của tổ tông dạy học chính là mấy chữ này, sau này diễn biến thành thập tam kinh, ngũ kinh, 
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thập tam kinh. Đến Thanh triều sơ niên Càn Long biên thành Tứ Khố Toàn Thư, cương lĩnh 

chung không ngoài bốn điều chính là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Nghiên cứu của 

hậu nhân đem những thứ phát minh này giảng giải rõ ràng, làm thế nào để thực tiễn nó, thực 

tiễn giáo dục khắp thế gian. Cho nên có thể tạo thành quốc gia trường trị cửu an, tạo thành 

văn hóa đời đời bất diệt, chính là nhờ những thứ này. Điều này phải có người làm, thực sự 

thực hành, đều làm được rồi, là Thánh hiền, làm chưa viên mãn lắm là hiền nhân. Có thể làm 

được một nữa là quân tử, để cho những người này dẫn đầu. Họ làm được rất tốt, họ đã cảm 

hóa được một phương. Người phương đó có cần thiết mở lớp để dạy cho họ? không cần thiết. 

Tuyệt đại đa số người nhìn thấy những tấm gương sáng này, liền học với họ, không có trường 

học, gia đình quí vị tốt, cả thôn trang đều học theo quí vị, quí vị liền giáo hóa cả thôn trang. 

Đất nước của quí vị tốt, ngày xưa nước đó rất nhỏ, không lớn bằng một huyện ngày nay, 

không có. Đại khái chỉ lớn bằng như một hương trấn thôi, đó chính là một nước. Quí vị xem 

người Trung Quốc thường nói về Chu Văn Vương, mọi người nghe Văn Vương đều vô cùng 

cung kính. Nước của Văn Vương lớn chừng nào? Chưa lớn bằng một huyện hiện nay. Trong 

sách nói với chúng ta 100 dặm, 100 dặm là dặm của Trung Quốc, so với ki lô mét hiện nay 

thì 100 dặm chính là 50km. Phạm vi 50 dặm là nước Chu. Một nước này làm được tốt, vì sao 

vậy? Hoàn toàn thực tiễn văn hóa truyền thống. Cũng giống như chúng ta ngày xưa ở Thang 

Trì làm một tiểu trấn vậy. Trở thành điều gì? Trở thành tấm gương cho rất nhiều quốc gia. 

Mỗi quốc gia đều đến tham quan, đều đến học tập với họ, tôn xưng họ là thiên tử. Thiên tử đó 

không có chính quyền hành chính. Quí vị không quản được quốc gia của người khác, quí vị 

chỉ có thể quản địa bàn của bản thân. Thang thì càng nhỏ hơn, Thang chỉ 70 dặm mà làm vua 

thiên hạ. Văn vương dùng 100 dặm làm vua thiên hạ, vua thiên hạ là điểm thị phạm tốt nhất 

của thiên hạ. Mọi người đều học tập với họ, tôn xưng họ là thiên tử. Một điểm thí nghiệm 

làm tốt rồi, quí vị nghĩ xem ảnh hưởng hiện tại nói là toàn Trung Quốc, lúc đó là thiên hạ, 

khởi ảnh hưởng lớn đến như vậy. Các triều đại Trung Quốc mỗi triều đại đều có một điểm thị 

phạm. Điểm thị phạm đó là gì? Địa phương cư trú của đế vương gọi là kinh sư, quí vị thử 

nghĩ xem hai chữ này ý nghĩa là gì? Kinh nghĩa là lớn, ngày nay chúng ta nói là đại đô hội. 

Sư là gì? Sư phạm. Khu vực này có thể làm gương cho tất cả các thành thị. Huyện thị trưởng 

của các địa phương vào thời xưa đại khái đều là tiến sĩ xuất thân, thi cử của tiến sĩ là điện thí. 

Hoàng thượng đích thân khảo thí, nói cách khác đều từng đến kinh sư. Tương lai phái họ làm 

huyện thị trưởng, họ đều hiểu được kinh sư là làm như thế nào. Đó là hình mẫu rất tốt. Dùng 

thứ gì làm trung tâm? Dùng văn hóa làm trung tâm. Không giống như hiện nay, hiện nay 

dùng thương nghiệp làm trung tâm. Thương nghiệp làm trung tâm, quốc gia này nhất định sẽ 

loạn, nhất định có vấn đề. Vì sao vậy? Thương nghiệp cầu sự giàu có, sự giàu có thì con 

người ắt sẽ tranh nhau. Mỗi người đều muốn tranh giành quyền lợi, thì quốc gia này vấn đề 

đến rồi.  

Hơn hai ngàn năm trước quí vị thấy Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương, chư vị thấy Mạnh 

Tử bộ sách này chương đầu tiên chính là- Mạnh Tử còn đáng thương hơn cả Khổng Tử, 

Khổng Tử sinh vào thời Xuân Thu, Mạnh Tử sinh vào thời Chiến Quốc, loạn thế! mọi người 

đều tranh lợi. Khổng Tử vào thời đó vẫn nói một ít đạo nghĩa, chưa chắc đã thật làm, miệng 

còn nói, đến thời đại của Mạnh Tử, miệng cũng không nói đến nữa, đạo nghĩa không còn 

nữa. Chiến loạn này mãi cho đến nhà Hán mới thực sự thống nhất. Trật tự xã hội này mới 

khôi phục lại. Khôi phục là nhờ vào điều gì? Điều này không thể không tán thán Hán Vũ Đế. 

Hán Vũ Đế dùng Nho, ông tiếp thu kiến nghị của Đổng Trọng Thư dùng học thuyết Khổng 
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Mạnh, làm thành phổ cập giáo dục cho toàn dân. Xã hội này mới có “văn cảnh chi trị”. Cục 

diện tiểu khang xuất hiện rồi. Cũng tức là dường như đã đạt đến được như thời đại của Hạ 

Thương Chu. Thời nhà Đường có Trinh Quán, có Khai Nguyên, mỗi triều đại đều có một thời 

kỳ thực hành việc dạy học văn hóa truyền thống, cho nên con người không thể tranh lợi. Điều 

này bây giờ phải từ trên nhân quả mà nói, lợi có thể tranh giành mà được không? Nếu như 

thực sự tranh giành được lợi, Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ dạy chúng ta tranh lợi, Khổng Tử sẽ 

dạy chúng ta tranh lợi, tranh không được, trong mạng có sẵn. Trong giáo dục nhân quả nói rất 

hay, một đời đều là mệnh, không mảy may do người. Quí vị có thể tranh được hay sao? 

Người ta làm việc buôn bán phát tài, là trong mệnh đã có. Trong mệnh quí vị không có quí vị 

có hiểu được sự phát tài kia dùng phương pháp lý luận gì cũng đều vô ích. Quí vị làm việc 

buôn bán bị lỗ vốn, người ta buôn bán kiếm được tiền, trong mệnh đã có!  

Khổng lão phu tử nói “ngũ thập nhi tri thiên mệnh”, tâm định rồi. Quí vị làm quan, làm 

đến chức vị gì cũng là trong mệnh đã định rồi. Quí vị hà tất phải cầu. Cạnh tranh là một sai 

lầm rất lớn, là căn nguyên của động loạn, không những xã hội động loạn, tất cả những căn 

nguyên của tai nạn trên trái đất, điều này kinh Phật nói rất thấu triệt. “Cảnh tùy tâm chuyển”. 

Cảnh là môi trường trái đất chúng ta cư trú, tùy theo ý niệm chúng ta mà chuyển. Ý niệm của 

chúng ta thiện, núi sông đất đai mỗi mỗi đều thiện; Ý niệm của chúng ta bất thiện, núi sông 

đất đai toàn đều hư hoại hết, đạo lý này chính là ở đây vậy.  Rất quý hóa ngày nay các nhà 

khoa học, các nhà lượng tử vật lý học cũng đã phát hiện. Những điều họ nói và những điều 

trong kinh Phật nói giống nhau. Họ đề xuất xã hội động loạn, trái đất thiên tai có thể cứu 

được không? Đáp án là chắc chắn có thể. Cách cứu như thế nào? Chỉ cần chúng ta mỗi người 

đem tâm thái sửa đổi lại, vấn đề liền giải quyết được. Điều này và Phật Pháp nói là cùng một 

đạo lý, cảnh tùy tâm chuyển.  

Ở Trung Quốc có thể khôi phục được truyền thống giáo dục ngàn vạn năm trước, chúng 

ta có thể đem Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức đều làm ra được. Không những xã hội 

an định thiên tai cũng không còn nữa. Trong Phật Pháp Đại thừa nói với chúng ta, chỉ cần 

chúng ta mỗi ngày làm cho tốt Thập thiện nghiệp đạo thiên hạ sẽ thái bình. Thập thiện nghiệp 

đạo bao gồm cả bốn khoa trong truyền thống của Trung Quốc, tức là bốn khoa mục. Bốn 

khoa mục này chúng ta đều phải ghi nhớ, rất đơn giản. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát 

đức, quí vị xem tổng cộng có tám chữ. Khởi tâm động niệm nói năng hành động, đều nên 

tương ưng với bốn khoa mục này, đó chính là Thánh hiền. Trong Phật Pháp chúng ta khởi 

tâm động niệm có thể tương ưng với Thập thiện nghiệp đạo thực sự là đệ tử Phật. Tu lục độ 

chính là Bồ Tát. Tu Phổ Hiền Thập nguyện quí vị chính là Phật. Đạo của Thánh Hiền, đơn 

giản không phức tạp, rất đơn giản, không lủng củng. Thực hành trong cuộc sống hằng ngày, 

Phật đặc biệt đề xuất lục hòa kính, sáu điều. Làm cho xã hội chúng ta hòa hợp, làm cho thế 

giới hòa bình. Chữ “kính” này vô cùng quan trọng, phải khiêm nhường, phải cung kính, thực 

hành được khiêm và kính, tất cả đều cung kính. Điều này trong nhà Nho cũng nói. Lễ ký 

thiên thứ nhất câu thứ nhất: “khúc lễ viết, vô bất kính”. Lễ là gì? Không có gì không dùng 

tâm cung kính để đối đãi, đó chính là lễ. Cho nên tu hành quan trọng. Con người nếu như 

không tu hành, những thứ học được đều là giả, không phải là thật. Con người nếu như không 

học, nếu không thật làm, cổ nhân nói rất hay, không khác gì cầm thú. Con người là một loại 

động vật, cho nên khác với cầm thú là họ có tu hành. 

Dưới đây nói tinh tấn. “Tinh tấn là siêng năng”, cần mẫn. Từ Ân Thượng Sanh Kinh Sớ 

nói: tinh là tinh thuần, không có ác xen vào. Trong đó không có tà ác, không có xen tạp, đây 
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gọi là tinh, tinh thuần. “Tinh là thăng tiến”, thăng là nâng cao, tiến là tiến bộ. “Không giải 

đãi”. Hai chữ tinh tấn này, giải thích trên chữ nghĩa, Thượng Sanh Kinh Sớ nói: “hựu du giả” 

vô năng du giả. Chữ “du” này là siêu việt, nghĩa là vượt qua, nó có siêu việt, có vượt qua, có 

thắng, đây là thắng qua, nó có những ý nghĩa này ở trong đó. “Hai câu này tổng kết trên văn”, 

chính là “tu hành tinh tấn, không có gì không vượt qua”, đây là tán thán tỳ kheo Pháp Tạng, 

họ có thể làm được, “tu hành tổng quát những diệu hạnh ở trên”. Những điều Phật dạy họ đều 

có thể làm được. 

 Tịnh Tông học hội thành lập, đây đều là nhân duyên. Tôi rời tổ quốc mấy mươi năm, lần 

đầu tiên về nước hình như là thập niên 80, là năm 1987, hay là 1988 gì đó, không còn nhớ rõ 

nữa. Ở Mỹ tôi liên hệ được với Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ biết được ông đang ở Đại lục hoằng 

dương bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, tôi vô cùng hoan hỷ, bởi vì vào thời đó, hoằng 

dương bản này không có ai, ở hải ngoại chỉ có một mình tôi, Trung Quốc đại lục chỉ có mình 

ông ấy, chúng tôi hiện nay đã gặp được một người chí đồng đạo hợp, vô cùng hoan hỷ. Ở Mỹ 

tôi gọi điện thoại, liên hệ được rồi, chưa gặp mặt được, bởi vì thời gian ông ấy ở lại rất ngắn, 

ở lại Mỹ một tháng thì trở về nước, tôi liền đến Đại lục để thăm ông ấy, đến Bắc kinh thăm 

ông ấy, sau khi gặp mặt ông ấy liền nói với tôi hi vọng tôi ở hải ngoại thành lập Tịnh Tông 

học hội, đây là nguyện vọng của lão cư sĩ Hạ Liên Cư từ lâu đã đề xuất rồi, nhưng ở Đại lục 

lại không thực hiện được, hi vọng tôi ở hải ngoại làm được, cho nên Tịnh Tông  học hội thứ 

nhất của tôi ở hải ngoại tại Vancouver Canada. Tịnh Tông học hội ở Canada là học hội đầu 

tiên,học hội thứ hai ở San Jose, San Jose California ở Mỹ, Tịnh Tông  học hội Mỹ. Nghe nói 

học hội ở Canada vẫn còn. Có đồng học nói với tôi vẫn còn. Ở Mỹ phát triển cũng khá, 

Dương Nhất Hoa chủ trì. Ở Mỹ nhiều năm như vậy, chỉ ở Mỹ và Canada có khoảng hơn 30 

Tịnh Tông học hội. Tịnh Tông  học hội trên thực tế chính là Liên xã của ngày xưa, chỉ đổi 

danh xưng mà thôi. Danh xưng này là hiện đại hóa, mọi người nghe ra có vẻ rất mới mẻ, 

không giống như Liên xã trước đây, mọi người vừa nghĩ đến Liên xã, liền nói là Tôn giáo, là 

mê tín. Cho nên ông ấy cho rằng phải đổi tên, tên không chính tức ngôn không thuận. Tất cả 

đạo tràng Phật Giáo đều nên đổi thành học hội. Thiên Thai tông là Thiên Thai học hội, Hoa 

Nghiêm học hội, danh xưng như vậy. Cho nên chúng tôi liền đổi thành Tịnh Tông  học hội. 

Hạ lão cuối đời chuyên niệm Phật chuyên tu Tịnh Tông, cho nên Tịnh Tông học hội là ông ấy 

đề ra, chúng tôi ở nước ngoài thực hiện. Hiện tại trên toàn thế giới có khoảng hơn 200 Tịnh 

Tông  học hội. Nhưng học hội này mỗi mỗi đều độc lập, hành chính độc lập, nhân sự độc lập, 

tài vụ độc lập. Chỉ có lúc tổ chức hoạt động chúng tôi hỗ trợ chi viện cho nhau. Không có tổ 

chức, chúng tôi không có tổ chức, không có trên dưới, mọi người đều bình đẳng như nhau. 

Toàn là tự động tự phát, chúng tôi toàn lực giúp đỡ họ, hiệp trợ cho họ trên giáo lý hành quả. 

Cho nên bất luận giảng kinh ở đâu dùng mạng internet, họ đồng bộ đều có thể thu nghe được. 

Truyền hình vệ tinh lại càng thuận tiện hơn, 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Chúng tôi 

dùng phương pháp này để liên hệ, chúng tôi không có quản hạt, mỗi mỗi đều là độc lập. 

Thỉnh thoảng chúng tôi đi thăm viếng, đi tham quan, dường như đều có những sự việc khác, 

mà không phải chỉ đi tham quan. Chỉ đi tham quan thôi thì không có thời gian. Thời gian của 

chúng tôi, đặc biệt là tuổi tác lớn rồi, thời gian vô cùng quí báu. Tất cả đều dùng vào việc 

giảng kinh, chia sẻ. Sự học tập của chúng tôi chia sẻ để mọi người làm tham khảo. Nơi bồi 

dưỡng nhân tài hoằng pháp tất cả đều dùng học viện. Nên chúng tôi cũng tại Úc châu kiến lập 

một Tịnh Tông học viện bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp, nhân tài hoằng pháp và hộ pháp. 

Tịnh Tông học hội thành lập ở nước ngoài, đều thuộc về cơ cấu tôn giáo. Đầu tiên học viện 
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tại Úc châu lúc chính phủ phê chuẩn, cũng là tôn giáo, nhưng sau ba năm nhân viên chính 

phủ đến chỗ chúng tôi khảo sát, phát hiện những gì? Họ nói quí vị không phải là tôn giáo, quí 

vị đang giáo dục, cho nên quy nạp chúng tôi vào giáo dục xã hội, tức không phải là tôn giáo 

nữa, quy về trường học, điều này thật hiếm có, vô cùng hiếm có. Trên thực tế Phật Thích Ca 

Mâu Ni năm xưa tại thế, một đời làm được là giáo dục xã hội, một đời dạy học. Những hành 

vi tôn giáo trong suốt hành nghi của đời Ngài không tìm ra được. Suốt đời đều dạy học. Cho 

nên chúng ta tôn xưng Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy giáo, xưng bổn sư. Chúng ta tự xưng là 

đệ tử. Quan hệ của chúng ta và Phật Thích Ca Mâu Ni là quan hệ thầy trò. Bồ Tát, A la hán 

đó là những học trưởng trong quá khứ, đều là học trò của Phật. Chúng ta và Bồ Tát là đồng 

học trước và sau. Quan hệ phải làm cho rõ ràng. Họ không phải là thần, họ cũng không phải 

là tiên. Họ là con người.  

Học Phật nhất định phải đem Phật Giáo trở về với giáo dục. Phương hướng, mục tiêu này 

là năm xưa lúc mới học Phật, Chương Gia đại sư ban cho tôi. Ngài khuyên tôi xuất gia, yêu 

cầu tôi học Phật Thích Ca Mâu Ni, quyển sách đầu tiên bảo tôi đọc là Thích Ca Phương Chí, 

Thích Ca Phổ, tức là truyền ký của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi hoàn toàn tiếp thu. Vậy nên 

vừa xuất gia liền bắt đầu giảng kinh dạy học, đến năm nay 52 năm, tôi vô cùng cảm tạ thầy 

giáo. Nếu như không phải chỉ đạo của thầy giáo, cho dù xuất gia cũng sẽ không có thành tựu. 

Điểm tốt của tôi chính là vâng lời. Tôi đối với thầy giáo thâm tín không nghi. Điều thầy giáo 

dạy tôi, tôi chăm chỉ nổ lực học tập, quý là ôn trời che chở, thọ mạng kéo dài, điều này đối 

với tôi giúp ích rất nhiều. Nếu như không có thời gian học tập dài như vậy, không có cách gì 

khế nhập cảnh giới. Huân tập 52 năm kinh giáo rất nhiều thứ có thể nhìn thấy được rồi, thời 

gian ngắn quá thì không được. Tôi học Phật tổng cộng là 59 năm, giảng kinh 52 năm. 59 năm 

kiên nhẫn miệt mài, mỗi ngày không xa rời kinh quyển, bình quân mỗi ngày đọc kinh bốn 

tiếng đồng hồ. Tôi rất hi vọng giảng kinh cũng có thể được bốn tiếng đồng hồ. Hiện tại giảng 

bốn tiếng vẫn không có vấn đề gì. Nhân duyên thôi. Tất cả tùy duyên. Sống ở trên thế giới 

này không có việc gì khác, chỉ là giảng kinh. Sống một ngày giảng một ngày. Ngoài giảng 

kinh ra tất cả đều buông xuống hết, từ lâu đã buông hết rồi. Vậy nên cuộc sống vô cùng đơn 

thuần.  

“Chư hành như vậy hết thảy đều tinh cần thăng tiến, nên nói tu hành tinh tấn, đức hạnh 

của tỳ kheo Pháp Tạng không ai có thể sánh kịp nên nói là “vô năng du giả”. Đích thực, Thế 

Tôn giới thiệu cho chúng ta giới thiệu rất tường tận. Vô cùng xác thực là có thể lãnh hội được 

tỳ kheo Pháp Tạng, bất luận là thiện căn, phước đức, nhân duyên cho đến sự phấn đấu của 

ngài, sự cầu học tinh tấn, đều không có ai có thể sánh được với Ngài.  

Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Đoạn kinh văn này là tán Phật phát nguyện. 

“Vãng nghệ Phật sở đảnh lễ trường quỵ, hướng Phật hợp chưởng, tức dĩ già tha tán Phật phát 

quảng đại nguyện, tụng viết”. Đoạn này là nghi thức đầy đủ. “Vãng nghệ Phật sở” là nói tỳ 

kheo Pháp Tạng đi gặp Thế Gian Tự Tại Vương Phật, sau khi gặp Phật nhất định là đảnh lễ 

quỳ gối chắp tay hướng đến Phật, tức là dùng già tha tán Phật. “Già tha” là kệ tụng. Trước 

đây chúng ta đã học qua 12 phần giáo, phát nguyện rộng lớn, đầu tiên phát nguyện, rồi hướng 

đến Phật mà thỉnh giáo. Đây là trước phát đại nguyện. “Tụng viết”, dưới đây là kệ tụng. Kệ 

tụng có hai bộ phận, phần trước là tán Phật, phần sau mới là phát nguyện. Tán Phật tổng cộng 

có hai bài kệ, hai bài kệ trước là tán Phật, phía sau là nói ra phát nguyện của Ngài.          

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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 Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 193, hàng cuối cùng, kinh văn. 

  “Vãng nghệ Phật sở, đảnh lễ trường quỵ, hướng Phật hợp chưởng, tức dĩ già tha tán 

Phật, phát quảng đại nguyện, tụng viết.”  Đoạn kinh văn này là lễ tiết khi gặp Phật. 

Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão, đây là nói tỳ kheo Pháp Tạng đến dưới 

tòa của Thế Gian Tự Tại vương. 

“Nghệ” là đến vậy, đi đến, “sở” là xứ sở, tức là xứ sở mà Phật đang có mặt. Phật không 

có nơi cư trú. Chư vị nên biết, khu vực giáo hóa của Ngài, địa phương giáo hóa, là khắp pháp 

giới hư không giới, cho nên chúng ta ở trong kinh đã nhìn thấy, quí vị xem: tôi nghe như vậy, 

một thuở nọ Phật tại ở một nơi nào đó, xưng “tại”, Ngài bây giờ ở đâu, không thể nói Ngài 

trụ ở đâu, bởi vì pháp giới hư không giới đều là nơi Ngài cư trú. Vào ngày xưa quốc vương, 

hoàng đế, Trung Quốc ngày xưa trải qua các triều đại, quốc gia này là quản hạt của họ, quốc 

gia này là nơi cư trú của họ, trong quốc gia này không thể nói họ sống ở đâu, “hành tại” 

hoàng đế hiện tại ông ấy đang ở nơi nào, gọi là “tại”, không nói là “trú”. Văn tự của Trung 

Quốc ý nghĩa rất sâu, thực sự mà nói chúng ta và Phật cũng không có gì khác. Phật không thể 

xưng là trú, chúng ta có thể xưng là trú sao? Chúng ta cũng là: anh đang ở đâu? Như vậy là 

chính xác. Nói anh đang trú ở đâu, lời này là giả. Vì sao vậy? quí vị ở thế gian này, trú tại thế 

gian này, mấy mươi năm mà thôi, sau mấy mươi năm, quí vị lại đổi đi nơi khác, lục đạo vừa 

chuyển, quí vị chuyển đến cõi nào, quí vị đến nơi khác rồi, mỗi cõi đều không phải là lâu dài, 

đều là tạm trú, cho nên nói lời chân thật chúng ta và Phật đều giống nhau. Phật là ở đâu cũng 

có, lúc nào cũng có. Bản thân chúng ta cũng như vậy, cũng là ở đâu cũng có, lúc nào cũng có, 

không khác gì Phật cả. Chỉ là Phật tự tại, Ngài tự do, chúng ta không tự tại, chúng ta bị 

nghiệp lực trói buộc, giống như chúng ta ngày nay ở nhân gian, cư trú tại Hongkong, chúng 

ta không thể đồng thời cư trú ở thế giới khác, Phật có thể làm được. Chúng ta nếu như thành 

Phật rồi, chúng ta và Ngài sẽ không khác, cũng có thể làm được. Cho nên từ trên lý mà nói 

tất cả chúng sanh và Phật là bình đẳng, trong kinh giáo Đại thừa Phật giảng rất rõ ràng, “tất 

cả chúng sanh vốn là Phật”, vốn là Phật, nhưng do vọng tưởng chấp trước mà không thể 

chứng đắc. Phiền phức chính là quí vị hiện tại có vọng tưởng, quí vị có ý niệm. Ý niệm này 

hại quí vị làm cho quí vị không thể kiến tánh, không thể giống Phật được tự tại như vậy, vẫn 

còn phân biệt chấp trước nghiêm trọng. Có thể đem những thứ này buông bỏ hết, quí vị liền 

khôi phục bản lai diện mục của quí vị, bản lai diện mục thì quí vị chính là Phật, quí vị và 

mười phương chư Phật  không có gì khác, không hai không khác. Học Phật mục tiêu cuối 

cùng chính là trở về với tự tánh, cũng tức là trở về với bản lai diện mục của chúng ta. Bộ kinh 

này chính là hướng dẫn chúng ta làm thế nào để trở về. Chúng ta học kinh giáo mục đích là ở 

đây vậy. Hiểu được tình trạng của toàn thể vũ trụ, sau đó tìm ra nơi trở về thực sự của chúng 

ta. Không nên lang thang trong lục đạo. Đây mới gọi là học Phật chân chánh.   
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Tỳ kheo Pháp Tạng làm gương cho chúng ta,quí vị xem ngài đến chỗ Phật, gặp được 

Phật, đây là có lễ tiết, đầu tiên hướng đến Phật hành lễ, đảnh lễ.  

Phạn ngữ “nam mô”, hiện nay chúng ta nam mô là dùng chữ nam trong đông tây nam 

bắc, mô là dùng chữ “vô” trong chữ hữu vô, dùng hai chữ này, đây là cổ âm trong từ Trung 

Quốc cổ, dường như là âm của Quảng đông, Phúc kiến có một số âm vẫn là âm cổ. Đọc chữ 

“vô” này là “mô”, “nam mô”, ý nghĩa của hai chữ “nam mô” này chính là đảnh lễ. Chúng ta 

đọc Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hướng đến Phật Thích Ca Mâu Ni đảnh lễ. Nam 

mô A Di Đà Phật là hướng đến Phật A Di Đà đảnh lễ. Nam mô là “quy mạng, khể thủ, đảnh 

lễ”, có nhiều ý nghĩa như vậy. Đơn giản thì nói là “lễ”, chúng ta lễ Phật, lễ bái, đơn giản nói 

là lễ bái, nó có nhiều ý nghĩa như vậy. Nguyên văn là chữ Ấn độ, Nam mô là chữ Ấn độ, 

trong đó có rất nhiều ý nghĩa, dùng ý nghĩa quy mạng là tốt nhất. Quy mạng là chúng ta nhất 

tâm quy y Phật đà. Hoàn toàn tiếp thu giáo huấn của Phật đà, là ý nghĩa này. Chúng ta từ mê 

hoặc điên đảo quay đầu trở lại, nhất tâm hướng Phật, tiếp thu giáo huấn. Ý nghĩa này hay.  

“Thường nói: đảnh lễ Phật túc”, trong Phật môn, thường thức này mọi người đều biết. 

Người ở thế gian này, đầu là đỉnh, là tôn quý. Túc là dưới nhất. Dùng cái đầu tôn quý nhất 

của chúng ta để lễ bái hai chân Phật, đây là kính lễ nhất, đây là kính lễ nhất trong kính lễ. 

“Thứ mà ta quý nhất là đảnh, thứ thấp nhất của người khác là chân vậy, dùng thứ mình tôn 

quý cung kính nơi thấp nhất của người, biểu thị lễ kính vô cùng. Cho nên đảnh lễ là trong các 

phép lịch sự chúng ta ngày nay nói là lễ kính nhất, biểu thị ý nghĩa này. Chân thành, cung 

kính, hàm nghĩa ở trong đó là chân thành tiếp thu giáo dục của Phật đà. Đây là chân nghĩa 

của đảnh lễ. 

“Già tha” cũng là tiếng Phạn, “cựu tác kệ”, “cựu” là cựu trong chữ cựu tân, là chỉ cho 

những bản phiên dịch từ đại sư Huyền Trang trở về trước. Đó gọi là cựu dịch. Đại sư Huyền 

Trang về sau gọi là tân dịch. Đó là phiên dịch có tân cựu, là dùng đại sư Huyền Trang làm 

giới hạn. Tân dịch dịch là “tụng”, chữ tụng trong tán tụng. Ngày xưa dịch là kệ. Nhưng hiện 

nay hai chữ này đều thông dụng rồi, hơn nữa dùng vô cùng rộng rãi. “Tụng là tán thán, ca 

ngợi”, kệ cũng có nghĩa như vậy, kệ chính là tán thán, thi ca. Dùng ý nghĩa của kệ tụng có hai 

loại, có hai ý nghĩa.  

Ý nghĩa thứ nhất là trong kệ văn ít chữ, có thể bao nhiếp nhiều nghĩa. Kệ tụng và thi ca 

Trung Quốc rất tương tự, nó cũng rất chỉnh tề.  

Dưới đây chúng ta nhìn thấy kệ tụng trong kinh văn là thất ngôn. Giống như thơ của 

Trung Quốc, giống thi ca vậy. Một câu bảy chữ, bốn câu là một bài, bốn câu là một bài, trong 

một bài có nói rất nhiều sự việc, nói bốn sự việc, sáu sự việc đều có, cũng có bốn câu giảng 

một sự việc. Nó rất linh hoạt, hơn nữa gieo vần, gieo vần không nghiêm khắc như trong lời 

thơ của Trung Quốc, không nghiêm khắc như vậy. Nó cũng không quan trọng vế đối bằng 

trắc, những thứ này nó đều không quan trọng. Trong Phật Pháp đây là một loại thể văn.  

Trước đây trong 12 phần giáo, chúng ta đều đã đọc qua rồi.  

Đây là chữ ít mà hàm nhiều nghĩa, “dị giải dị trì”, đọc ra rất thuận miệng, cho nên dễ 

dàng ghi nhớ, cũng dễ dàng lý giải, đây là ý nghĩa thứ nhất.  

Ý nghĩa thứ hai là kệ âm mỹ diệu, dùng để ngâm tán, có thể phổ nó thành ca khúc để 

diễn xướng, kệ tụng đều có thể diễn xướng. Đây là nói có hai ý nghĩa như vậy. Thông thường 

trong kinh giáo Đại thừa cũng có nói hai ý nghĩa, nhưng không giống ở đây nói lắm, hai ý 

nghĩa ở đây nói, trên thực tế chính là một ý nghĩa mà trong kinh giáo Đại thừa nói. Trong 

Cựu dịch là một ý nghĩa. Một ý nghĩa khác, đặc biệt đối với trùng tụng mà nói, Phật giảng 
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kinh dạy học, học trò không cố định, không giống như hiện nay trường học rất tề chỉnh, đều 

là báo danh để tham gia. Pháp hội giảng kinh của Phật không phải như vậy. Cho nên sẽ có 

người đến trước kể đến sau, người đến trước những điều Phật giảng họ đều nghe hết, vậy 

người đến sau thì sao, người đến sau chưa nghe được, ý nghĩa đoạn trước đã giảng họ chưa 

nghe được, Phật thường thường dùng phương thức kệ tụng này giảng lại một lần, làm cho 

người đến sau cũng có thể hiểu được đoạn trước Phật giảng những gì. Kiểu kệ tụng này gọi là 

trùng tụng. Quí vị xem văn trường hàng giảng rồi, sau đó dùng kệ tụng giảng lại một lần nữa, 

dụng ý là ở đây vậy. Chứng tỏ Phật dạy học rất từ bi, ngay cả những học trò đến sau này Ngài 

đều quan tâm hết, đều chú ý đến, hiển thị rõ điều mà Phật Pháp nói không bỏ một người nào: 

“Phật thị môn trung, bất xả nhấ nhân”. Trong quá trình giảng kinh dạy học chúng ta đều có 

thể nhìn thấy.  

Tỳ kheo Pháp Tạng đến trước Phật lễ Phật tán Phật, và phát nguyện rộng lớn như dưới 

đây. Thệ nguyện này ở ngay trong kệ tụng này, hiện tại đương lai tất cả chúng sanh đều 

nương theo nhất thừa nguyện hải này mà được độ thoát. Đây là nói Ngài ở đây tán Phật phát 

nguyện. Đối với khắp pháp giới hư không giới rất nhiều chúng sanh sản sanh ảnh hưởng. Đại 

nguyện thực sự là một câu “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, Bồ Tát phát đại nguyện này, 

giúp khắp pháp giới hư không giới tất cả chúng sanh khổ nạn, đặc biệt là chúng sanh trong 

lục đạo. Giúp đỡ họ phá mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Ngộ nhất định phải nói đến cứu cánh 

giác ngộ, cũng chính là hiểu rõ triệt để. Nhân sinh vũ trụ chân tướng là gì, ly khổ, vĩnh viễn  

thoát ly lục đạo thập pháp giới, đây thực sự mới gọi ly khổ. Chưa thoát ly lục đạo thập pháp 

giới, khổ của quí vị không thể nào thực sự thoát khỏi được. Đây là mục tiêu chủ yếu của dạy 

học Phật Pháp. 

Bây giờ chúng ta xem kệ tụng dưới đây, hai bài trước là tán Phật, hai bài là tám câu.  

“Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm, 

Nhất thiết thế gian vô hữu đẳng, 

Quang minh vô lượng chiếu thập phương, 

Nhật nguyệt hỏa châu giai nặc diệu.  

Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh,  

Hữu tình các các tùy loại giải, 

Hựu năng hiện nhất diệu sắc thân, 

Phổ sử chúng sanh tùy loại kiến”. 

Tám câu này, bài kệ trước là tán Phật quang minh tướng hảo. Thế gian này không có ai 

có thể sánh với Ngài. Bài thứ hai là nói về Phật âm, ngôn âm, thân tướng, dùng điều này để 

giáo hóa chúng sanh. Người Trung Quốc thường nói thân hành ngôn giáo, tỳ kheo Pháp Tạng 

đều đã làm được tất cả. Phật làm được rồi, ngài cũng làm được rồi, đại ý của hai bài kệ tụng 

này, chúng ta xem chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Lão. Bài tụng này trong Hán dịch mỗi câu 

là năm chữ, Ngụy dịch là bốn chữ, hai bản dịch của đời Đường Tống là bảy chữ. Ngô dịch 

không có những câu kệ này, thiếu những bài kệ này. Đây là lời nhắn nhủ của hội tập. Bốn câu 

kệ này là từ đâu mà mà có. Hai bản dịch Đường Tống nghĩa lý văn tự đều khá hay, nên nay 

bản hội tập cũng dùng kệ bảy chữ, là dùng hai dịch bản Đường Tống  

“Đoạn đầu bài tụng này”, đây chính là quang tướng vô đẳng. Đoạn đầu là “tán thán 

Phật đức”. “Vi” là ý nghĩa nhỏ nhiệm, ý nghĩa tinh diệu. “Diệu” nghĩa là tốt, là thiện, là tinh. 

Đây đều là từ khen ngợi, có ý nghĩa là không thể nghĩ bàn, không thể so sánh. Báo độ báo 

thân của Phật sắc tướng không thể nghĩ bàn, gọi là diệu sắc. Nơi cư trú của Phật, có hình 
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tướng, cõi Thật báo trang nghiêm, Phật có cõi Thật báo trang nghiêm, chúng ta mỗi người 

đều có cõi Thật báo trang nghiêm. Điều này chư vị nên biết, thân và độ cũng không phải là 

thật. Từ đâu mà có? Dùng thuật ngữ các nhà khoa học để nói là từ tâm thái quí vị mà biến 

hiện ra, dùng thuật ngữ Phật Giáo để nói Phật trong kinh giáo Đại thừa thường nói, rất nhiều 

đồng học đều vô cùng quen thuộc, “tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”, câu nói này Phật nói rất 

nhiều. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”, khắp pháp giới hư 

không giới, tất cả những hiện tượng đến như thế nào, điều này nói rất rõ ràng, minh bạch, rất 

đơn giản, một, chỉ một câu đã nói rõ tất cả. Nhưng chúng ta những người học Phật, căn tánh 

của chúng ta rất độn, có thể nghe hiểu được không? Nghe ra dường như hiểu được, thực tế thì 

hiểu mà không hiểu. Quí vị nói thật hiểu rồi, quí vị không nói ra được vì sao nó như thế. Quí 

vị có thể nói ra được vì sao là tâm hiện thức biến không? Quí vị đem đạo lý này nói cho tôi 

nghe thử xem. Quí vị nói không ra được. Đến các nhà khoa học cận đại, chẳng qua cũng chỉ 

hai ba mươi năm lại đây, các nhà lượng tử lực học đã nói ra được, giống hệt như Phật giảng 

vậy. Họ nói ra cho chúng ta một đạo lý, chúng ta mới lật lại kinh Phật, điều Phật đã nói ba 

ngàn năm trước hiện nay họ đã phát hiện được rồi, không thể không khâm phục. Phát hiện 

này rất tốt, phát hiện rồi chứng tỏ một sự việc. Sự việc gì? Phật Giáo không phải là tôn giáo. 

Họ là khoa học, vậy Phật Giáo cũng là khoa học. Nó không phải là tôn giáo. Điều Phật Thích 

Ca Mâu Ni đã nói ba ngàn năm trước, ba ngàn năm sau các nhà khoa học hoàn toàn chứng 

minh được, là thật, không phải là giả. Vì thế, chỉ cần là hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật 

chất đều không phải là thật. Hiện tại các nhà khoa học cũng khẳng định rồi, rốt cuộc cái gì là 

thật? Các nhà khoa học hiện tại còn chưa nói rõ ràng được, Phật nói rõ ràng rồi, Phật nói thực 

sự gọi là tự tánh, chân như, bản tánh, những thứ này là thật. Trong Bách Pháp Minh Môn 

Luận nói: “chân như vô vi”, đây là thật, những thứ khác đều không phải là thật. Các nhà khoa 

học không có cách nào, không phát hiện được, Vì sao vậy? Bởi vì nó không phải là hiện 

tượng tinh thần, nó cũng không phải là hiện tượng vật chất, nó có mặt mọi nơi, có mặt mọi 

lúc. Nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Bản thể này là danh từ của triết học, tuy nó không phải 

là cái gì cả, nó năng hiện tinh thần, nó năng hiện vật chất. Vật chất tinh thần là do nó sở sanh 

sở hiện, nó là năng sanh năng hiện. Bởi vì nó không phải là vật chất, mắt tai mũi lưỡi thân 

của chúng ta tiếp xúc không đến được, mắt nhìn không thấy, nó không phải là sắc pháp. Lỗ 

tai cũng nghe không được, nó không phải là âm thanh, mũi không ngửi đến được, nó không 

phải là mùi vị. Lưỡi cũng không nếm đến được, nó không phải là ngũ vị. Thân thể tiếp xúc 

không đến, rờ không đến nó. Đây chính là nó không phải là hiện tượng vật chất. Sáu căn của 

chúng ta, là tiền ngũ căn đối với nó không khởi tác dụng. Vậy là các nhà khoa học không có 

cách nào. Bởi vì nó không phải là hiện tượng tinh thần, cho nên ý thức thứ sáu cũng duyên 

không đến được. Thức thứ sáu là tư tưởng của chúng ta, quí vị không nghĩ đến được. Nó đích 

thực tồn tại, không có khi nào lúc nào không tồn tại. Nó là bản thể của tất cả vạn sự vạn vật, 

các nhà khoa học hiện tại đã tìm ra nguồn gốc của vật chất và tinh thần. Từ đâu mà có vậy? 

họ nói từ không sanh có. Nói như vậy cũng có lý. Tự tánh nó cái gì cũng không phải, chỉ 

đành nói là từ không sanh có, nói cũng rất hay. Hiện tượng vật chất là từ không sanh có. Hiện 

tượng tinh thần cũng là từ không sanh có. Hiện tượng vật chất từ không sanh có, họ nói rất 

thấu đáo. Tôi cảm thấy họ nói nghe còn dễ hiểu hơn Phật pháp. Họ nói là ý niệm, chính là 

niệm. Ý niệm tích lũy liên tục sản sanh một huyễn tướng. Vật chất là đến như vậy. Nhà khoa 

học biết, tất cả vật chất đều có thể trở về với năng lượng. Năng lượng và vật chất từ rất lâu rất 

lâu đã phát hiện ra rồi. Năng lượng và vật chất có thể hỗ tương chuyển biến. Năng lượng sẽ 
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trở thành vật chất. Vật chất có thể khôi phục đến năng lượng. Các nhà lượng tử lực học nói 

rất rõ ràng. Họ cho rằng vì sao? Đằng sau năng lượng còn có một thứ lực lượng thao túng nó, 

chính là ý niệm, chính là niệm. Phát hiện chân tướng sự thật này, phát hiện chân tướng sự 

thật này, đối với người hiện đại có những cống hiến vô cùng lớn. Cống hiến này là gì? Ngày 

nay chúng ta gặp phải khó khăn, khó khăn gì? Tai nạn. Tai nạn của tự thân là bệnh tật. Bệnh 

tật của người hiện tại rất nhiều bệnh không thể nào trị. Tai nạn của hoàn cảnh cư trú là trên 

trái đất, hiện tại nói là thiên tai tự nhiên. Chúng ta gặp được hai loại này không thể nào giải 

quyết được. Phát hiện này của các nhà khoa học đem lại cho chúng ta một tin vui, chúng ta 

có năng lực giải quyết vấn đề này. Giải quyết như thế nào? Tinh thần và vật chất đều là từ ý 

niệm mà phát sanh. Cho nên họ nói chỉ cần thay đổi tâm thái của chúng ta, hiện tượng tinh 

thần và hiện tượng vật chất liền theo đó mà thay đổi. Thân thể chúng ta bệnh tật là tâm thái 

không tốt. Tâm thái như thế nào? Tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạn. Đó là tâm 

thái không tốt, tức là trong Phật Pháp nói phiền não phân biệt chấp trước. Những thứ này có 

thể buông bỏ, khôi phục trở lại tâm thái tốt. Tâm thái tốt tương ưng với tánh đức của tự tánh. 

Lão tổ tông nói với chúng ta hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình, những tư 

tưởng này tốt, niệm này tốt. Nếu như có ý niệm như vậy, bệnh của thân thể chúng ta khôi 

phục lại. Thân thể bệnh là tế bào của chúng ta biến thành vi rút. Căn nguyên của vi rút này là 

ý niệm bất thiện. Nói cách khác, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Ý niệm như vậy dẫn 

chúng ta đến bệnh tật. Ý niệm của chúng ta vừa chuyển biến thân thể liền tốt lên. Cùng đạo lý 

như vậy, trái đất ngày nay nảy sinh phiền phức. Căn nguyên ở đâu? Căn nguyên vẫn là tâm 

thái chúng ta bất lương. Nếu tâm thái của chúng ta chuyển đổi, thì tất cả những thiên tai trên 

trái đất đều không còn nữa. Điều này ngày nay chúng ta để Phật Pháp xuống không bàn nữa, 

nhà khoa học nói với chúng ta, Phật nói với chúng ta cũng là như vậy. Chúng ta không tin 

Phật, Phật là tôn giáo, là mê tín. Khoa học cũng nói như vậy, quí vị có tin hay không? Khoa 

học ba ngàn năm sau và Phật Pháp ba ngàn năm trước đã nói như nhau, cùng một đạo lý, 

cùng một phương pháp. Cho nên khoa học hiện tại lớn tiếng tuyên bố nói: tôi có thể làm 

được, tôi thay đổi tâm thái tôi liền có thể làm được, khôi phục mạnh khỏe trường thọ, hoàn 

cảnh cư trú khôi phục an định hòa bình. Chúng ta cũng đem tin tức của Phật Pháp Đại thừa 

truyền cho những nhà khoa học, nói với họ những thứ mà quí vị phát hiện ba ngàn năm trước 

trong kinh đại thừa đã giảng qua rồi, giảng còn rõ ràng hơn quí vị, khiến cho giới khoa học 

này coi trọng Phật Pháp Đại thừa, đó thực sự như tiến sĩ Townenbe đã nói, giải quyết vấn đề 

xã hội của thế kỷ 21, giải quyết vấn đề biến dị của trái đất ở thế kỷ 21, chỉ có học thuyết 

Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại thừa. Nói không sai một tí nào. Đây là thật, không phải là giả. 

 “Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm”, sắc là vật chất. Đây là nói thân tướng của Ngài, 

tướng của Ngài tốt rồi. Đó là gì? Thuần thiện. Không có một mảy may ác niệm. Không có 

mảy may niệm tự tư tự lợi. Ngài có tướng hảo như vậy. Chư vị nên nhớ kỹ, mỗi chúng ta 

tướng hảo vốn có và những điều nói trong kinh văn ở đây đều giống hệt nhau. Phật có, chúng 

ta đều có, chúng ta vì sao không khôi phục? Lương tâm lương tâm, tâm quí vị vốn là tâm 

thiện lương, thuần tịnh thuần thiện, hiện tại tâm quí vị là gì? Hiện tại tâm quí vị là thùng rác, 

quí vị đem những thứ dơ dáy của quí vị và người khác đều để ở trong tâm, là thùng rác. Quí 

vị nên biết, quí vị dùng tâm sai rồi. Nên dọn sạch thùng rác, rửa dọn thùng rác. Tất cả những 

thiện pháp của người khác có thể đặt ở trong tâm, tất cả những pháp bất thiện đều phải vứt bỏ 

nó. Như Lai, nói với chư vị không những ném bỏ thứ bất thiện, thứ thiện cũng không cần. 

Vậy ý nghĩa là gì? Ngay cả thiện cũng không chấp trước, đây gọi là chân thiện. Trong tâm 
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còn một thứ thiện, còn có một thiện pháp, quí vị chưa ra khỏi thập pháp giới. Tâm thiện hành 

thiện mà không chấp tướng, hoàn toàn trở về với tự tánh. Vừa rồi không phải đã nói qua sao? 

Tự tánh nó không phải là tinh thần, cũng không phải là vật chất, thực sự trở về tự tánh, thiện 

ác cũng không còn nữa, thuần tịnh thuần thiện. Đó là tự tánh của bản thân. Chư Phật Như Lai 

trở về tự tánh, đối với những chúng sanh trong lục đạo luân hồi, ngày ngày tạo ác nghiệp, cho 

đến súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Họ dùng ánh mắt như thế nào để xem? Dùng chân thành, từ 

bi, ánh mắt cung kính để nhìn. Vì sao vậy?  Vì họ biết những chúng sanh này vốn là Phật, 

không khác gì Phật. Nhất thời mê hoặc, họ giác ngộ rồi, quay đầu rồi, không khác gì ngài cả. 

Chúng ta nhìn Phật Bồ Tát, người hiện tại xem Phật Bồ Tát là tôn giáo, là mê tín. Họ đối với 

chúng ta không phải như vậy. Họ đối với chúng ta là chân thành, từ bi, cung kính. Vì sao vậy?  

Họ biết chúng ta mê hoặc, biết chúng ta đang nói bậy, họ hiểu được, họ độ lượng rất lớn, họ 

sẽ không trách mắng chúng ta. Chúng ta tu học khế nhập cảnh giới rồi, mới biết được trước 

đây chúng ta sai rồi, có lỗi với họ. Hiện tại sửa lỗi làm mới, cũng giống như tỳ kheo Pháp 

Tạng, gặp Phật phải đảnh lễ, chắp tay quỳ lạy. Đây là gì? Đây là sám hối. Trước đây sai rồi, 

hiện nay đã rõ ràng, phải học tập theo Phật.  

Trong kinh văn này nói Ngài là “diệu sắc đoan nghiêm”.Vi diệu là vô cùng tinh diệu, 

sắc đoan nghiêm là sắc tướng đoan chánh trang nghiêm vậy. Kinh văn, Tổ sư Đại đức ngày 

xưa thường thường nhắc nhở chúng ta, học tập kinh giáo quan trọng nhất là quí vị phải biết 

trở về tự tánh. Lời cổ nhân nói gọi là “tiêu quy tự tánh”, cùng ý nghĩa với chữ “hồi quy”. 

Kinh giáo này quí vị học rồi có thể tiêu hóa được, tiêu hóa rồi trở về với tự tánh. Quí vị thực 

sự lợi ích, thực sự giác ngộ rồi, thực sự rõ ràng rồi. Sau khi giác ngộ đối với tất cả mọi người, 

tất cả mọi việc, tất cả mọi vật quí vị cũng giống như chư Phật, quí vị dùng chân thành, từ bi 

cung kính, quí vị sẽ không khinh mạn bất cứ người nào, bao gồm cả con muỗi, con kiến cũng 

không khinh mạn nó. Tiến thêm một bước nữa, quí vị mới hiểu được cỏ cây hoa lá núi sông 

đất đai và bản thân là sinh ra cùng một gốc, là một thể. Quí vị chân thành, từ bi, kính ái, đến 

núi sông đất đai rồi. Lúc này quí vị thấy tất cả pháp, nhìn tất cả mọi người, người người là 

người tốt, việc việc là việc lành. Trong kinh Phật nói “giờ giờ là giờ tốt, ngày ngày là ngày 

lành”, quí vị có thể nhìn thấy chân tướng sự thật.  

Dưới đây trích dẫn một đoạn văn trong phẩm tựa của Kinh Pháp Hoa, hai câu nói: Thân 

sắc như kim sơn, đoan nghiêm thậm vi diệu”. Đây là trong Kinh Pháp Hoa nói, nói thân 

tướng Phật, tướng hảo của Phật giống như núi vàng, núi vàng là hình dung là ví dụ. Vì sao 

không dùng điều khác để ví dụ mà dùng núi vàng? Vàng trong tất cả các loại kim thuộc quý 

hiếm, được con người xưng tán chính là do nó không bị thay đổi, bạc bị thay đổi, bị ô xy hóa, 

vàng sẽ không bị thay đổi, dùng ý nghĩa này vậy. Viên mãn mà vĩnh hằng bất biến. Báo thân 

thực sự là như vậy. Báo độ cũng là như vậy, vĩnh hằng bất biến, không giống như thập pháp 

giới, thập pháp giới thực sự gọi là vô thường. Quí vị xem thân thể này của chúng ta đang thay 

đổi trong từng sát na sát na, thế giới này tất cả vạn vật cũng đang thay đổi trong từng sát na 

sát na. Nếu như thực sự có thể nhìn thấy không thay đổi nữa, vậy là giống như núi vàng, nó 

vĩnh hằng bất biến. Phật Bồ Tát ở trong kinh điển đã giới thiệu cho chúng ta, nhất chân pháp 

giới. Cõi Thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như Lai, ở trong đó thân và cõi đều không 

thay đổi, thật đúng là vĩnh hằng bất biến. Nhưng vĩnh hằng bất biến kia là phương tiện nói, 

không phải là chân thật mà nói. Thời gian của nó rất dài, thực sự gọi là vô lượng thọ. Trong 

kinh giáo Đại thừa nói với chúng ta thời gian bao lâu? Ba đại a tăng kỳ kiếp. Quí vị xem thời 

gian dài như vậy mà vĩnh hằng bất biến. Ngày nay chúng ta nói thọ mạng con người bao lâu? 
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Ức vạn tuổi. Đó là bao nhiêu ức vạn tuổi? Không phải là một ức vạn tuổi, mà ba đại a tăng kỳ 

kiếp. Con người bất lão! Trong thế tục cho rằng: “Bồ Tát Bồ Tát niên niên thập bát”. Họ 

không già, núi sông đất đai vĩnh viễn là tốt đẹp như vậy. Nó không thay đổi, không có bất cứ 

tai nạn nào. Thế giới Cực Lạc là như vậy, cho nên quí vị nếu như sanh đến Thế giới Cực Lạc, 

kỳ thật là Cõi Thật báo trang nghiêm của Thế giới Cực Lạc, à không phải, ở đó không cần nói 

nữa. Sanh đến Thế giới Cực Lạc cõi Phàm thánh đồng cư, cõi phàm thánh đồng cư đó cũng 

giống như Cõi Thật báo trang nghiêm vậy. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta hiện 

nay cư trú ở nơi này, là cõi Phàm Thánh Đồng Cư của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong đây có 

thay đổi, nhưng cõi Phàm Thánh Đồng Cư của Phật A Di Đà không có thay đổi, giống như 

Cõi Thật báo. Vì sao vậy? Chúng ta thấy câu kinh văn liền hiểu rõ rồi: “phàm người sanh đến 

Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là cõi Phàm Thánh Đồng Cư hạ hạ phẩm vãng sanh, 

đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc đều thành A Duy Việt Trí Bồ Tát. Phật không có vọng 

ngữ. A Duy Việt Trí Bồ Tát là thân phận gì? Biệt giáo là thân phận địa thượng, địa thượng 

Bồ Tát. Viên giáo là Bồ Tát Sơ trụ trở lên. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã học qua, trú cõi 

thật báo, Thế giới Cực Lạc có bốn cõi, bốn cõi đều là Cõi Thật báo, đây là chơn chánh đoan 

nghiêm rất vi diệu. Bốn cõi đều là Cõi Thật báo. Cho nên đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc 

quí vị không còn thấy sự thay đổi nữa.  

Dưới đây có mấy chữ. 

“Nặc”  là tàng, là ẩn, là vong, chính là ý nghĩa này, chữ sau càng sâu sắc hơn chữ trước. 

Chữ “ẩn” sâu hơn chữ “tàng”, “vong”lại càng sâu hơn “ẩn”. “Diệu” là sáng, nghĩa là quang 

minh, giống như mặt trời vậy. Ở đây có ví dụ, nhật nguyệt hỏa châu đều là “nặc diệu”, đây là 

thuyết minh thân Phật quang minh, vượt qua cả nhật nguyệt hỏa châu. Quang minh cũng tiêu 

biểu cho trí tuệ. “Thủ tứ cú nghĩa”, chúng ta đọc bốn câu nghĩa trước đây: “Như Lai vi diệu 

nan tư chi sắc tướng, đoan chánh trang nghiêm, nhất thiết thế gian sở hữu chư vật, vô hữu 

năng dữ đẳng bỉ giả”, đẳng là sánh ngang với Ngài, không có ai tương đồng với ngài. Không 

ai có thể sánh bằng Ngài. Đây là dùng văn bạch thoại để phiên dịch bốn câu kệ này. 

“Diệc tức tán Phật kệ trung”, trong kệ tán Phật có hai câu nói: “thập phương sở hữu vô 

tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả”, tương đồng với ý nghĩa này. Kệ tán Phật chỉ có hai 

câu, ở đây bốn câu. 

Phật phóng quang minh vô lượng, khắp chiếu quốc độ mười phương. Trong đó ánh 

sáng của bốn loại nhật nguyệt hỏa châu đều bị ẩn tàng không chiếu được. Hỏa là đèn đuốc, 

đèn nến, cũng chỉ cho tất cả ánh lửa. Châu là ma ni, lại đọc mà mạt ni, đây là Phạn ngữ tiếng 

Ấn độ dùng âm dịch. Đầy đủ là “chấn trì mạt ni”, đây là nguyên âm tiếng Phạn, đều dùng âm 

dịch. Phiên dịch thành “châu, bảo, li cấu, như ý”. Trong đây ly cấu và như ý ý nghĩa vô cùng 

sâu sắc. Châu bảo của thế gian chúng ta, ý nghĩa này vẫn chưa đầy đủ. Như ý châu liền xưng 

thành bảo châu. Điều này ở nơi nào có? ở cõi trời có. Trong trời dục giới, trời sắc giới có, 

trong Tịnh Độ chư Phật có, nhân thiên trở xuống không có trân bảo này. Đây là phước đức 

chưa đầy đủ. Bởi vì những thứ này cũng là tâm hiện thức biến, nếu như chúng ta thực sự có 

thể đem tất cả ý niệm bất thiện đều buông bỏ hết, những trân bảo này sẽ hiện tiền. Vì sao 

thiên nhân có những thứ châu bảo này? Trời có 28 tầng, càng hướng lên trên trân bảo càng 

quý hiếm. Chính là càng hướng lên trên tâm địa càng thanh tịnh, tâm địa càng thiện lương, 

chính là đạo lý này, đều không tách rời ý niệm, khoa học nói là tâm thái, không xa rời tâm 

thái. Tâm thái là chủ tể của tất cả các pháp. 
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  Hợp lại, đây là phiên dịch ra, dùng tiếng phổ thông hiện tại để phiên dịch, hợp lại có 

thể dịch ý là như ý, bảo châu, có quang minh lớn, vượt qua mọi thứ thế gian. Trong những 

phẩm vật thế gian tìm không ra.  

Hội Sớ nói: thiên hạ sáng nhất không có gì hơn mặt trăng mặt trời.Vật thế có thể phóng 

quang này, trong thế gian chúng ta có thể nhìn thấy được chỉ có mặt trời và mặt trăng. Mặt 

trời là vật phóng quang, ánh sáng mặt trăng là phản chiếu, là ánh sáng mặt trời chiếu vào làm 

nó phản chiếu đến trái đất, giống như tấm gương phản chiếu vậy, cũng có ánh sáng tương 

đương như vậy. 

“Ánh sáng vạn phẩm, không gì bằng ma ni”, trong những vật phẩm có một số màu sắc, 

đó chính là ma ni bảo châu. Chúng ta chỉ nghe nói, chưa từng thấy qua, cũng có người nói 

với tôi, đích thực có minh châu, họ đã nhìn thấy rồi. Trong đêm tối lúc ánh đèn đều đã tắt hết 

nhìn thấy nó phóng quang. Chúng tôi tin rằng quang mà nó phóng ra không sáng bằng đèn 

điện chiếu. Nếu như có ánh sáng như đèn điện chiếu thì có thể không cần dùng điện rồi. Từ 

đó cho thấy, ma ni bảo châu cho dù là có cũng rất khó để sánh với ánh sáng điện.  

“Nếu Phật quang chiếu, tất cả đều ẩn tàng”, nó nếu như sánh với Phật quang thì thua xa 

lắm. Ngay cả ánh sáng mặt trời đều không thể nào sánh với Phật quang. Ánh sáng mặt trời là 

gì? Hiện tại chúng ta hoàn toàn hiểu rồi, đó là vật chất phóng quang, hiện tại con người biết 

là hạch tử phát nổ mà phát ra ánh sáng. Toàn thể mặt trời hoàn toàn là hạch tử phát nổ. Từ đó 

có thể biết nguồn năng lượng trên mặt trời rất lớn, nhưng nó sẽ thiêu đốt hết. Nó cháy hết rồi, 

cháy xong rồi sẽ không còn nữa. Cho nên mặt trời nó có thọ mạng. Năng lượng của mặt trời 

mất đi rồi, những hành tinh quay quanh mặt trời đều xảy ra phiền phức. Đây chính là thành 

trụ hoại không mà trong kinh Phật đã nói, thành trụ hoại không của thế giới. Thông thường 

mà nói, nó cũng có tính chu kỳ. Bất luận thay đổi như thế nào, nên biết gốc tại ý niệm. Chúng 

ta phải giữ được nguyên tắc này, thâm tín không nghi. Chúng ta chỉ cần có thể chuyển ý niệm 

trở lại, chuyển trở lại thuần tịnh thuần thiện, phạm vi hoạt động của chúng ta liền lớn lên. 

Khắp pháp giới hư không giới là phạm vi sinh hoạt của chúng ta. Tinh cầu trong vũ trụ nhiều 

như vậy, chúng ta tùy tiện ở nơi nào cũng có thể ở được. Vì sao vậy?  Vì tất cả pháp không 

rời tự tánh. Tất cả đều là tự tánh biến hiện ra, bao gồm cả mặt trời cũng không ngoại lệ. 

Bài kệ sau, tiếp sau đó cũng bốn câu, đều là nguyên văn bản Đường Dịch. Tán thán Thế 

Gian Tự Tại Vương Phật viên minh cụ đức, sự sự vô ngại, diệu dụng không thể nghĩ bàn. 

Nghĩa này là, ý nghĩa của nó là cách nói như vầy: “Thế Tôn diễn thuyết diệu pháp”, diễn là 

biểu diễn, thuyết là ngôn thuyết. Hai chữ này những đồng học học Phật chúng ta phải đặc biệt 

lưu ý. Vì sao vậy?  Vì chúng ta thường thường chỉ chú trọng nói, nhưng chưa làm được. Diễn 

là làm được rồi, lúc nào thì làm được? Quí vị sáng sớm ngủ dậy đến tối đi ngủ, một ngày tất 

cả những hoạt động của quí vị đều làm được rồi, chính là như vậy, quí vị mới thực sự đạt 

được lợi ích của Phật Pháp. Niệm không được, nói cũng không được, đó là thuyết thực sổ 

bảo, bản thân quí vị chưa đạt được, quí vị phải thật làm, đem từng câu từng chữ trong kinh 

điển đều trở thành tư tưởng của chúng ta đều trở thành hành vi của chúng ta, vậy là quí vị 

thực sự học Phật, quí vị thực sự được lợi ích. Siêu phàm nhập thánh! Những điều trong kinh 

nói đều là cuộc sống hằng ngày của bản thân quí vị. Phật ở đây diễn thuyết, quí vị cũng tại 

đây biểu diễn cho mọi người xem, giảng giải cho người khác nghe. Quí vị chưa làm được, thì 

giảng những gì? giảng điều của người khác, giảng về người khác rất dễ dàng giảng sai, hiểu 

nhầm. Vì sao vậy? Chúng ta nghe nói hiểu quanh co, hiểu nhầm mất. Vậy là quí vị cũng nói 

sai rồi. Thực sự làm được rồi là của bản thân, thực sự làm được rồi là người như thế nào về 
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Kinh Vô Lượng Thọ? là Kinh Vô Lượng Thọ của bản thân. Vậy có thể giảng sai được sao? 

Một chữ cũng sẽ không giảng sai. Kinh Vô Lượng Thọ của bản thân rồi, cùng với Kinh Vô 

Lượng Thọ của mười phương chư Phật  Như Lai là một không phải hai. Đây chính là Tổ sư 

đại đức thường giảng cho chúng ta trở về tự tánh. Tôi bổ sung thêm một câu, trở về trong 

cuộc sống hằng ngày. Hiện nay con người nói là áp dụng thực tế, quí vị mới pháp hỷ sung 

mãn.  

Chúng ta đọc qua một lần về ý nghĩa đoạn phiên dịch này: Thế Tôn diễn thuyết diệu 

pháp, có thể trong một âm thanh, rộng khiến cứu pháp giới, lục thú, tứ sanh, tất cả các chúng 

sanh khác nhau, mỗi mỗi tùy theo căn tánh phẩm loại của họ, mà có thể nghe hiểu những 

điều Phật nói. Đây chính là “Thế tôn năng diễn nhất âm thanh, hữu tình các các tùy loại giải”. 

Chính là ý nghĩa của hai câu này. Việc Ngài đã làm được, cửu pháp giới, tất cả chúng sanh 

sau khi nhìn thấy có thể lãnh hội được. Điều Ngài nói có thể nghe hiểu được. Đây không phải 

là một việc dễ dàng. Có thể hay không? Đây là biểu diễn cho mọi người chúng ta thấy, cũng 

là tùy theo trình độ con người mà quí vị dẫn dắt nông sâu khác nhau. Âm thanh quí vị giảng 

giải, mỗi cá nhân nghe rồi cảm nhận ý nghĩa của nó cũng không giống, có người lãnh ngộ rất 

sâu, có người rất cạn cợt, hữu tình mỗi mỗi tùy từng loại mà hiểu, Phật có thể diễn thuyết một 

âm thanh, người dân tộc khác nhau, người quốc gia khác nhau, nghe Phật giảng pháp đều có 

thể nghe hiểu được. Hơn nữa nghe được đều giống như là ngôn ngữ của bản thân. Phật có 

năng lực như vậy, không cần phiên dịch. Chẳng những con người chúng ta thì không vấn đề 

gì, đạo tràng thính chúng còn có rất nhiều quỷ thần, quỷ thần ngôn ngữ cũng không giống 

nhau, họ vẫn nghe hiểu được. Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, chư thiên, tất cả đều có thể nghe 

hiểu được. Chúng ta rất ngưỡng mộ. Đồng học nên biết, đây là điều tôi thường thường nhắc 

nhở mọi người. Những năng lực này Phật có đầy đủ, trí tuệ đức năng, chúng ta mỗi mỗi đều 

có. Chỉ là Ngài có thể hiển bày ra, chúng ta thì chưa hiển bày ra được. Đây là nguyên nhân 

gì? Phật nói rất rõ ràng, chúng ta có chướng ngại, ngài không có chướng ngại. Chướng ngại 

chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Công phu học Phật là gì? Công phu nơi việc 

buông bỏ, quí vị có thể buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước  hay không, buông bỏ 

chướng ngại, đó gọi là thực sự công phu. Không phải là quí vị đọc kinh được bao nhiêu, niệm 

Phật được bao nhiêu, không phải là ý nghĩa này, phải buông bỏ. Quí vị có thể buông bỏ một 

phần, tánh đức trong bản thân quí vị liền hiện ra được một phần, quí vị buông bỏ hai phần, 

quí vị liền hiện ra được hai phần, quí vị buông bỏ càng nhiều thì hiện ra càng nhiều. Không 

thể buông bỏ, học một đời cũng vô ích, vẫn là lục đạo phàm phu, vẫn là sống trong thế giới 

phiền não khổ nạn, đó không phải là kỳ vọng của Đức Phật đối với chúng ta. Phật kỳ vọng 

chúng ta tốt nhất là có thể siêu việt ngay trong một đời này. Siêu việt lục đạo, siêu việt thập 

pháp giới. Có thể được hay không? Nhất định có thể làm được. Chỉ cần quí vị trung thực, 

vâng lời, thật làm, quí vị sẽ làm được. Trung thực, vâng lời, thật làm, đây là ba điều quý để 

học Phật! Quí vị đầy đủ điều kiện này quí vị trong một đời liền thành tựu. Chư Phật Như Lai 

không có ai không tán thán quí vị. Quí vị thực sự được!  

Ngôn ngữ thế gian thường vì vấn đề tiếng địa phương, vấn đề trình độ tri thức mà 

không thể hiểu, Ngài đã nói ra chân tướng vấn đề này cho chúng ta rồi. “Thế Tôn tắc diệu 

dụng vô cùng”, Ngài có năng lực khiến cho chúng sanh tùy từng loại mà hiểu được. Càng 

không thể nghĩ bàn hơn nữa là bất cứ một âm thanh nào, đầy đủ diệu dụng không thể nghĩ 

bàn vô biên như vậy. Chúng ta đọc đến những câu kinh văn này, hiểu rõ được vấn đề này 

nhất định phải biết đây là bản năng của tự tánh chúng ta. Phật tiêu biểu cho bản năng tự tánh 
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của chúng ta. Vì sao vậy? Vì Ngài không còn chướng ngại nữa. Cho nên Ngài có năng lực 

này. Chúng ta dẹp bỏ chướng ngài, buông bỏ chướng ngại, năng lực của chúng ta sẽ khôi 

phục lại. Trong kinh Phật nói đến, ý nghĩa cạn nhất là dạy quí vị nhận thức bản thân, kinh 

toàn nói về bản thân. Nhận thức về bản thân khó, nhận thức bản lai diện mục của bản thân 

chúng ta phải hạ thủ công phu, khôi phục bản lại diện mục của chính mình.  

Đoạn sau lão cư sĩ trích dẫn, điều trong Kinh Hoa Nghiêm  đã nói: “chánh hiển siêu 

tình ly kiến chi Hoa Nghiêm sự sự vô ngại cảnh giới”. Đây là nói đến cứu cánh xứ không có 

một thứ chướng ngại nào. Hiện nay chúng ta hiểu rõ được đạo lý này rồi, phải bắt đầu thật 

làm, phải làm cho bản thân dần dần hướng đến cảnh giới vô chướng ngại. Ngày nay chúng ta 

xúc sự thành chướng, nơi nơi đều chướng ngại, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện 

duyên hay ác duyên, Vì sao vậy? quí vị chưa buông bỏ. Thuận cảnh, làm việc thuận buồm 

xuôi gió, tốt, sanh tâm hoan hỉ, trong tâm hoan hỉ dẫn theo tâm kiêu mạn. Là phiền não! 

Thuận cảnh sanh phiền não. Thiện duyên, gặp được đều là người tốt. Ngày nay chúng ta nói 

là nhân vật quan trọng, mọi lúc đều quan tâm chăm sóc quí vị, quí vị cũng rất đắc ý, tất cả 

đều sinh phiền não. Vì sao vậy? Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đều khởi lên 

những thứ này. Nghịch cảnh ác duyên sanh phiền não ngược lại, tâm của quí vị lúc nào khôi 

phục đến thanh tịnh? Bộ kinh này trên đề kinh dạy cho chúng ta ba tiêu chuẩn tu học: “thanh 

tịnh, bình đẳng, giác”, năm chữ này chúng ta hoàn toàn không có. Chúng ta trong đời này, 

bình đẳng, giác rất là khó, ít nhất chúng ta phải khôi phục thanh tịnh. Chỉ cần có tâm thanh 

tịnh, nhất định sanh Tịnh Độ.  

Trong Tịnh Tông  thường nói tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Chúng ta cùng Thế Giới Tây 

Phương Cực Lạc tương ưng. Thanh tịnh như thế nào? Phải đem những thứ thế gian những 

cảnh duyên thuận nghịch tất cả đều buông bỏ hết. Không nên chấp trước nữa. Chúng ta vất 

vả ở đây kiếm một ít tiền, bị người ta lừa mất rồi, bị người khác gạt mất, trong lòng rất buồn, 

ý niệm này không tốt. Ý niệm này là gì? tương lai sẽ đến cõi ngạ quỷ, phải đi trả nợ. Đây là 

nhân quả báo ứng, đời đời kiếp kiếp không ngừng không dứt, ràng buộc không thôi. Sự việc 

này rất phiền phức. Quí vị thực sự làm rõ rồi, buông xuống, nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến họ là 

Phật tương lai, họ vốn là Phật, tôi vốn là Phật, tôi dùng điều này để cúng dường họ là được 

rồi. Vậy không phải là tâm khai ý giải rồi sao, hoan hoan hỉ hỉ vậy. Có gì ghê gớm lắm đâu! 

Là thiện là ác đều ở ý niệm. Quí vị chỉ cần buông ý niệm xuống thiện ác hai bên đều không 

chấp nữa, tâm thanh tịnh hiện tiền. Đây mới là đại lợi ích! Sau đó quí vị sẽ cảm kích người đã 

lừa ta, người đã gạt ta, họ là Bồ Tát. Nếu không có họ chúng ta làm sao có thể buông bỏ 

được? Họ vừa thị hiện như vậy, chúng ta hiểu được rồi, buông bỏ hết. Chẳng những không 

oán hận họ, còn cảm kích họ, họ giúp chúng ta nâng cao cảnh giới. Họ giúp ta trở về với tâm 

thanh tịnh. Vậy nếu chúng ta hỏi: họ có báo ứng hay không? Họ có. Nếu như họ không quay 

đầu, không quay đầu giống như chúng ta vậy, họ có tánh tội. Vì sao vậy, lừa dối người khác, 

sỉ nhục người khác, hủy báng người khác, hãm hại người khác. Đây đều là có tội. Tội này họ 

không thoát được, họ phải chịu tội, trừ phi họ sám hối, thực sự sám hối, triệt để buông bỏ. 

Nếu như không thể sám trừ, đây đều là ba đường ác. Rất phiền phức!  

Nhân quả là thật, không phải là giả. Con người thực sự hiểu rõ nhân quả, tâm liền có sự 

ràng buộc. Nhất định không dám ngang ngược làm tàng. Chẳng những không dám làm, suy 

nghĩ cũng không có, suy nghĩ bất thiện cũng không có. Người như vậy, pháp hỷ sung mãn, 

thường sanh tâm hoan hỷ. Vì sao vậy?  Dần dần viễn ly thế giới này rồi. Thế giới này nhiễm 

ô, không sạch sẽ. Viễn ly uế độ, tương lai chúng ta sanh vào Tịnh Độ. Sự nhiễm ô này phải 
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buông bỏ từ tâm địa, không phải sự tướng, sự tướng buông bỏ chẳng ích gì. Phải từ buông bỏ 

trong tâm. Trong tâm dấu vết cũng không có. Quí vị thực sự quay về thanh tịnh rồi. Trong 

suy nghĩ của bản thân và Thế Gian Tự Tại Vương giống nhau vậy. Thấy tất cả chúng sanh 

đều là Chư Phật Như Lai. Chúng ta đối với Chư Phật Như Lai nên cung kính cúng dường. 

Tâm này sanh khởi mới tốt, đây là tâm Phật. Quí vị và Phật Bồ Tát không khác gì nhau. Quí 

vị gia nhập vào một dòng với họ. Hiện tại người ta nói gia nhập câu lạc bộ của họ. Quí vị 

nâng cao đến cảnh giới của Phật Bồ Tát rồi. Không nên có oán hận, cũng không nên có 

cuồng hoan. Đó đều là không tốt, đó đều là phiền não. Hỉ nộ ai lạc ái ố dục tất cả đều phải 

buông bỏ. Trong thế gian này quí vị xem xem Phật Bồ Tát họ biểu diễn như thế nào, là diễn 

thuyết mà. Thứ họ biểu diễn chính là tấm gương tốt cho thế giới Ta bà tu hành. Biểu diễn ra 

thập thiện nghiệp. Tam quy ngũ giới, Bồ Tát Lục Ba la mật, Phổ Hiền thập nguyện, viên mãn 

cứu cánh nhất là bộ kinh này nói: 48 nguyện của Phật A Di Đà. Nói rất tường tận. Nguyện 

của chúng ta phải tương đồng với 48 nguyện. Quí vị đồng nguyện với Phật A Di Đà, đồng 

tâm đồng nguyện, đồng đức đồng hạnh, quí vị đi đến đâu? Khắp pháp giới hư không giới chỉ 

có Thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà tương ưng với quí vị. Cho nên chúng ta vãng sanh Tịnh 

Độ không nên hỏi người khác, hỏi người khác toàn là giả, phải hỏi bản thân. Tâm của tôi và 

tâm của Phật A Di Đà có giống nhau hay không?  

Kệ tụng dưới đây chính là tâm Phật A Di Đà. Bốn mươi tám nguyện của phẩm dưới 

đây, đó chính là nguyện của Phật A Di Đà, đồng tâm đồng nguyện, sau đó lại hỏi trong cuộc 

sống hằng ngày của chúng ta phải chăng là  giống Phật A Di Đà vậy, giống nhau như thế 

nào? Bốn đức trong Hoàn Nguyên Quán  là giống nhau. “Tùy duyên diệu dụng”, không phan 

duyên tí nào. Trong tùy duyên tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. “Oai nghi hữu tắc”, khởi 

tâm động niệm, nói năng hành động, đều làm tấm gương tốt nhất cho xã hội đại chúng. Đó 

chính là chúng ta phải làm cho được thập thiện nghiệp, làm cho được tam quy, giác mà 

không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, 

thực sự phải làm ra được. 

Nói một cách dễ hiểu, thông thường chúng ta mới học Phật bắt đầu từ đâu? Từ Đệ tử 

quy, từ Cảm ứng thiên, từ Thập thiện nghiệp, ba cái gốc của Nho, Thích, Đạo. Quí vị có thể 

làm được những điều này, lão tổ tông dạy cho chúng ta: ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát 

đức, quí vị đều đã làm được hết, đều đang ở trong đó. Truyền thống văn hóa nói quí vị là 

Thánh nhân, là hiền nhân. Trong giáo dục Phật Giáo xưng quí vị là Bồ Tát, là Phật, đều phải 

thật làm mới được, chỉ nói thôi thì vô ích, đây là điều không thể không biết. Cho nên thực sự 

là siêu tình ly kiến. Tình này là gì? là tình thức, là phiền phức của người thế gian, vì sao lại 

tạo tội nghiệp? vì tình thức nặng quá. Phải làm cho tình thức trở thành trí tuệ, làm cho kiến 

giải trở thành giác ngộ. Giống như trong Tâm Kinh nói: Quán Thế Âm Bồ Tát “chiếu kiến”, 

chiếu kiến là giác ngộ rồi. Chiếu kiến những gì? chiếu kiến vạn pháp đều không, ngũ uẩn đều 

không chính là vạn pháp đều không, phạm vi của ngũ uẩn rất lớn rất lớn. Bao gồm cả tất cả 

hiện tượng vật chất, và hiện tượng tinh thần. 

Giới khoa học nói rõ với chúng ta, nhận thức của chúng ta đối với Phật Pháp, càng rõ 

ràng hơn, càng thấu đáo hơn. Một tiểu quang tử trong lượng tử lực học nói rất có thể chính là 

vi của cực vi trong Phật Pháp đã nói. Nó đầy đủ ngũ uẩn sắc thọ, tưởng, hành, thức, nó có 

hiện tượng vật chất, nó có hiện tượng của thọ, tưởng, hành, thức, hoàn toàn tương đồng với 

Bồ Tát Di Lặc đã nói. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta “niệm niệm thành hình”, niệm niệm 

chính là ý niệm của chúng ta, tích lũy của ý niệm. Niệm niệm này, niệm niệm vừa thành 
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hình, hình này chính là hiện tượng vật chất. Chúng ta lấy điều này để giải thích thì dễ hiểu 

hơn. “Hình đều có thức”, trong hiện tượng vật chất đó có thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên các 

nhà lượng tử học nhìn thấy A lại ya rồi, chứng minh Phật nói về khởi nguyên của vũ trụ 

không sai tí nào. Hiện tại bùng nổ lớn rồi, cũng được các nhà khoa học lượng tử lật ra. Điều 

đó giảng không thông. Ở đây là nói vật chất và tinh thần đều từ ý niệm mà sản sinh ra. Ý 

niệm từ đâu mà có? Các nhà lượng tử học chưa nói rõ ràng được, Phật Pháp nói rất rõ ràng. Ý 

niệm từ đâu mà có? Trong Phật Pháp nói một niệm bất giác, nó theo đây mà có. Một niệm bất 

giác này ý nghĩa rất sâu. Hiện nay khoa học cũng nói vũ trụ là một định luật về dây đàn, 

giống như gảy đàn vậy, là dây đàn, là tình trạng dao động. Đây là thật. Một niệm bất giác này 

chính là hiện tượng dao động. Vũ trụ đã phát sanh rồi, ta từ đâu đến, xuất hiện rồi, xuất hiện 

đồng thời với vũ trụ, hơn nữa là nhất thời đốn hiện, không có trước sau, không thể giống như 

phát nổ lớn từ từ bành trướng điều này nói không thông. Các nhà khoa học nhìn thấy rồi, nhìn 

thấy sự bành trướng của vũ trụ. Sự bành trướng này từ đâu mà đến? Chúng ta trong Phật 

Pháp Đại thừa huân tập thời gian dài như vậy, dần dần nghe họ nói những lời này chúng ta 

hiểu được một số ý nghĩa. Phát nổ lớn là gì? Là ý niệm của chúng ta đang bành trướng liền 

sản sanh hiện tượng này. Ý niệm gì? ý niệm tham lam, không có điểm ngừng. Cho nên làm 

cho các nhà khoa học nghiên cứu vũ trụ hồng quan, nhìn thấy sự bành trướng của nó. Có thể 

nói, dùng danh từ Phật Pháp để nói, là tham, sân, si, mạn, nghi đều đang bành trướng. Nếu 

như thức tâm đạt bổn, chúng ta đem nhưng vọng niệm này đều buông bỏ hết, quí vị mới có 

thể thấy vũ trụ chân thật, Phật Pháp nói là thật tướng chư pháp, quí vị mới có thể thực sự nhìn 

thấy. Các nhà khoa học họ còn xen tạp tạp niệm này, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chưa 

buông bỏ, dùng toán học để suy lý, hướng dẫn, dùng phương tiện khoa học tinh mật để quan 

sát, phát hiện được rồi. Vậy nếu chúng ta hỏi Phật Bồ, Tát, Tổ sư Đại đức họ làm sao mà biết 

được? chúng ta hiểu được họ đều dùng thiền định. Trong cảnh giới thiền định quán sát được, 

cảnh giới của thiền định đáng tin cậy. Sự việc này trước đây thấy Lý nói cho chúng tôi, 

những dự đoán của thế gian, dự đoán này đáng tin hay không? Không đáng tin lắm. Vì sao 

vậy? Căn cứ dự đoán đều không tách rời toán học, không tách rời con số, nó có số. Con 

người có ý niệm họ liền có số. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói rất rõ ràng. Có số đương nhiên 

có thể suy đoán. Nhưng số sai chỉ một ly, mất mát cả ngàn dặm. Nếu như sai dấu chấm sau 

những con số nhỏ, có một con số sai rồi, nó liền không chuẩn nữa, hoàn toàn chuẩn xác là rất 

hiếm có. Giống như Viễn Liễu Phàm gặp được Khổng tiên sinh, đó là người rất giỏi dang, sự 

suy đoán của ông ấy vô cùng tinh chuẩn, không có một chút sai sót. Ông ấy đoán mạng cho 

tiên sinh Liễu Phàm, quí vị xem từ ngày đoán mệnh đó trở đi đến 20 năm, mỗi năm tình hình 

đoán định của ông ấy không sai tí nào.Vậy là không giả dối tí nào. Cho nên tiên sinh Liễu 

Phàm số được người đoán định rồi, thì ý niệm của ông ấy không còn gì nữa, ta nghĩ cũng vô 

ích, dứt khoát không nghĩ nữa. Nghe trời có mệnh, mệnh một đời đã tính chắc rồi, thọ mạng 

đến 53 tuổi. Gặp được thiền sư Vân Cốc, thiền sư Vân Cốc đem đạo lý mạng lý nói rõ ràng 

cho ông ấy. Mệnh từ đâu mà có? mệnh từ ý niệm mà có. Những nghiệp quí vị đã tạo trong 

quá khứ, trong một đời này quí vị có được bao nhiêu tài sản, tiên sinh Liễu Phàm là người đi 

học, ông tương lai làm quan làm đến địa vị lớn như thế nào, ông ấy rất rõ ràng, ông ấy làm 

quan làm đến lớn nhất là tri huyện tiểu huyện phần của Tứ Xuyên, thọ mạng 53 tuổi. Thiền 

sư Vân Cốc phân tích cho ông ấy, tường tận nói rõ đạo lý này, mệnh là do bản thân tự tạo, 

không phải là người khác tạo cho mình, trong đời quá khứ đã tạo, nhưng ngay trong đời này 

vì sao có rất nhiều người số mạng tính không chuẩn? Họ có thêm bớt cộng trừ, quí vị sinh 
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một niệm thiện liền cộng thêm điểm, khởi một niệm ác liền giảm, trừ điểm, cho nên không 

phải tiêu chuẩn như vậy, tiên sinh Liễu Phàm thực sự là một người trung thực, có thể nói là 

trung thực, vâng lời, thật làm, nghe lời vận mệnh. Ông ấy không khởi niệm gì nữa cả, thiện 

niệm ác niệm đều không có nữa, cho nên mệnh của ông ấy cứ bình bình vậy, hoàn toàn trùng 

khớp. Cho nên thiền sư Vân Cốc cười ông ấy, 20 năm nay ông hoàn toàn bị số mạng trói chặt 

rồi, ông là một phàm phu đạt tiêu chuẩn luôn. Thiện ác niệm đều không có nữa, thiền sư nói 

cho ông ấy nghe, khởi ác niệm tiền tài của ông sẽ giảm, chức quan của ông ấy sẽ bị giáng 

xuống, thọ mạng của ông sẽ ngắn lại. Ông nếu như hành thiện tài sản của ông mỗi năm mỗi 

tăng lên, địa vị quan chức cũng thăng cao rồi, thọ mạng cũng kéo dài. Tiên sinh Liễu Phàm 

hiểu được chân tướng sự thật  này rồi, ông hốt nhiên đại ngộ, ông thật làm. Từ đó về sau 

đoạn ác tu thiện, ngày ngày sám hối, sửa đổi lỗi lầm. Năm sau tham gia khảo thí, khác với 

những gì mệnh đã đoán. Trong mệnh đoán lần này thi cử ông thi đỗ danh thứ ba, kết quả ông 

ấy đứng thứ nhất, lập tức thay đổi rồi. Mỗi năm thu nhập cũng tăng nhiều, quan cũng đã làm 

lớn rồi. Không có con trai, ông cầu con trai, thực sự có cầu tất ứng, có được một đứa con trai 

tốt. Quan cũng thăng, thọ mạng cũng kéo dài rồi, thọ mạng là 53 tuổi, ông ấy sống đến năm 

74 tuổi, sống thêm được 21 năm, thọ mạng ông không cầu, không giả dối tí nào. Mệnh do 

bản thân tạo.  

Ngày nay chúng ta sống trong hoàn cảnh này, không những có thể thay đổi bản thân, 

chúng ta cũng có thể giúp đỡ người khác.  Các nhà khoa học cho chúng ta một con số làm 

căn cứ, toàn nhân khẩu trên thế giới chỉ cần căn bậc hai của một phần trăm dân số, nếu tính ra 

dường như chưa đến 8000 người, cũng tức là nói, nếu như trên thế giới này, có 8000 người 

thực sự quay đầu, thực sự đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, trái đất này có thể duy trì. 

Người làm ác rất nhiều! Không sao cả. Cổ nhân có câu rất hay: “tà không thắng chánh”. Hơn 

6,5 tỷ người làm ác, 8000 người này làm thiện, người tạo ác nhờ phước của người làm thiện, 

trên trái đất có thiên tai, cũng không đến nỗi bị hủy diệt. Có thể hay không? Có thể. Việc này 

phải nhờ điều gì? phải nhở tín đồ tôn giáo. Họ chửi tôn giáo là mê tín, tín đồ tôn giáo cứu họ, 

họ lại không cảm ơn. Tín đồ tôn giáo cũng không cần họ cảm ơn. Tôn giáo đồ cho rằng là sự 

việc tốt, phải nên làm. Tín đồ tôn giáo trên toàn thế giới, tuy rằng mỗi năm càng giảm ít đi, 

nhưng vẫn có một con số khả quan.  

Tôi thăm viếng Vatican, Hồng y Tauran nói với chúng tôi, họ rất coi trọng sự việc năm 

2012. Vatican kêu gọi tín đồ thiên chúa giáo trên toàn thế giới, mỗi ngày phải cầu nguyện 

cho sự việc này. Cầu nguyện hòa bình, có thể giáng lâm đến thế gian này, thiên chúa giáo 

làm như vậy, những tôn giáo khác cũng đều đang làm. Đồng học Tịnh Tông chúng ta đề 

xướng 100 lần Phật thất tam thời hệ niệm Phật sự, cũng là cầu nguyện. 100 lần Phật thất tức 

là 700 ngày, hiện tại rất quý hóa, khắp nơi đều đang làm, sự việc tốt!  

Tôi nói rất rõ ràng, những sự việc trong tôn giáo đã làm, là việc tốt! nhưng nên biết nó 

là trị gốc không phải là trị ngọn. Đây là cách mà đau đầu thì trị đầu, đau chân thì trị chân, 

không phải là biện pháp căn bản, dạy học căn bản. Lúc tôi ngồi cùng với họ, tôi đặc biệt nhấn 

mạnh tôn giáo phải trở về với giáo dục, đây là trị gốc. Ngày ngày lên lớp, hơn nữa tôn giáo 

phải học tập lẫn nhau. Cổ nhân nói rất hay: “hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ”, tất cả các 

việc không nên yêu cầu người khác, phải bắt đầu từ bản thân, mới có thể làm ra được thành 

tích, mong người khác thì khó quá. Cho nên chúng ta bắt đầu năm nay, hiện tại Tịnh Tông 

học viện Úc Châu đã khai giảng rồi, bắt đầu giảng kinh Coran của Islam, dạy Tân cựu ước 

của Cơ đốc giáo, chúng tôi cũng mời chuyên gia học giả, dùng thân phận giáo thọ để đứng 
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lớp. Chúng tôi dẫn đầu, học tập kinh điển của những tôn giáo khác nhau. Mục đích là hai bên 

hiểu rõ được nhau, mới có thể đối xử hòa thuận với nhau, mới có thể tôn trọng lẫn nhau, kính 

ái lẫn nhau, hợp tác với nhau, đem thế giới này hướng đến sự an định hòa bình. Đây là việc 

tốt. Thật làm, nó thực sự sẽ sản sinh ảnh hưởng. Hi vọng giáo dục tôn giáo. Nó thuộc về chủ 

lưu của giáo dục xã hội, thực sự có thể giúp đỡ xã hội hóa giải những thứ xung đột, đem đến 

cho xã hội an định hòa hợp. Như vậy sẽ thay đổi cách nhìn của xã hội đại chúng đối với tôn 

giáo, tôn giáo không phải là mê tín, tôn giáo đối với xã hội có ích lợi. Nếu như không có lợi 

ích thì đã bị đào thải từ lâu rồi, làm gì còn đợi đến ngày nay? Cống hiến của Phật Giáo đối 

với văn hóa truyền thống xưa, người có học đều hiểu rõ, đều rõ ràng, ngay cả người nước 

ngoài cũng tán thán, tiến sĩ Townenbe người Anh nói: người Trung Quốc tâm lượng rất lớn, 

có thể bao dung văn hóa dị tộc, tức chỉ cho Phật Giáo. Phật Giáo từ Ấn độ truyền đến, có thể 

bao dung, có thể tiếp thu, có thể nghiêm túc học tập, mà Phật Giáo tại Trung Quốc đã phong 

phú thêm văn hóa bản địa. Lời này là người Anh nói. Ông ấy nói không sai chút nào. Dùng lý 

luận của Phật Pháp để giải thích kinh điển nho gia, kinh điển đạo gia, đem những văn hóa 

này đều nâng cao lên, nâng cao không khác gì với Phật Giáo Đại thừa. Phật Pháp giảng chư 

pháp thật tướng, nói rất thấu triệt, nói rất rõ ràng, không chê nó phiền phức. Đây là điểm tốt 

của nó. Những thứ của Trung Quốc cổ thánh tiên hiền đều là nêu rõ nội dung cốt lõi, không 

nói kỹ lưỡng, cho nên dễ dàng nảy sinh hiểu nhầm, được sự giúp đỡ của Phật Pháp thì điều 

này hoàn toàn được nâng cao. Cho nên cảnh giới sự sự vô ngại, đây là chân tướng sự thật. 

Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm viết:  

“Nhất thiết Như Lai ngữ thanh tịnh,  

nhất ngôn cụ chúng âm thanh hải, 

 tùy chư chúng sanh ý nhạo âm,  

nhất nhất lưu Phật biện tài hải”. 

 Bài kệ này và kinh này Thế Tôn có thể diễn một âm thanh, hữu tình mỗi loài tùy loại 

mà hiểu lời văn đó. Kinh văn này cùng một tông chỉ. Âm thanh của Phật vì sao lại có sự vi 

diệu như vậy, hiếm lạ như vậy. Ngài chỉ phát ra âm thanh, tất cả chúng sanh đều có thể hiểu 

được, đều nghe hiểu được. Đây là gì?  Âm thanh của tự tánh bổn giác. Chỉ cần quí vị kiến 

tánh rồi quí vị không còn chướng ngại nữa. Thật vậy sao? Quí vị xem xem Lục Tổ Đàn kinh 

thì rõ ràng thôi. Lục Tổ Huệ Năng đại sư người Quảng Đông, chúng ta sống tại khu vực này, 

khu vực này đối với Ngài rất quen thuộc, Ngài không biết chữ, chưa từng đi học, quí vị đem 

kinh Phật đọc một đoạn cho Ngài nghe, Ngài đều hiểu hết. Quí vị đọc một câu hai câu, Ngài 

có thể giảng cho quí vị một ngày hai ngày, nói tỉ mỉ cho quí vị. Không những kinh Phật mà 

tất cả văn tự quí vị đọc cho Ngài nghe, không có gì là Ngài không hiểu. Ngài chưa từng học 

qua, ngài đều hiểu hết. Phàm phu có chướng ngại về ngôn ngữ, tiếng địa phương, các địa 

phương nói chuyện bằng tiếng địa phương liền có chướng ngại. Người kiến tánh trở ngại về 

tiếng địa phương không còn nữa. Bất luận quí vị nói tiếng gì, họ đều có thể nghe hiểu được. 

Diệu, diệu cực đấy! 

Chúng sanh, chúng sanh âm là gì? mê hoặc. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, 

chướng ngại tự tánh, nên âm thanh tiết lộ ra không giống nữa. Chướng ngại khác nhau, năng 

lực ngôn ngữ khác nhau, bất luận là nói hay nghe đều có sai biệt. Cho nên Phật Pháp dạy 

chúng ta, minh tâm kiến tánh là quan trọng.  

“Trong mỗi âm thanh có vô lượng âm thanh, vô lượng âm thanh trong mỗi một âm 

thanh.”  Điều này trong kinh Phật có ví dụ, một âm thanh ví dụ như là nước, nước biển. Vô 
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lượng âm thanh ví dụ như bọt nước trong nước biển, bọt nước vô lượng vô biên, trong vô 

lượng vô biên bọt nước, âm thanh đó chính là âm thanh của nước. Đều có vô biên diệu dụng, 

có thể ý thích của chúng sanh mà mỗi mỗi lưu xuất ra huệ biện vô lượng, khiến cho chúng 

sanh được nghe, được hiểu, được độ. Huệ biện này chính là điều trong bản kinh này nói- trí 

tuệ chân thật. Trí tuệ chân thật là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Làm cho chúng sanh được nghe 

là văn tuệ, được hiểu là giải tuệ, được độ thì sao? Tuệ có thể phá mê. Mê phá rồi tự nhiên liền 

buông bỏ.  

Đây chính là chủ bạn viên minh cụ đức môn trong Thập Huyền Môn. Thập Huyền 

trước đây chúng ta đã học qua rồi. Trong Phật Pháp nói là “chủ”, chủ này ngoài nó ra đều là 

bạn. Nhưng một này không phải là độc nhất, là một bất kỳ. Giống như người chủ giảng trên 

bục giảng vậy. Quí vị tổ chức hội thảo, người lên bục làm chủ giảng là chủ, dưới đó đều là 

thính chúng là bạn. Quí vị giảng xong tiết này rồi, tiết sau lại đổi một người chủ giảng khác. 

Người người đều có thể làm chủ, người người đều là bạn. Trong Phật Pháp chủ bạn là cách 

nói như vậy. Cho nên họ không phải là độc nhất, họ là bất kỳ. Bất kỳ người nào là chủ cũng 

là bạn.  

Viên minh cụ đức, viên là viên mãn, minh là minh hiển. Đức này không phải là ẩn tàng, 

đức này đều thấu lộ ra. Đức này là tánh đức. “Một pháp viên mãn là công đức của tất cả 

pháp”, một pháp là trí tuệ. Tất cả pháp là tri thức. Trong trí tuệ có tri thức, trong tri thức tìm 

không thấy trí tuệ. “Nên nói viên minh cụ đức”.  

Tánh, thức vốn là một thể, đây là nói tánh là trí tuệ, thức là tri thức. Trí tuệ và tri thức là 

một thể, trong đó là mê ngộ khác nhau mà thôi, lúc ngộ gọi là trí tuệ, lúc mê gọi là tri thức. 

Nó đích xác là một thể. Mê ngộ khác nhau cho nên tác dụng khác nhau. Phá mê khai ngộ vậy 

là thông rồi. 

Nay trong một âm xuất ra vô lượng âm, nói đầy đủ là tất cả pháp, phổ độ vô biên chúng 

sanh nên nói là viên minh cụ đức. Bốn chữ này là đại viên mãn. Trong kinh giáo Đại thừa chỉ 

có minh tâm kiến tánh, đại khai viên giải, trong Tịnh Độ tông nói là người đắc lý nhất tâm 

bất loạn. Họ đạt được rồi, tức là chứng đắc rồi.  

Cho thấy bản kinh này và Hoa Nghiêm cùng một vị. Chứng minh bộ kinh này chính là 

Hoa Nghiêm. Cổ đức nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn Hoa Nghiêm. Ý nghĩa này 

còn nữa, dưới đây còn có ý nghĩa này. Kinh A Di Đà  là tiểu bổn Hoa Nghiêm, cùng với Kinh 

Hoa Nghiêm  hoàn toàn là một vị, đồng một pháp vị, không thể nghĩ bàn. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Tập 168 

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư 

Chuyển ngữ: Liên Hải 

Biên tập: Minh Tâm 

Thời gian:16.10.2010 

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong 

 

      Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải,  trang 196, hàng thứ sáu từ dưới đếm lên, từ câu “Thượng minh Như Lai chi 

ngữ mật”, bắt đầu xem từ câu này. 

Dưới đây nói: “Hựu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến”. 

Niệm Lão nói cho chúng ta biết, trước đây nói ngữ mật của Như Lai, ngôn ngữ mật chính là 

hai câu kệ trước đây:  

“Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh, 

Hữu tình các các tùy loại giải”.  

 Đây là thuộc về ngữ mật. Hai câu sau này đây là thân mật.  

“Hựu năng hiện nhất diệu sắc thân, 

Phổ sử chúng sanh tùy loại kiến”. 

Hai câu này hiển thị thân mật của Thế Tôn, có thể hiện sắc thân vi diệu. Rộng khiến cho 

các loài chúng sanh mỗi mỗi tùy phẩm loại của mình mà được thấy Phật. Bồ Tát minh tâm 

kiến tánh đều có năng lực này, chỉ cần thực sự có thể buông bỏ khởi tâm động niệm, câu nói 

này chúng ta nghe ra dường như là hiểu được, trên thực tế là hiểu mà không hiểu. Không 

những chư vị nghe là dường như hiểu mà không hiểu, tôi ở đây nói với mọi người, tôi cũng là 

dường như hiểu mà không hiểu. Vì sao vậy?  Vì chưa vào được cảnh giới đó. Quí vị làm sao 

biết được chân tướng sự thật? Nhất định phải buông bỏ. Khởi tâm động niệm chúng ta có biết 

bản thân khởi tâm động niệm? Chắc chắn không biết, chúng ta khởi tâm động niệm bản thân 

biết được, đó là niệm rất thô. Không phải là thứ mà Phật nói ở trong kinh. Phật nói ở trong 

kinh khởi tâm động niệm là niệm cực kỳ vi tế. Ý niệm đó là căn bản vô minh. Chúng ta làm 

sao mà không biết được? Phật ở trong kinh nói với chúng ta Địa thượng Bồ Tát mới biết 

được. Chúng ta tin tưởng. Hiện tại chúng ta cũng hiểu rõ rồi. Chúng ta thực sự không biết. 

Cũng giống như Bồ Tát Di Lặc đối thoại với Thế Tôn. Quí vị xem lời Thế Tôn hỏi, Ngài nói: 

“tâm hữu sở niệm”, lời này chính là nói chúng ta có thể lý giải được, chúng ta có thể lãnh hội 

được, trong tâm chúng ta khởi một ý niệm, trong ý niệm này có mấy niệm, mấy tướng, mấy 

thức vậy? Phật hỏi câu hỏi này. Trong một niệm này, có mấy niệm? có mấy tướng? có mấy 

thức? Bồ Tát Di Lặc trả lời, kỳ thực Phật Bồ Tát một vị hỏi một vị đáp như vậy là nói cho 

chúng ta nghe, là ở đó khuyên dạy chúng ta, làm cho chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật. Bồ 

Tát Di Lặc nói “một khảy móng tay”, thời gian này rất ngắn, một khảy móng tay có bao 

nhiêu niệm? “32 ức trăm ngàn niệm”, vậy dùng cách nói của người Trung Quốc, một khảy 

móng tay bao nhiêu niệm? 320 triệu, đơn vị là triệu. Hiện tại chúng ta đều nói là giây, dùng 

giây để làm đơn vị tính thời gian. Một giây chúng ta có thể khảy được mấy lần? Cách khảy 

của tôi có thể khảy được bốn lần. Tôi tin rằng có người khảy nhanh hơn tôi, có người nhất 

định có thể khảy đến năm lần, nếu như khảy năm lần, dùng họ làm tiêu chuẩn, một giây có 

bao nhiêu niệm? một ngàn sáu trăm triệu, chúng ta làm sao biết được? Một giây một ngàn sáu 
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trăm triệu niệm. “Niệm niệm thành hình”, hình chính là hiện tượng vật chất. “Hình đều có 

thức”, thức chính là hiện tượng tinh thần, hợp lại chính là năm uẩn. Hình chính là sắc uẩn, 

thức chính là thọ tưởng hành thức. Quí vị xem một niệm như vậy, một giây đồng hồ bao 

nhiêu niệm? Một ngàn sáu trăm triệu đó gọi là một niệm. Chúng ta làm sao có thể lãnh hội 

được? Phật nói rõ ràng như vậy, chúng ta vẫn không thể hội được. Vì sao vậy? Vì tâm thô 

quá, tâm ý sơ suất. Chúng ta làm sao mà có thể lãnh hội được. Trong một động niệm có nhiều 

thứ như vậy ở trong đó. Thật sự mà nói, ngày nay các nhà lượng tử học họ đã nói ra được rồi. 

Quí vị xem họ nói và Bồ Tát Di Lặc nói có giống nhau hay không? Niệm niệm thành hình. 

Điều này không phải là tích lũy của ý niệm sao? Trong một giây chúng ta có thể nhìn thấy, 

hiện tượng này có thể nhìn thấy được, hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần đều có thể 

nhìn thấy được. Nhưng trong một giây có bao nhiêu ý niệm? Có một ngàn sáu trăm triệu 

niệm tích lũy ở  nơi đó. Cho nên vật chất và hiện tượng tinh thần đều không phải là thật. Các 

nhà khoa học này nói với chúng ta thứ gì mới là thật? Ý niệm là thật. Tức là trong một giây 

một ngàn sáu trăm triệu, nhiều ý niệm tích lũy như vậy mới có một hiện tượng vật chất, có 

một hiện tượng tinh thần được quí vị phát hiện, trong cảm quan của quí vị là vật chất hay là 

tinh thần, là một hiện tượng như vậy. Kỳ thật thì sao? Kỳ thật không có. Nói chân thật trong 

Kinh Bát Nhã Phật nói: “phàm có hình tướng đều là hư vọng”, quí vị cũng nghĩ đến tướng 

của mỗi niệm đó, quí vị không có cách gì, Phật cảm thấy đó là hư vọng. Thời gian nó tồn tại 

ngắn quá, một phần một ngàn sáu trăm triệu của một giây. Đó là thời gian nó tồn tại, ngắn 

quá, không có cách nào phát hiện được.  

Chúng ta xem phim, trước đây phim ảnh là dùng phim nhựa dùng đoạn phim cấu tạo 

thành, trong một giây 24 lần, ông kính máy chiếu phim đóng mở 24 lần, chúng ta đã bị gạt 

rồi. Một giây 24 lần, hiện tại Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta một giây bao nhiêu lần? Một 

ngàn sáu trăm triệu lần, chúng ta làm sao có thể biết được? Đây gọi là mật, mật là ý nghĩa 

này. Cho nên ngữ mật của Như Lai, thân cũng mật. Đây mới là điều trong kinh giáo Đại thừa 

nói “chư pháp thật tướng”, tướng chân thật của vũ trụ vạn vật, trong vũ trụ không có ngoại lệ. 

Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên đến như thế nào? Chính là đến 

như vậy, từ ý niệm mà đến. Cho nên Phật nói rất hay, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chính là 

trong tâm quí vị khởi niệm, tất cả pháp liền hiện ra rồi. Chúng ta thực sự đã có được những 

phát hiện của khoa học lượng tử hiện đại, mới có thể đem câu nói trong kinh Phật nói cho rõ 

ràng, nói cho thấu đáo được. Chúng ta hiểu được rồi. Đây là chân tướng. Một niệm này từ 

đâu mà đến? Một niệm này, niệm đầu tiên này thực sự mà nói nó không có nhân. Niệm thứ 

hai liền có nhân rồi, niệm thứ nhất là nhân niệm thứ hai là quả. Niệm thứ hai là nhân niệm 

thứ ba là quả. Cho nên nhân quả lúc nào hiện ra, xuất hiện ra? Chính là lúc một niệm bất giáo 

nơi đó, nhân quả đồng thời. Nhân quả và y chánh trang nghiêm đồng thời xuất sanh, đồng 

thời xuất hiện. Nhà Phật có câu: “vạn pháp giai không, nhân quả bất không”. Câu nói này nói 

cho ai? Nói cho chúng sanh trong thập pháp giới. Không giả dối tí nào, không sai lầm chút 

nào. Nhân duyên quả báo tự làm tự chịu không thể nào tránh được. Đạo lý này nhất định phải 

rõ ràng. Đến lúc nào mới có thể nhân quả cũng không còn nữa? Đến diệu giác vị thì nhân quả 

không còn nữa. Trở về tự tánh, trong tự tánh không có nhân quả. Quí vị phải nghĩ đến Diệu 

giác vị, Đẳng giác vị vẫn chưa được. Đẳng giác Bồ Tát vẫn chưa tách rời nhân quả. Diệu giác 

vị trở về với tự tánh rồi. Tự tánh nó không phải là tinh thần, nó không phải là vật chất, nó 

cũng không phải hiện tượng. Nó không ở đâu không có, không lúc nào không có. Nó không 

sanh không diệt. Cái gì cũng không có, nó năng sanh vạn pháp. Cho nên những giáo huấn 



781 Tập 160 

 

trong kinh điển chúng ta không thể không làm cho rõ ràng, cho thấu đáo, chúng ta mới có Bồ 

Tát học xứ, nếu không chúng ta đến đâu mà học được? 

“Như Lai năng hiện diệu sắc thân”, đây cũng là thật, làm cho những chúng sanh khác 

nhau gặp được Phật Bồ Tát khác nhau. Ngày xưa, có lẽ là vào niên đại 1980, có một lần, vào 

thời đó mỗi năm tôi đều đến Hongkong giảng kinh một tháng, thường đến. Lão pháp sư 

Thánh Nhất nói với tôi một việc, dường như lúc đó đại lục còn chưa mở cửa, ngài đi tham 

quan du lịch, ba người xuất gia là người Hongkong, họ đến núi Phổ Đà để lên núi. Núi Phổ 

Đà có một động Phạn Âm. Nghe nói Bồ Tát Quán Thế Âm thường hiện thân ở đó, người hữu 

duyên đều có thể nhìn thấy. Ba người họ còn có mấy vị đồng tu người Đại lục đi cùng nhau. 

Ngài nói với tôi, dường như có năm người, ở trước cửa động Phạm Âm mọi người đều lễ bái 

Quán Thế Âm Bồ Tát, lạy khoảng nửa tiếng đồng hồ, Bồ Tát thực sự xuất hiện rồi, đều nhìn 

thấy rồi, nhìn thấy rất rõ ràng, hơn nữa thời gian nhìn thấy rất dài, thời gian đến mấy phút, 

nhất định không phải là do hoa mắt. Lúc rời động Phạm Âm, mấy người họ hỏi nhau ông 

nhìn thấy gì không? Ba vị pháp sư nhìn thấy rồi, có hai người đi theo cùng, cũng lễ bái ở đó 

nhưng không nhìn thấy. Nhìn thấy Bồ Tát Quán Âm dáng vẻ như thế nào? Pháp sư Thánh 

Nhất thấy được là đội mũ Tỳ Lô, giống như mũ của Bồ Tát Địa Tạng vậy, toàn thân là kim 

sắc, đó là ngài thấy được. Một pháp sư khác nhìn thấy được là Bạch y Quan Âm. Giống như 

bình thường chúng ta hay vẽ Bạch Y Quan Âm, tượng nữ. Còn một vị pháp sư nữa nhìn thấy 

là hòa thượng xuất gia, là tướng tỳ kheo, đều là hóa thân của Bồ Tát Quán Âm, ba người nhìn 

thấy ba hình tướng khác nhau. Quí vị xem cùng lễ bái trong động như nhau, lạy hơn nữa 

tiếng đồng hồ thực sự đã nhìn thấy, nhìn thấy không giống nhau. 

Mỗi mỗi tùy phẩm loại của họ mà được thấy Phật, nhìn thấy không giống nhau. Phật Bồ 

Tát làm gì có thân nhất định? Thân Phật Bồ Tát từ đâu mà có? Là niệm của bản thân chúng ta, 

trong ý niệm mà biến hiện ra. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: “tùy chúng sanh tâm, 

ứng sở tri lượng”. Quí vị tuy không nghĩ đến, tôi muốn gặp Bồ Tát Quán Thế Âm dáng vẻ 

như thế nào, lúc đó quí vị sẽ không có ý niệm này, nếu quí vị có ý niệm này sẽ không thấy 

được. Vì sao vậy?  Đây là vọng niệm. Lúc quí vị ở đó lễ bái, phải một niệm không sanh, tâm 

chân thành, một niệm không sanh, quí vị sẽ thấy Phật. Quí vị có vọng niệm, có vọng tưởng 

tôi muốn nhìn thấy hình dáng như vậy, vậy là không được, duyên này của quí vị không còn 

nữa. Tâm thanh tịnh, tướng hiện ra, liền không tương đồng với thiện căn phước đức nhân 

duyên của bản thân mình. Mỗi người đều khác nhau. Cho dù tướng thấy được là tương đồng, 

ví dụ như nói hai người giống như pháp sư Thánh Nhất vậy, đều nhìn thấy là đội mũ Tỳ lô 

toàn thân kim sắc, hai người thấy kim sắc, màu kim sắc đó có đậm nhạt khác nhau, màu sắc 

ánh sáng lớn nhỏ khác nhau, sẽ không hoàn toàn tương đồng. Đây chính là Phật không có 

thân, chúng ta hiểu rõ đạo lý này, liền hiểu được trong giáo lý Đại thừa thường nói báo thân 

Phật. Báo thân Phật trong Cõi Thật báo trang nghiêm. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô 

lượng vẻ đẹp, không phải 32 tướng 80 vẻ đẹp. Đó là ứng hóa thân trong thế gian chúng ta. 

Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện là ứng thân, giống như con người chúng ta, tại thế gian này 

cũng có cha mẹ, cũng có đầu thai, xuất thai, tướng này là 32 tướng 80 vẻ đẹp. Báo thân Như 

Lai không phải vậy. Tướng hảo của Ngài thực sự là vô lượng vô biên, mỗi người đi gặp Ngài 

nhìn thấy cũng sẽ không tương đồng, là diệu sắc thân. Ngài tùy theo thiện căn phước đức 

nhân duyên của bản thân quí vị mà hiển hiện ra. Đạo lý này tôi nghĩ đồng học chúng ta đều 

tin tưởng, đều có thể chấp nhận, nghe kinh nghe nhiều rồi mà! 



Tập 160 782 

 

Phật không khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm là Phật trong thập pháp giới, khởi 

tâm động niệm chưa đoạn. Họ đích thực phân biệt chấp trước hoàn toàn buông bỏ rồi, chỉ có 

khởi tâm động niệm chưa buông bỏ được. Cho nên không ra khỏi thập pháp giới. Chư vị nên 

nhớ kỹ, khởi tâm động niệm là động niệm mà Bồ Tát Di Lặc đã nói đến. Trong một khảy 

móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Ý niệm này không có. Ý niệm này chỉ cần không còn nữa, 

nó liền siêu việt thập pháp giới. Phật trong thập pháp giới đại sư Thiên Thai xưng họ là tương 

tự tức Phật. Thiên Thai nói lục tức Phật. Thứ nhất là nói: lý tức Phật. Từ lý mà nói tất cả 

chúng sanh vốn đã là Phật, từ trên lý mà nói là lý tức Phật. Thứ hai là danh tự tức Phật, hữu 

danh vô thực. Trong thế gian này xưng là Phật, Từ Hy Thái Hậu người ta gọi bà ấy là lão 

Phật gia. Bà ta là người, không phải là Phật thật. Đó là danh tự tức Phật, hữu danh vô thực. 

Quốc gia Nhật Bản xưng là Thiên Hoàng đó cũng là danh tự tức Phật, hữu danh vô thực, là 

tôn xưng đối với ông ấy. Đây là thứ hai. Thứ ba là tương tự tức Phật. Đó chính là Phật trong 

thập pháp giới tầng thứ cao nhất, tương tự tức Phật, rất giống Phật, nhưng không phải Phật. 

Quí vị nhìn thấy rất giống Phật.  Vì sao vậy? Đạo lý Phật nói trong kinh họ đều hiểu được, 

trở thành tư tưởng của bản thân. Những hành nghi mà trong kinh đã nói, họ đều làm được, rất 

giống Phật. Vì sao không phải là Phật thật? Bởi vì họ còn dùng thức A lại ya. Dùng thức A 

lại ya là phàm phu. Vì sao vậy?  Thức A lại ya là vọng tâm, tâm họ dùng là vọng tâm. Vọng 

tâm và điều Phật nói họ tương ưng. Không dễ dàng! Giáo huấn của Phật họ đều đã làm được, 

nhưng họ dùng là vọng tâm. A la hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật, bốn địa vị này đều dùng 

A lại ya. Đây là Tứ Thánh pháp giới. Lúc nào? Đây là lời của tướng tông, mọi người đều hiểu, 

chuyển bát thức thành tứ thánh, họ chính là chân Phật, họ không phải là giả Phật. Đó chính là 

trong thiền tông nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Điều này 

Thiên Thai nói là phần chứng tức Phật. Họ là Phật thật. Họ chứng được chưa viên mãn, nên 

gọi là phần chứng. Đây là chân Phật, không phải là giả Phật. Phần chứng tức Phật trong cõi 

Thật báo.Viên Giáo từ Sơ trụ đến Đẳng giác, 41 địa vị đều là phần chứng tức Phật. Cho nên 

trong phần chứng cấp bậc không giống nhau, có 41 địa vị, 41 cấp bậc. Đây là gì? Họ buông 

bỏ khởi tâm động niệm rồi. Vì sao còn có những tình hình này? Tập khí khởi tâm động niệm 

vẫn còn, có tập khí. Đích thực không còn khởi tâm động niệm nữa, tập khí đoạn bằng cách 

nào? Tập khí không có phương pháp để đoạn, thời gian lâu rồi tự nhiên không còn nữa, đừng 

để ý đến nó sẽ không sao. Quí vị vừa để ý đến nó, quí vị liền có vọng tưởng, lại khởi tâm 

động niệm. Cho nên cổ nhân trong cảnh giới này có câu: “chỗ này không thể dùng lực”, tức 

là nói Pháp thân Bồ Tát. Pháp thân Bồ Tát  đào thải tập khí vô thỉ vô minh, hoàn toàn tùy 

thuận tự nhiên. Thực sự là duy trì trong cảnh giới nào, đều không khởi tâm, không động niệm, 

đến lúc thì tập khí sẽ đoạn được. Tập khí đoạn rồi đó chính là diệu giác, diệu giác vị gọi là 

cứu cánh Phật. Trước Diệu giác 41 địa vị gọi là Phần chứng tức Phật. Thiên Thai nói đây là 

Lục tức Phật. Lý tức Phật, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Nhưng hiện tại mê hoặc rồi, đã khởi 

vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, trở thành lục đạo phàm phu. Trong giáo lý Đại thừa nói rất 

hay, ba loại phiền não, khởi tâm động niệm gọi là vô minh phiền não; phân biệt gọi là trần sa 

phiền não; chấp trước gọi là kiến tư phiền não. Tu hành tu những gì? không có gì khác, 

không phải là trí tuệ đức tướng, trí tuệ đức tướng là trong tự tánh vốn có sẵn. Quí vị làm sao 

có thể tu nó? Làm gì có đạo lý ấy? Tu hành chính là buông bỏ. Buông bỏ vọng tưởng, phân 

biệt, chấp trước, chấp trước buông bỏ rồi không còn chấp trước nữa. Chấp trước trong Kinh 

Hoa Nghiêm chính là trong giáo lý Đại thừa nói là kiến tư phiền não, tất cả đều buông bỏ hết, 

quí vị liền chứng quả A la hán. Lục đạo luân hồi liền không thấy nữa, không còn nữa. Vì sao 
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vậy? Vì nó là giả. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay: như mộng huyễn bào ảnh, giống như 

lúc ngủ mà nằm mơ vậy. “Mộng lý minh minh hữu lục thú”, sau khi tỉnh dậy rồi, tỉnh lại rồi 

sáu cõi không còn nữa, không thấy mộng nữa, không còn nữa. Tỉnh lại rồi thì như thế nào? 

Là tứ thánh pháp giới. Xem công phu đạo hạnh của quí vị, công phu kém một chút quí vị là A 

la hán, là Bích Chi Phật, công phu tốt hơn một chút thì quí vị là Bồ Tát là Phật, cảnh giới đó 

sẽ xuất hiện. Môi trường đó so với môi trường chúng ta hiện nay thì tốt hơn rất nhiều. Thanh 

tịnh không có nhiễm trước. Đây là gì? Tịnh Độ của Phật Thích Ca Mâu Ni, lục đạo là uế độ 

của Phật Thích Ca Mâu Ni, Tứ thánh là Tịnh Độ. Trong Tịnh Độ còn phải tu tập. Vì sao vậy? 

Vì quí vị còn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chưa buông bỏ được. Cho nên đầu tiên 

phải buông bỏ phân biệt. Tôi nói tường tận hơn một chút, chư vị sẽ dễ hiểu hơn, không phải 

đã thành A la hán rồi sao? Quí vị buông bỏ chấp trước rồi, nhưng có tập khí của chấp trước, 

trong Tứ thánh pháp giới, A la hán buông bỏ tập khí chấp trước xuống. Tập khí không còn 

nữa họ liền thăng lên một cấp là Bích Chi Phật, họ đã thăng cấp rồi. Trên vị trí Bích Chi Phật 

phải buông  bỏ trần sa phiền não tức là phân biệt, không còn phân biệt nữa. Phân biệt buông 

bỏ rồi, thăng cấp thăng đến Bồ Tát. Bồ Tát không còn phân biệt, có tập khí phân biệt. Cho 

nên Bồ Tát dụng công thì dụng công gì? Buông bỏ tập khí đó, tập khí phân biệt cũng không 

còn nữa. Họ lại thăng thêm một cấp, họ là Phật rồi. Phật pháp giới của Tứ thánh pháp giới. 

Bồ Tát tập khí không còn nữa. Họ thành Phật rồi. Nhưng Phật khởi tâm động niệm, đây chính 

là căn bản vô minh, vô thỉ vô minh chưa buông bỏ được. Vô thỉ vô minh chính là khởi tâm 

động niệm. Họ đã buông bỏ vô thỉ vô minh, khởi tâm động niệm rồi, họ lại thăng cấp rồi, vừa 

thăng như vậy, ra khỏi thập pháp giới rồi, thực sự đã tỉnh lại rồi. Giống như nằm mơ vậy, 

thực sự tỉnh lại rồi. Sau khi tỉnh lại, vậy là cảnh giới gì hiện tiền? Cõi Thật báo trang nghiêm 

hiện tiền. Cõi Thật báo cũng gọi là nhất chân pháp giới. Lục đạo là giả, nó đó mới là chân. 

Chân và giả nói như thế nào đây? Như thế nào mới gọi là chân? như thế nào mới gọi là giả? 

Trong Phật Pháp vô thường là giả, chân thường chính là chân. Trong thập pháp giới đều là vô 

thường, đều là có thay đổi. Quí vị nghĩ thử xem, chúng ta ở thế gian này, quí vị thấy có thứ gì 

không thay đổi? Thân thể này của chúng ta, quí vị đều biết có sanh lão bệnh tử. Lão là lão 

hóa, lão hóa như thế nào? Mỗi năm một già đi, người năm mươi tuổi trở lên thì vô cùng rõ 

ràng. Năm mươi tuổi về trước thì còn mơ mơ hồ hồ, chưa lưu ý đến điều này. Năm mươi tuổi 

trở lên cảm giác được sự lão hóa rồi. Sau sáu mươi tuổi thì vô cùng rõ ràng, mỗi năm càng 

lão hóa hơn. Kỳ thực quí vị còn chưa giác ngộ đến được, mỗi tháng càng già đi, nói thêm với 

quí vị rằng mỗi ngày một già đi. Nói thêm cho quí vị lời chân thật là mỗi giây đều đang già đi. 

Đây gọi là vô thường! Con người đang thay đổi trong từng sát na. Quí vị xem động vật có 

thay đổi hay không? Cỏ cây hoa lá thực vật có thay đổi hay không? Núi sông đất đai có thay 

đổi hay không? Đều đang thay đổi. Đây là hành khổ trong bát khổ của Phật Pháp. Thọ, tưởng, 

hành, thức trong ngũ uẩn đây gọi là hành. Hành chính là gì? Không trụ, nó dừng không được. 

Cõi Thật báo trang nghiêm không có hiện tượng này. Trong cõi Thật báo chỉ có hóa sanh, 

thai sanh không có, không có thai sanh, noãn sanh, thấp sanh đều không có. Họ là biến hóa. 

Đến bên đó là hóa sanh. Thế Giới Tây Phương Cực Lạc là hóa sanh, liên hoa hóa sanh, hóa 

sanh không phải giống như một đứa trẻ, dần dần ở đó mà lớn lên, không phải. Vậy không 

phải vẫn là thay đổi sao. Sự hóa sanh của họ, giống như thân của Phật A Di Đà, là thân bình 

đẳng, vĩnh viễn  bất biến. Quí vị ở cõi Thật báo trú thời gian bao lâu? Trong kinh nói với 

chúng ta ba đại a tăng kỳ kiếp, thời gian này quá dài, ba đại a tăng kỳ kiếp, dung mạo của quí 

vị không hề thay đổi, thân thể quí vị cũng không thay đổi. Quí vị không bao giờ sinh bệnh, là 
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thân kim cang bất hoại. Tướng mạo của quí vị không có sự thay đổi, đó là thật! Thế giới Cực 

Lạc cỏ cây hoa lá bốn mùa thường xuân, nó không có bốn mùa, vĩnh viễn cũng không tàn tạ. 

Núi sông đất dai tốt đẹp, nó không có sự thay đổi. Không giống như thế gian này của chúng 

ta thủy tai, hạn hán, động đất những thứ này, ở nơi đó đều không có nữa. Tai nạn gì cũng 

không còn nữa. Thật báo độ gọi là nhất chân pháp giới. Đó là thật, đó không phải là giả. Quí 

vị cư trú ở nơi đó dần dần ở đó mà nâng cao lên. Từ Sơ trụ, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi 

hướng, Thập địa, Đẳng giác, quí vị trú ở đó. Đến Diệu Giác thì sao, đến Diệu Giác quí vị tốt 

nghiệp rồi. Quí vị không trú ở đó nữa. Trú ở đâu? Trú ở Thường tịch quang. Tứ độ của Tây 

phương cao nhất là cõi Thường tịch quang. Cõi Thường tịch quang là tự tánh. Trở về tự tánh, 

đó gọi là rốt ráo viên mãn. Điều này chúng ta không thể không biết. Chúng ta mới có thể thực 

sự hiểu được, pháp thân đại sĩ đều có thể hiện diệu sắc thân, làm cho chúng sanh trong thập 

pháp giới nhìn, mỗi mỗi nhìn thấy đều không tương đồng. Không phải nói lục đạo nhìn thấy 

khác nhau, Tứ thánh pháp giới nhìn thấy Phật Bồ Tát cũng không giống nhau. Đây đều là nói 

rõ phàm có hình tướng đều là hư vọng. Chúng ta mới thực sự lãnh hội được ý nghĩa của câu 

nói trong kinh này. Không có thứ gì không phải là hư vọng. Chúng ta thấu hiểu, rõ ràng rồi, 

trong kinh đọc đến những câu kinh văn này, hoặc là cùng chia sẻ với các đồng học, đem nó 

nói cho rõ ràng cho thấu đáo là được rồi. Bản thân phải dùng tâm thái gì? Thực sự phải dùng 

phàm có hình tướng đều là hư vọng, cả dấu vết trong tâm cũng không nhiễm. Như vậy liền 

nâng cao bản thân, chúng ta nếu như vẫn nghĩ thân này là như thế nào, thân kia là như thế 

nào, vậy quí vị lại rơi vào phàm phu rồi, lại dẫm chân tại chỗ cũ, chưa được nâng lên, không 

thể chấp trước, không thể phân biệt, khởi tâm động niệm là không có cách gì, bảo quí vị 

không khởi tâm, không động niệm thì làm không được, nhất định làm không được. Vậy nếu 

chúng ta khởi tâm động niệm không có nữa, thì thập pháp giới không còn nữa. Điều này chắc 

chắn làm không được. Chúng ta phải hạ công phu đối với phân biệt chấp trước. Tướng tông 

dạy quí vị tu hành chính là ở đây. Quí vị xem chuyển tám thức thành bốn trí, lục thất nhân địa 

chuyển, chuyển ở trên nhân. Ngũ bát là chuyển trên quả, ngũ bát không cần chuyển nữa. Lục 

thất chuyển một lần, ngũ bát chuyển theo. Thứ sáu, thức thứ sáu là phân biệt, thức thứ bảy là 

chấp trước. Chúng ta hạ công phu trên điều này. Học được những gì? Học không phân biệt, 

không chấp trước, quí vị sẽ khai trí tuệ, quí vị sẽ đắc định, định này gọi là tam muội.  

Ta học Kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày ta vô cùng chăm chỉ học tập, không phân biệt, 

không chấp trước, quí vị đạt được tam muội của Kinh Vô Lượng Thọ, tam muội này cũng gọi 

là niệm Phật tam muội. Quí vị  nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm rất dụng công, vô cùng nghiêm 

túc, thậm chí đối với một chữ, đối với một từ, đều tra rất rõ ràng. Sau khi tra cứu xong trong 

tâm không chấp trước, không phân biệt, quí vị đạt được Hoa nghiêm tam muội. Quí vị sẽ 

khai ngộ. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ quí vị không bị cảnh giới bên ngoài chi phối. Quí vị 

ngày ngày tiếp xúc với cảnh giới này, ở trong cảnh giới này mà không bị nó làm ảnh hưởng. 

Đây gọi là công phu. Rất nhiều người học Phật, học một đời, rất dụng công, rất giỏi ăn nói, 

trước tác viết lách, vì sao lúc ra đi ngay cả tướng lành cũng không nhìn thấy. Nguyên nhân là 

gì? Lúc họ học tập, họ chưa buông bỏ phân biệt chấp trước, chính là ở điểm này. Chưa buông 

bỏ phân biệt chấp trước là phàm phu. Phàm phu học Phật thì được những gì? là Phật học 

thường thức, là tri thức Phật học, không có tam muội, càng không có trí tuệ. Cho nên điều 

này cũng gọi là diệu pháp. Người biết không nhiều, có thể dùng được thì càng ít hơn. Phải 

biết dùng! Không thể không chăm chỉ, không thể không nỗ lực. Chăm chỉ nỗ lực là tiêu 

nghiệp chướng bản thân. Nhưng sách vừa gấp lại, tâm địa thanh tịnh, sạch sẽ thanh tịnh. 
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Người ta hỏi tôi tôi biết, không hỏi tôi không biết. Học Phật như vậy là như pháp. Tâm địa 

thanh tịnh, nên nhớ nửa phần sau của kinh đề chúng ta là năm chữ “thanh tịnh bình đẳng 

giác”. “Thanh tịnh bình đẳng giác” là nhân. “Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm” là quả báo, 

Đại thừa là trí tuệ, vô lượng thọ là đức, trang nghiêm là tướng. Quí vị xem trí tuệ, đức tướng, 

đó là quả. Từ đâu đến? Từ thanh tịnh bình đẳng giác đến. Thanh tịnh bình đẳng giác là tánh 

đức. Cho nên chư vị tỉ mỉ để lãnh hội quí vị liền hiểu được. Nếu như chúng ta học rồi vẫn 

thường đọc đến, vẫn thường thường không quên, vẫn thường thường đang phân biệt chấp 

trước, thì tâm thanh tịnh của quí vị không còn nữa. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, nghiên cứu 

kinh giáo là một môn ở trong đó. Bất cứ pháp môn nào đều không thể chấp tướng. Chấp 

tướng này chính là chấp trước, không thể chấp trước, càng hướng lên cao hơn chút nữa là 

không thể phân biệt, không chấp tướng quí vị được tâm thanh tịnh, không phân biệt quí vị 

được tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng cao hơn tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh liền sanh trí tuệ, 

hà huống là bình đẳng. Vậy là sanh đại trí tuệ. Đây là bí quyết tu học Phật Pháp. Nên nhớ kỹ 

cổ nhân thường nhắc nhở chúng ta, người thực sự tu hành bớt việc. Biết việc ít thì phiền não 

ít, biết người nhiều việc thị phi nhiều. Vì sao người thực sự tu hành, họ phải ở trong núi, cách 

tuyệt với bên ngoài? Đó chính là biết việc càng ít càng tốt. Vì sao vậy? Phàm phu quí vị sẽ bị 

hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Lúc không bị chi phối, đó là định lực tương đối khá, tương đối 

có công phu. Định lực này không nhất định là phải ngày ngày xếp chân diện bích, không phải 

vậy. Không bị cảnh giới chi phối, là thực sự định lực, thực sự công phu. Đó gọi là thiền định. 

Xếp chân diện bích đó là sơ học. Thực sự đắc định rồi, đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. 

Trên kinh Phật có hai câu nói Phật thường nói: na già thường tại định, vô hữu bất định thời. 

Thiện Tài đồng tử 53 lần tham học đều ở trong định, không bị cảnh giới bên ngoài làm chi 

phối. Đạo lý này nhất định phải hiểu được, nhất định phải học tập. Sự thù thắng của Tịnh 

Tông, chúng ta học tập, học đến trình độ nào cũng không sao, học đối với bản thân nhất định 

có điều tốt. Mà pháp môn này, sự tu học này sở dĩ gọi là pháp môn phương tiện, tám vạn bốn 

ngàn pháp môn đều là pháp môn phương tiện, phương tiện của phương tiện, phương tiện thù 

thắng nhất là một câu danh hiệu, một câu danh hiệu bốn chữ A Di Đà Phật này. Trong cuộc 

sống hằng ngày, từ sáng đến tối, luôn luôn nghĩ đến A Di Đà Phật, những việc khác đều 

không nên nghĩ nữa.  

Tôi mỗi ngày đọc kinh, đến nơi này chia sẻ cùng các đồng học, sau khi đọc kinh xong, 

kinh quyển vừa gấp lại, quí vị nếu như hỏi tôi đọc những gì tôi đều không biết, trong tâm chỉ 

có A Di Đà Phật, không hiểu nữa. Quí vị hỏi tôi tôi đều biết, quí vị không hỏi tôi tôi toàn 

không biết. Đến nơi này chia sẻ cùng mọi người, kinh quyển vừa mở ra tôi liền biết. Tôi nói 

xong rồi, hỏi tôi giảng những gì tôi đều không biết. Đây thật là mấy mươi năm đều là như 

vậy. Trong tâm luôn sạch sẽ. Nếu như trong tâm vẫn nghĩ đến những thứ này, thứ kia, vậy thì 

phiền phức rồi, mệt chết đi được. Giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Tổ sư Đại đức, 

giáo huấn của thầy giáo, đều tương ưng với kinh giáo. Vậy có thể không tin sao? Có thể 

không học được sao? Lúc ban đầu mới học tập, bản thân chưa vững vàng, kinh giáo này 

không thuộc kỹ thì làm sao được? Tôi vừa bắt đầu thầy giáo không cho tôi ghi chép, nói 

phương pháp cho tôi, lúc nghe kinh, lúc nghe thầy giáo giảng kinh, nhất tâm chuyên chú, 

nghe hiểu thì tốt, nghe không hiểu cũng được, không nên nghĩ đến nó, không khởi vọng 

tưởng. Nhất tâm chuyên chú là định, định sanh tuệ. Phải nghe những gì? Phải nghe được 

những âm thanh ngoài lời thầy giảng. Điều này không dễ dàng! Thầy giáo có âm thanh ngoài 

lời không? Kỳ thực quí vị xem trước đây chúng ta đọc: Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh, 
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hữu tình các các tùy loại giải. Đó không phải là âm ở ngoài lời sao? Lý giải của mỗi người 

đều không giống nhau, đó là âm ở ngoài lời. Nói với chư vị rằng, mỗi một người nói chuyện 

đều có âm ở ngoài lời, bản thân quí vị không biết được, người thường nghe cũng không hiểu. 

Vì sao vậy?  Họ có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nếu như họ không có vọng tưởng, 

phân biệt, chấp trước, luôn luôn nghe một câu nói, họ đại triệt đại ngộ, họ minh tâm kiến tánh, 

trong thiền tông có. Người tham thiền ngẫu nhiên nghe người ta hát họ liền khai ngộ. Lúc trời 

mưa nghe tiếng mưa rơi trên lá chuối, lúc mưa rơi trên lá chuối, họ nghe được, liền khai ngộ. 

Không định nhân duyên gì. Tâm của họ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới có được năng lực này, 

tâm không thanh tịnh thì không được. Thầy giáo giảng kinh, có lúc thực sự rất ít như vậy, 

thỉnh thoảng có một lần như vậy. Nghe được một chút, có một chút ngộ được, báo cáo với 

thầy giáo, thầy giáo bảo tôi có nói ra điều này sao? Bản thân thầy giáo không hiểu được. Từ 

xưa đến nay tình hình này vẫn có, không phải là không có, biết nói không bằng biết nghe. 

Người biết nói không có khai ngộ, người nghe khai ngộ rồi! Vậy dùng gì để nghe? Thực sự 

mà nói, không ngoài nguyên tắc mà Bồ Tát Mã Minh dạy trong Khởi Tín Luận, lìa tướng 

ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Quí vị dùng tâm thanh tịnh ở đây mà 

nghe hai tiếng đồng hồ là giỏi lắm rồi! Người thường như thế nào? Người thường không 

được. Hai tiếng đồng hồ, họ dùng tâm phân biệt, họ dùng tâm chấp trước. Họ vừa phân biệt, 

vừa chấp trước đó toàn là pháp thế gian. Họ đạt được là những gì? Thường thức. Thường 

thức ở trong kinh điển. Dùng danh từ hiện tại để nói họ đạt được là tri thức, tri thức của Phật 

học Đại thừa. Phật là ý này sao? Không phải, là ý của bản thân họ. Họ nghe rồi, hoàn toàn là 

ý của bản thân họ, lý giải của bản thân họ.  

Phật, Phật là gì? Phật không có ý gì. Phật làm gì có ý gì. Có ý nghĩ không phải là trở 

thành phàm phu rồi sao? Cho nên điểm này phải hiểu được. Phật là không có khởi tâm động 

niệm, phân biệt chấp trước, lưu xuất ra là diệu âm, ghi chép lại chính là văn tự, không thể 

chấp trước. Cho nên âm thanh ngôn ngữ họ lưu xuất ra trong đó không có vọng tưởng, phân 

biệt, chấp trước. Chúng ta nếu như cũng không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước vậy thì 

vừa nghe đã khai ngộ rồi. Từ đó có thể tưởng tượng được, Huệ Năng đại sư trong phương 

trượng của Ngũ tổ, ngài một đời chỉ nghe kinh một lần đó, Ngũ tổ giảng cho Ngài về Kinh 

Kim Cang, chúng ta biết giảng đại ý Kinh Kim Cang, cũng không có kinh quyển, Ngài không 

biết chữ, không có kinh sách, quí vị xem “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, đại khái là một 

phần tư của Kinh Kim Cang, Kinh Kim Cang chỉ có hơn năm ngàn chữ. Nói cách khác, lúc 

giảng hơn 1000 chữ, sau đó vẫn còn có hơn một nửa chưa giảng, Ngài đã khai ngộ rồi. Ngài 

liền thưa với Ngũ tổ: Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. 

Nói năm câu nói. Ngũ tổ bảo không cần nói nữa, y bát liền trao cho Ngài. Nghĩa là gì? Là 

tâm thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta đi nghe Ngũ tổ giảng kinh cũng vô ích, Ngũ tổ hôm 

nay giảng những gì? Quí vị đều đem toàn bộ những lời của ngài lặp lại một lần. Vì sao vậy? 

Vì quí vị ghi nhớ rất rõ ràng. Huệ Năng đại sư không đem những lời Ngũ tổ đã giảng từng 

điều từng điều nói ra, điều thứ nhất ngài nói là gì, điều thứ hai nói là gì, không có! Quí vị 

xem Ngài ngộ nhập là tự tánh. Đây là mật pháp trong Phật Pháp. Thâm mật! Phật không có bí 

mật, bí mật không phải là việc tốt. Bí mật là điều không thể nói với người khác. Phật không 

có bí mật, mà là thâm mật. Nhưng sự thâm mật này, bản thân của mỗi người đều có thể khai 

mở được. Muốn người khác thay quí vị khai mở là điều không thể, phải bản thân khai mở, 

bản thân thực sự hiểu rõ rồi, buông bỏ phân biệt chấp trước liền có thể tháo gỡ được một nửa. 

Ngày nay chúng ta hư ở chỗ nào? Chính là không thể buông  bỏ phân biệt chấp trước. Luôn 
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luôn còn muốn dùng phân biệt chấp trước, dùng quen rồi. Vô thỉ kiếp đến nay chỉ dùng 

những thứ này. Hiện tại bảo đổi, đổi không được, vẫn còn phải dùng điều này, dùng điều này 

liền thành chướng ngại, liền thành sở tri chướng. Chúng ta muốn tiếp cận cảnh giới Phật vậy 

thì vô cùng khó khăn. Điều này không thể không biết. Cho nên tâm địa học Phật càng thanh 

tịnh càng tốt, càng buông bỏ càng tốt.  

Tôi mười mấy hai mươi năm nay, từ lúc ở Mỹ đã thường nói, có thời gian hai mươi, ba 

mươi năm, luôn luôn khuyên nhủ mọi người, thực sự học Phật, buông bỏ tự tư tự lợi, buông 

bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn, nói 16 chữ, tôi 

nói rất thấu đáo. 16 chữ này có khế nhập cảnh giới của Phật? Không có, đến trước cửa Phật, 

16 chữ này dẫn chúng ta đến trước cửa, bước vào một bước đó, vậy thì phải dùng tiêu chuẩn 

của Phật. Tiêu chuẩn của Phật chính là buông bỏ chấp trước. Quí vị liền có thể nhập môn. 

Chấp trước là kiến tư phiền não. Buông bỏ tam giới 88 phẩm kiến hoặc, trong Hoa Nghiêm 

quí vị chính là Bồ Tát sơ tín vị. Trong Tiểu thừa quí vị đã chứng quả Tu Đà hoàn, không 

giống nhau nữa, quí vị thực sự đã vào cửa Phật. Quí vị đã thực sự phù hợp với danh hiệu đệ 

tử Phật, quí vị không phải là giả. 88 phẩm kiến hoặc, Thế Tôn dạy học vì phương tiện, nên 

đem nó quy nạp thành năm loại, dễ nói chuyện rồi, chúng ta cũng dễ dàng hiểu được. Đầu 

tiên là thân kiến, không còn chấp trước thân là ta, thân không phải là ta. Cái gì là ta? Tự tánh 

là ta. Người học Đại thừa nhất định phải biết. Trong Hoàn Nguyên Quán điều đầu tiên là tự 

tánh thanh tịnh viên minh thể, đó là ta. Huệ Năng đại sư kiến tánh là gì? chính là tự tánh 

thanh tịnh viên minh thể. Câu đầu tiên của Ngài nói: “đâu ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh”, 

viên là viên mãn, minh là quang minh. Minh cũng đại biểu cho trí tuệ. “Không sanh không 

diệt”, đó chính là Đại bát niết bàn, “vốn tự đầy đủ”, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ đức năng, đầy đủ 

tướng hảo, không có thứ gì khiếm khuyết. Câu thứ tư nói “vốn không dao động”. Tâm thanh 

tịnh là định, nó không phải động, động là sai rồi. Tự tánh vốn định. Ngày nay chúng ta tâm 

đang động, động này là vọng tâm. Chân tâm bất động. Vọng tâm này của chúng ta nếu như 

bất động rồi, chân tâm liền hiện tiền. Chân vọng là một không phải là hai. Động liền gọi là 

vọng, bất động liền gọi là chân. Điều này quan trọng biết bao! Câu cuối cùng “năng sanh vạn 

pháp”, vạn pháp là toàn thể vũ trụ. Vũ trụ, sinh mệnh, vạn sự vạn vật, từ đâu mà có? tự tánh 

biến hiện ra. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”, cho nên 

không thể dùng thức, phải dùng tâm. Thức là phân biệt chấp trước, vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước đều gọi là thức. Vọng tưởng là A lại ya; phân biệt là ý thức thứ sáu, chấp trước là 

thức mạt na. Quí vị không dùng điều này thì sao? Không dùng điều này chính là chân tâm. 

Đây là vọng tâm, vọng tâm che mất chân tâm. Vọng từ chân tâm mà khởi, không có chân tâm 

thì làm gì có vọng tâm? Vậy nên nó là một tầng ô nhiễm, là một tầng chướng ngại. Quí vị 

phải buông bỏ nó. Phật Bồ Tát khuyên dạy chúng ta, chúng ta phải hiểu được, phải biết vận 

dụng. Đầu tiên là không chấp trước, không còn chấp trước thân là ta, quí vị đối với áp lực 

thân này gánh nặng sẽ không còn nữa. Thân không phải là ta. Ta sẽ không cần để ý nó nữa. 

Để ý cái thân này quá, thân này luôn luôn xảy ra bệnh tật. Lúc quí vị không để ý nó, nó bệnh 

tật gì cũng không còn nữa. Cố ý để bảo dưỡng nó, không bảo dưỡng còn được, bảo dưỡng thì 

toàn thân bệnh tật sẽ xuất hiện. Vì sao vậy? Nghiệp lực. Thực sự hiểu được phương pháp bảo 

dưỡng, tiêu nghiệp chướng là thực sự bảo dưỡng. Nghiệp chướng không còn nữa liền khôi 

phục lại tự nhiên. Ngày ngày tẩm bổ nó, là ngày ngày tạo nghiệp chướng. Quí vị nói thử xem, 

những thứ bổ đó giúp đỡ nghiệp chướng, vậy không phải là sai rồi sao? Trở về với tự nhiên 

tốt biết bao! Thân này ở thế gian có hai mục đích. Thứ nhất là giúp bản thân không ngừng 
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hướng thượng nâng cao cảnh giới, là tự lợi. Dùng thân thể này, đem Phật Pháp giới thiệu cho 

người khác, là lợi tha.  

Giới thiệu cho người khác, phương pháp thứ nhất là bản thân làm được gương tốt cho 

mọi người xem. Thân hành ngôn giáo, nhất định bản thân phải làm được trước. Quí vị xem 

Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Pháp năm xưa tại thế, Ngài hoàn toàn đã làm được! Không làm 

được mà chỉ nói người ta sẽ không tin quí vị, quí vị phải làm được nó, thực hành cho được 

thập thiện, thực hành cho được tam quy, thực hành cho được ngũ giới, thực hành cho được 

lục hòa kính. Bồ Tát lục ba la mật, Bồ Tát Phổ Hiền thập nguyện, 48 nguyện của A Di Đà 

Phật trong bản kinh này đều thực hành được, đây là thực sự tục Phật huệ mạng, hoằng pháp 

lợi sanh. Bản thân không làm thì sao được?  

Bộ kinh này đoạn sau có một phẩm nói là: “thọ trì kinh giới, như bần đắc bảo”, câu nói 

này là thật. Chúng ta trong lục đạo, trong lục đạo đáng thương, lục đạo toàn là giả. Đem tinh 

thần, thời gian, đều dùng vào những thứ giả dối này, rước đến toàn thân tội nghiệp, quả báo 

sau này rất khổ. Nên phải buông bỏ, nhất tâm niệm Phật. Câu danh hiệu Phật này thực sự 

không phải là giả. Một đời, thời gian rất ngắn ngủi, thời gian một trăm năm một cái búng tay 

đã qua rồi, cẩn thận mà nắm bắt thời gian, đem câu danh hiệu này mà niệm cho tốt, tất cả thế 

duyên đều buông bỏ hết. Chúng tôi đã nói là 16 chữ, tuy nhiên không phải là thật, 16 chữ này 

có thể buông bỏ, chắc chắn có thể vãng sanh. Biết thân không phải là ta. Thân là sở hữu của 

ta, giống như áo quần vậy. Coi thân thể là áo quần của ta, không phải là ta.  

Thứ hai là phải buông bỏ đối lập. Oán thân là đối lập. Người thân ái của quí vị là đối lập 

của quí vị. Người quí vị oán hận cũng là đối lập của quí vị. Đối lập là thuộc về biên kiến, nhị 

biên. Vì sao phải buông bỏ? Khắp pháp giới hư không giới và bản thân là một thể, quí vị có 

thể đối lập với người ta sao? Đối lập là sai. Ý niệm đối lập đã là tạo nghiệp rồi, ý nghiệp. 

Hành vi, đó là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Không có đối lập. Tất cả chúng sanh không ai 

không phải là thiện tri thức. Không có không phải là thầy của ta. Họ là thiện nhân.  Ta phải 

học tập thiện hạnh của họ. Tuy học tập, đối với tất cả thiện pháp, không có mảy may tham 

luyến. Vì sao vậy? Có mảy may tham luyến, thiện pháp này dẫn đến phiền não cho quí vị. 

Phiền não là gì? tham sân si mạn nghi, những thứ này bị móc ra, vậy là sai rồi. Những thứ 

này không chấp nhận được, vì thế không khởi tham luyến. Thuận cảnh là tăng thượng duyên 

tốt của quí vị. Không có những thứ này, quí vị không biết công phu của quí vị có thành tựu 

hay không. Vừa thử thách như vậy liền biết được. Nghịch cảnh đến, cũng là thử thách quí vị, 

nếu như không bị nó chi phối, duy trì thanh tịnh bình đẳng giác của quí vị, quí vị được nâng 

cao rồi. Nếu như nghịch cảnh vừa đến: tôi làm sự việc này, quí vị xem họ quấy rầy tôi, họ có 

tội. Họ có tội, ta cũng có tội. Ta động ý niệm này chính là tội. Vì sao vậy? Ta bị họ quấy rầy, 

ta không nâng cao bản thân mình, ngược lại còn đi xuống, bởi thế cảnh giới thuận nghịch 

luôn luôn sanh tâm cảm ơn. Người này hủy báng tôi, hủy nhục tôi, hãm hại tôi, làm cho tôi 

chịu tổn thương rất lớn, đều phải có tâm cảm ơn. Cơ hội tốt đến rồi. Không có mảy may oán 

hận. Quí vị xem Phật Thích Ca Mâu Ni lúc tu Bồ Tát đạo, làm tiên nhân nhẫn nhục, bị Ca 

Lợi vương cắt xẻo thân thể, không có mảy may oán hận, cảm ơn họ. Vì sao vậy? Trải qua thử 

thách này, nhẫn nhục Ba la mật trăm phần viên mãn, nhẫn nhục viên mãn rồi, thành Phật 

trước thời hạn. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, thứ tự sau Bồ Tát Di Lặc, do vì nhẫn nhục 

ba la mật tu viên mãn, ngài thành Phật trước Bồ Tát Di Lặc, hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ở 

sau Ngài. Không cảm ơn được sao?  



789 Tập 160 

 

Tu hành tu những gì? hiểu được đạo lý, hiểu được chân tướng sự thật, người làm những 

việc xấu, người tổn hại chúng ta nghiêm trọng, cũng giống như tiên nhân nhẫn nhục, gặp phải 

Ca lợi vương. Ca lợi là tiếng phạn, dịch ra tiếng Trung nghĩa là bạo quân. Gặp một quốc 

vương như vậy, đem lăng trì ngài xử chết, không có mảy may oán hận. Tâm là bình đẳng, 

tâm là từ bi. Biết được họ cũng là một vị Phật, vốn là Phật mà. Vì sao lại trở thành như vậy? 

Tâm hành bất thiện như vậy là họ nhất thời mê hoặc, tha thứ cho họ, không để ở trong lòng, 

để ở trong lòng vậy là hỏng rồi. Vậy thì phải làm sao? Lục đạo luân hồi oan oan tương báo 

không ngừng không dứt, hai bên đều đau khổ. Cho nên họ giác ngộ, họ thấu hiểu, không để ở 

trong lòng, trên miệng càng không có nữa. Cảnh giới được nâng cao họ thành Phật rồi.   

Cho nên biết tu hành, thuận cảnh nghịch cảnh đều là đào thải tham sân si mạn nghi. Quí 

vị nếu như không ở trong cảnh giới thì quí vị đến đâu mà tu? Kinh quyển thì không được. 

Kinh quyển là sách hướng dẫn. Thật làm là gì? Thật làm là trong cuộc sống hằng ngày, trong 

công việc, trong việc đối đãi với tất cả chúng sanh, điều này phải xem công phu thực sự quí 

vị là giác hay là mê. Chỉ cần cảnh giới hiện tiền khởi tâm động niệm, mê rồi, học có tốt thế 

nào, có thể đọc thuộc tam tạng mười hai bộ kinh, vẫn cứ làm việc lục đạo luân hồi. Quí vị 

không ra được. Cho nên phải hiểu rõ đạo lý này vậy.  

Trên Bồ Tát đạo phải cảm ơn, phải khiêm tốn, phải cung kính, có một tí tâm ngạo mạn 

thì hỏng hết. Lập tức liền đọa lạc. Không những trong Phật Pháp mà thế pháp cũng không 

ngoại lệ, quí vị xem Phu tử đã nói: nếu người có tài mỹ như Chu công vậy nhưng kiêu ngạo 

bỏn xẻn thì những việc khác không cần phải xét đến họ nữa. Hỏng rồi. Quí vị nói xem sự 

kiêu ngạo đó phiền phức biết bao. Kiêu ngạo tự cho mình đúng, phiền phức vô cùng. Nhìn 

thấy người khác tốt, sanh chút tâm tật đố, xong rồi. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta tu 

công đức tùy hỷ. Người ta làm một việc tốt thì tán thán, tán thán họ công đức lớn thế nào, ta 

và họ công đức lớn như nhau, nhờ đức của họ, quí vị nói xem vậy tốt biết bao. Lúc tật đố, có 

tổn thương đến họ hay không? Không có tổn hại, tổn đức mình mà thôi, tổn hại đức của 

chính mình. Vậy là thiệt hại lớn rồi. Làm việc tốt nhiều hơn nữa, quí vị cũng không thể nào 

bù đắp được, đặc biệt là căn bản của đức hạnh. Hiện tại rất ít người biết căn bản của đức hạnh 

là gì? Thế gian xuất thế gian pháp điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, thứ hai là phụng sự sư 

trưởng. Trong Phật Pháp Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, hai câu đầu của tịnh nghiệp tam 

phước, đó là căn bản của đức hạnh. Thành tựu pháp thế gian xuất thế gian là gì? Quí vị không 

có cha mẹ, quí vị làm sao có thân thể? Quí vị không có sư trưởng quí vị làm sao có trí tuệ? 

Cho nên đây là gốc của phước huệ. Phước huệ giống như một cây lớn vậy, đây là gốc. Bất 

hiếu cha mẹ, không tôn trọng sư trưởng thì gốc không có nữa, quí vị làm sao mà thành tựu 

được? Có thành tựu huy hoàng bao nhiêu đều coi như số không. Đạo lý này không thể không 

hiểu! 

Nhiều năm như vậy rất nhiều đồng học đều biết, thầy Lý đem quyển hội tập Kinh Vô 

Lượng Thọ truyền lại cho tôi, từng trải qua một thời biết bao người phản đối, biết bao người 

phê bình, trong tâm tôi hiểu rõ, bản hội tập của Vương Long Thư vì sao không có ai phê bình 

nó? Bản hội tập của Ngụy Nguyên vì sao không có ai phê bình nó? Bởi vì tôi trong đời này 

hoằng dương bản hội tập này, phê bình bản hội tập là đả kích đối với tôi, là hi vọng tôi buông 

bỏ bản hội tập, để đi giảng quyển khác. Tôi có thể làm sao? Nếu như tôi vứt bỏ bản này, 

người ta lập tức thêm cho tôi một tội danh, pháp sư Tịnh Không dối thầy phản đạo, không 

đáng một xu, lập tức liền hỏng rồi. Tôi nói một câu, người trên thế giới đều phản đối, một 

mình tôi phải nghiêm túc học tập, phải chăm chỉ để tuyên giảng. Vì sao vậy? Sứ mệnh Thầy 
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giáo giao cho tôi, tôi không thể làm trái thầy giáo. Hiện tại dần dần tốt rồi, âm thanh này đã 

nhỏ lại rồi, người phản đối bản hội tập dường như không nhiều nữa. Ở đất nước Trung Quốc 

cũng thừa nhận rồi. Tôi nhìn thấy cục tôn giáo quốc gia xuất bản Tịnh Độ ngũ kinh, Kinh Vô 

Lượng Thọ lại dùng bản hội tập này. Quốc gia thừa nhận rồi. Tôi cảm kích những người phê 

bình đó. Vì sao vậy? Vì đây là thử thách định công của tôi, tôi vẫn có thể giữ được, không bị 

thất bại. Họ nêu ra đề thử thách tôi đã thông qua rồi. Đối với những người này tôi cảm kích 

tất cả. Họ đều là thầy giáo của tôi. 

Bản này hiện tại chúng ta dùng là quyển chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, tôi và lão 

cư sĩ nhân duyên rất sâu, đích thực là chúng tôi chí đồng đạo hợp. Ông ở trong nước hoằng 

dương bản này, tôi ở hải ngoại hoằng dương bản này, vào niên đại đó chỉ có hai người chúng 

tôi sử dụng bản này.  Lão cư sĩ Hạ Liên Cư tôi chưa từng gặp mặt. Tôi vô cùng tôn trọng ông 

ấy, mỗi ngày đều lễ bái ông, tôi thờ một bức ảnh của ông. Ông hội tập năm bản nguyên dịch 

cho chúng ta, hội tập đến hoàn thiện như vậy. Đích thực là tập đại thành của năm loại nguyên 

dịch. Mạt pháp 9000 năm, tôi thâm tín không nghi, đều là nhờ bản này mà được độ. Hoàng 

Niệm lão viết chú giải vô cùng cực khổ. Sự việc này tôi tận mắt nhìn thấy, thân thể đã không 

tốt, cả ngày lẫn đêm không mệt không nghỉ, để hoàn thành công việc này. Chúng ta cùng 

nhau học tập chú giải này, tôi cảm thấy chúng ta không nghiêm túc học tập, thì có lỗi với vị 

lão nhân này. Đặc biệt là chúng ta gặp được lần này, hiện tại chúng ta từ đầu đến cuối tỉ mỉ 

để xem, từng chữ từng chữ đều không bỏ qua, tôi tin rằng các đồng học và tôi đều có đồng 

cảm, ông chú giải thật tốt, làm cho chúng ta có tín nguyện kiên định đối với Tịnh Tông. Chỉ 

cần thực sự buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật, thì nhất định được sanh Tịnh Độ. Điều này 

đích thực có mật ngữ, có thân mật. Sự việc này là thật, không phải là giả. 

Chúng ta xem tiếp đoạn dưới.  

“Theo thân Phật có thể chia thành năm”, điều này trong kinh giáo Đại thừa thường nói 

năm loại thân: một là pháp thân, hai là báo thân, ba là ứng thân, bốn là hóa thân, năm là đẳng 

lưu thân. Đẳng lưu thân chúng ta nghe tương đối ít, trong chú giải sau này có nói, đây là điều 

Mật tông nói. Trong hiển tông chỉ nói bốn loại trước. Dưới đây ông giải thích cho chúng ta 

từng điều một.  

Pháp thân tức là tự tánh thân, tên là Tỳ lô giá na, dịch là biến nhất thiết xứ. Chúng ta nói 

những câu này trước. Pháp thân không có hình tướng, nghiêm túc mà nói, chính là tự tánh 

thanh tịnh viên minh thể, đây là pháp thân, vô hình vô tướng, là bản thể của tất cả pháp. Bản 

thể này là danh từ triết học, bởi vì tất cả pháp từ nó mà sanh, không có nó thì không có tất cả 

pháp. Ngay cả hư không cũng là nhờ nó mà sanh. Nếu như không có nó, hư không cũng 

không tồn tại, trong Hoàn Nguyên Quán  nói: “tự tánh thanh tịnh viên minh thể”, chính là chỉ 

điều này. Trong kinh giáo Đại thừa xưng pháp thân Phật là Tỳ lô giá na. Tỳ lô giá na là tiếng 

Phạn, dịch thành tiếng Trung là “biến nhất thiết xứ”, trên thực tế chính là Thường tịch quang 

mà trong Tịnh Độ thường nói. Tịnh Tông  nói tứ độ. Thường tịch quang  độ, Thật báo trang 

nghiêm độ, Phương Tiện Hữu Dư Độ, Phàm Thánh Đồng Cư Độ, nói tứ độ. Ba độ sau, thân 

và độ không giống nhau, có thân có độ. Trong Thường tịch quang nói thân tức là độ, độ tức 

là thân, thân độ không phải hai. Vì sao vậy? Thực sự mà nói trong Thường tịch quang, cũng 

không có thân, cũng không có độ.  

Ý nghĩa của Tỳ lô giá na gọi là biến nhất thiết xứ. Quí vị xem danh từ này, biến nhất thiết 

xứ, thân và độ nhất như không hai, vì sao vậy? Thân và độ dung hòa thành một khối, hòa 

thành một thể, không thể nào phân chia. Chúng ta từ Huệ Năng đại sư kiến tánh, ngài đã báo 
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cáo, trong năm câu nói liền có thể lãnh hội được. Năm câu nói này chính là nói Thường tịch 

quang, chính là Tỳ lô giá na trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Hiền Thủ quốc sư trong Hoàn 

Nguyên Quán nói: “tự tánh thanh tịnh viên minh thể”. Hiền Thủ quốc sư dùng văn tự nhiều, ý 

nghĩa vô cùng rõ ràng, nó là tự tánh. Nó là thanh tịnh, mảy trần không nhiễm, vĩnh viễn 

không bị nhiễm ô. Vì sao nó không có nhiễm ô? Nó không phải là tinh thần, cho nên tâm địa 

liền không có nhiễm ô. Nó không phải là vật chất, sắc tướng liền không có nhiễm ô. Thân 

không có nhiễm ô, độ cũng không có nhiễm ô. Vì sao vậy? Vì nó không phải là vật chất. Nó 

có thể hiện vật chất. Nó không phải là một thân, nó có thể hiện thân. Nó là năng hiện năng 

sanh. Mạt na và ý thức là năng biến. Cho nên gọi là duy thức sở biến.  

Quí vị xem hình hình sắc sắc trong thế gian này, vô lượng vô biên thiên biến vạn hóa, đó 

là phân biệt chấp trước. Không có phân biệt chấp trước sự biến hóa này toàn không còn nữa. 

Cho nên mới nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này nói rất có lý. Xa rời tâm tưởng 

liền trở về với tự tánh.   

Tự tánh viên minh cụ đức. Viên là viên mãn, mảy may khiếm khuyết cũng không có. 

Minh là nói trí tuệ, vô lượng trí tuệ. Minh cũng là quang minh. Cho nên mê, sau khi mê rồi, 

minh liền mất đi, nên gọi là vô minh, vô minh là mê. Giác ngộ rồi thì sao? Giác ngộ liền sáng 

ra.  Chữ minh này là quang minh của tự tánh, không liên quan gì đến nhật nguyệt đăng. Vốn 

là một vùng quang minh. Cho nên trong kinh Phật có câu: đại quang minh tạng. Đó chính là 

minh đức ở trong tự tánh. Người minh tâm kiến tánh vĩnh viễn không còn hắc ám. Hắc ám 

tiêu mất rồi. Vì sao vậy? Quang minh của tự tánh đã hiển lộ ra. Tự tánh quang minh không 

giống như mặt trời, ánh sáng mặt trời rất chói mắt, quang minh của tự tánh là nhu nhuyến, 

giống như ánh sáng mặt trăng vậy, quang tuy rất lớn nhưng không chói mắt, nó không có độ 

nóng, sẽ không làm cho quí vị cảm thấy dưới mặt trời nóng cháy, không có hiện tượng này, 

quí vị sẽ vô cùng dễ chịu, hoàn toàn dung hòa vào cảnh giới này. Có thể hiện thân hay 

không? Có thể. Chúng sanh có cảm, quí vị liền hiện thân ứng phó, cảm ứng đạo giao bất khả 

tư nghì. Sự việc làm xong rồi lại trở về với Thường tịch quang. Cho nên so với cõi Thật báo 

trang nghiêm càng thù thắng hơn một bậc nữa. Cõi Thật báo có thân, trong cõi Thường tịch 

quang không có thân, năng hiện thân, thân bất cứ lúc nào cũng có thể trở về với Thường tịch 

quang. Cũng giống như nước biển vậy, có bọt nước, nổi bọt nước lên chính là quí vị hiện 

thân. Lúc công việc xong rồi bọt nước lại bị vỡ, lại trở về với biển lớn.  

Cõi Thật báo như thế nào? Cõi Thật báo có bọt nước, bọt nước đó nó chưa phá vỡ, khởi 

tác dụng bọt nước cũng có ứng hóa thân, nhưng lúc  ứng hóa xong rồi, nó vẫn trở về với bọt 

nước này, nó không nứt ra. Trong Thường tịch quang không khởi tác dụng liền tách rời ra, 

liền trở về với tự tánh. Tôi dùng ví dụ này chư vị sẽ dễ hiểu hơn. Đó mới gọi là rốt ráo viên 

mãn! Cho đến biến hóa vô cùng, là đạo lý gì vậy? Rất khó lý giải. Vũ tru lớn như vậy, chúng 

ta trong một đời này, có thể nhìn thấy được, rất, rất hữu hạn. Quí vị nói xem là một phần vạn, 

một phần ức vạn đều không thể nào ví dụ được, chúng ta nhìn thấy được rất nhỏ rất nhỏ. Rất 

nhỏ rất nhỏ này biến hóa đã là vô cùng rồi, điều này nguyên nhân là gì? Thực sự mà nói 

không có nguyên nhân. Cũng giống như kính vạn hoa này vậy, không có nguyên nhân. Kính 

vạn hoa cấu tạo rất đơn giản, trong đó có ba miếng kính, đặt vào vài miếng vụn màu sắc khác 

nhau, quí vị quay, quay nó, bên trong liền có hoa văn, quí vị quay một năm như vậy, từ sáng 

đến tối không ngừng quay, không có đồ án nào là hoàn toàn tương đồng. Đây không phải là 

biến hóa vô cùng sao? Tự tánh khởi tác dụng, và đạo lý này giống nhau, chúng ta liền hiểu 

được. Là giả, nó không phải là thật. Thật chỉ có Thường tịch quang là thuần chân. Cõi Thật 
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báo trang nghiêm là tương tự chân, không phải là thuần chân. Vì sao vậy?  Phàm có hình 

tướng đều là hư vọng. Phật Thích Ca Mâu Ni không nói thêm một câu: cõi Thật báo trang 

nghiêm là ngoại lệ, không thêm như vậy. Không thêm câu này, cũng chính là nói cõi Thật 

báo trang nghiêm cũng là hư vọng. Chẳng qua thời gian nó lưu trú dài, nó bất biến. Mãi cho 

đến tập khí vô thỉ vô minh đoạn tận, cảnh giới này không còn nữa, cõi Thật báo liền không 

còn nữa, vậy nên nó cũng không phải là thật, so với thập pháp giới nó là thật, so với Thường 

tịch quang nó vẫn là giả, nó không phải là thật. 

Chúng ta tu hành đầu tiên đạt được cõi Thật báo, đạt được Thường tịch quang đâu mà dễ 

dàng thế! Quí vị xem khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước tất cả đều buông bỏ, chỉ còn 

lại tập khí khởi tâm động niệm, đó là việc không thể nào, đó là việc không thể nào buông bỏ, 

không có cách gì cả, không giống như kiến tư phiền não, trần sa phiền não, có phương pháp 

để đoạn tập khí. Tập khí vô thỉ vô minh không có cách gì đoạn được, chỉ có để cho thời gian, 

dần dần làm cho nó tự nhiên tiêu trừ. Trong kinh Phật nói thời gian tiêu trừ là ba a tăng kỳ 

kiếp, lâu như vậy. Có phương pháp gì rút ngắn thời gian này không? Dường như cũng có, 

nhưng điều này chúng ta không thể xác định. Chúng ta nhìn hiện tượng này có chút hoài 

nghi, nếu như không thể rút ngắn, thế giới Hoa tạng 41 vị pháp thân đại sĩ cùng với Văn Thù 

Phổ hiền, tất cả đều vãng sanh Thế giới Cực Lạc, điều này là vì sao? Trong đây có một tin 

tức, có một tín hiệu, rất có khả năng đến Thế giới Cực Lạc, đoạn tập khí vô minh phiền não, 

thời gian được rút ngắn lại.  Như vậy đến Thế giới Cực Lạc mới có ý nghĩa. Nếu như ở Thế 

giới Cực Lạc cũng phải mất ba đại a tăng kỳ kiếp, vậy thế giới Hoa tạng là được rồi, hà tất 

phải đến Thế giới Cực Lạc? Không cần thiết phải đi nữa. Hiện tượng này đã cho chúng ta 

một tín hiệu, chúng ta biết điều này trong Quán Kinh đã nói, nói con người chúng ta vãng 

sanh, Phàm Thánh Đồng Cư độ hạ hạ phẩm vãng sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc tu 

hành, tu đến trình độ nào? Tu đến Viên giáo sơ trụ Bồ Tát, cũng tức là chúng ta nói minh tâm 

kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thực sự thoát ly thập pháp giới, sanh đến Cõi Thật báo trang 

nghiêm, cần bao nhiêu thời gian? 12 đại kiếp. Trong Quán Kinh nói 12 đại kiếp.  

Trong kinh giáo Đại thừa thông thường thời gian này rất ngắn, ở những chỗ khác thời 

gian rất dài, đến Thế giới Cực Lạc là 12 đại kiếp, hạ hạ phẩm vãng sanh. Người ở Thế Giới 

Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ, quí vị xem ba đại a tăng kỳ kiếp thì 12 kiếp này có là 

gì đâu? Cũng chỉ giống như con người sống 100 tuổi, thì khoảng chỉ 12 tiếng đồng hồ, thời 

gian này đã chứng đắc rồi, là tình hình như vậy, họ nhanh quá. Chúng ta từ điểm này mà 

xem, những Pháp thân Bồ Tát này phải đoạn tập khí vô minh, đến Thế Giới Cực Lạc rất có 

thể đều sớm hơn thời hạn, cho nên mới cần thiết để vãng sanh. Chư Phật Như Lai khuyên 

những đại Bồ Tát ở cõi Thật báo tất cả đều đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, vậy mới có lý 

chứ. Nếu như không có lợi ích thù thắng này, vậy đi có ý nghĩa gì đâu.  

Thế là thực sự nhìn ra được rồi, tỳ kheo Pháp Tạng ở dưới đây phát đại nguyện, năm kiếp 

tu hành, 48 nguyện này nguyện nguyện đều thực hiện được, Ngài mới thành Phật. Thế giới 

Cực Lạc mới bắt đầu chiêu sinh. Thành Phật đến hiện tại mới mười kiếp, cho nên Thế giới 

Cực Lạc là một thế giới rất mới mẻ, quốc độ chư Phật. Phật độ của đức Phật nào, thời gian 

cũng đều dài hơn nó, nó là một đạo tràng mới hưng khởi. Cho nên chúng ta hiện tại đến Thế 

giới Cực Lạc, tương lai ở Thế giới Cực Lạc, dường như đều là nguyên lão khai sơn, chúng ta 

mười kiếp đã đến rồi. Nhất định phải tranh thủ, không nên chờ đợi, ngay trong đời này nhất 

định vãng sanh.  
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Quyển sách này là giấy bảo đảm cho chúng ta, không có ai không thành tựu. Chư vị nên 

biết, đó là hạ hạ phẩm vãng sanh 12 kiếp. Hạ trung phẩm thì sao? Hạ thượng phẩm thì sao? 

Càng hướng lên trên thời gian càng ngắn hơn. Đây là cõi Phàm thánh đồng cư. Trong mười 

phương quốc độ không có sự việc như vậy, chỉ ở Thế giới Cực Lạc có, huống gì là chúng ta 

vừa đến Thế giới Cực Lạc, 48 nguyện của Phật A Di Đà, bổn nguyện oai thần gia trì cho quí 

vị, đều trở thành A Duy Việt Trí Bồ Tát. Cũng tức là nói quí vị tuy là thân phận hạ hạ phẩm, 

nhưng những đãi ngộ mà quí vị hưởng được, trí tuệ, thần thông, đạo lực bình đẳng với Pháp 

thân Bồ Tát. Đây là điều trong tất cả quốc độ chư Phật không thể nào có, phàm phu và pháp 

thân Bồ Tát bình đẳng. Làm gì có sự việc như vậy? Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn 

khó tin. Không phải là chúng ta không tin, là Bồ Tát khó tin. Cho nên Bồ Tát còn phải tu 

pháp môn của chính họ, tu đến thế giới Hoa tạng, Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền lại dẫn họ đến 

Thế giới Cực Lạc, vậy là đi rất nhiều đường vòng. Đây là một con đường tắt, một đời thành 

tựu, hi hữu khó gặp.  

Nói cách khác, đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc quí vị liền chứng đắc pháp thân, A 

Duy Việt Trí liền chứng được. Phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Cho nên 

xưng đây là pháp thân đại sĩ.  

Dưới đây nói, cho đến trung đạo lý thể, lìa tất cả tướng và các hí luận, đầy đủ vô biên 

công đức chân tịnh cho đến chỉ là cảnh giới giữa Phật và Phật, đây là cảnh giới của Phật, 

trong Kinh Hoa Nghiêm nói vậy. Cảnh giới sơ trú trở lên- Viên Giáo. Biệt giáo thì sao? Cảnh 

giới Sơ địa trở lên.  Sơ địa của Biệt giáo tương đương với sơ trụ của Viên Giáo. Phá một 

phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, cũng tức là nói khởi tâm động niệm buông bỏ rồi. 

Điều này chúng ta có thể lý giải được. Khởi tâm động niệm là sóng động vô cùng vi tế. Sóng 

động tuy dừng rồi, còn có tập khí sót lại, tuy đã dừng rồi, bất động, nhưng vẫn còn có những 

tập khí nhỏ nhẹ. Tập khí còn lại đó gọi là tập khí. Tập khí không còn nữa, thực sự bất động, 

cũng giống như chúng ta gảy đàn, gảy đàn là chấn động của dây đàn, không gảy nữa, đó 

chính là buông bỏ, nhưng dây đàn vẫn còn đang động, đó gọi là tập khí. Đợi đến khi toàn 

toàn bất động rồi, đó gọi là Diệu giác, đó chính là Diệu giác vị. Chúng ta đem những chân 

tướng sự thật này làm cho rõ ràng, cho thấu đáo, đối với Thế giới Cực Lạc chắc chắn liền hạ 

được quyết tâm. Vì sao vậy? Những pháp môn khác không theo nữa, không chắc chắn, thời 

gian dài quá, trong đời này chưa chắc đã có thể thành tựu, chưa thành tựu thì vẫn còn làm 

việc lục đạo luân hồi, pháp môn này chắc chắn rồi. Quí vị làm cho rõ những vấn đề này, 

không hoài nghi nữa, chướng ngại lớn nhất chính là hoài nghi. Đoạn nghi sanh tín, tín tâm đó 

thực sự sanh khởi được rồi, nguyện tâm kiên định, phương hướng, mục tiêu của quí vị đã xác 

định rồi, nhất định thành tựu.    

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư 
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Biên tập:Bình Minh 

Thời gian:17.10.2010 

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong 

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô 

Lượng Thọ Kinh Giải, trang 196, hàng thứ năm từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ câu sau cùng:  

“Thân Phật có năm loại khác nhau: một pháp thân, hai là báo thân, ba là ứng thân, bốn 

là hóa thân, năm là đẳng lưu thân”. Bên dưới nói tiếp: “Pháp thân tức tự tánh thân, gọi là Tỳ 

Lô Giá Na, dịch là biến khắp mọi nơi, là lý thể trung đạo, lìa tất cả tướng và các hý luận, đầy 

đủ vô biên thanh tịnh công đức, đây là cảnh giới giữa Phật và Phật”. 

Hôm qua chúng ta học đến đây, năm danh từ của thân Phật này hàm nghĩa rất sâu sắc, 

đặc biệt là loại thứ nhất -pháp thân. Chúng ta cũng nghĩ, ở đây đem nhận xét của cổ đức về 

pháp thân, họ đều căn cứ kinh luận, có nhiều cách nói khác nhau. Từ đây chúng ta có thể 

nghĩ đến, đương thời lúc Đức Thế Tôn giảng kinh, trong tất cả các kinh ngài nói, nghĩa thú 

không tương đồng. Nguyên nhân này chúng ta có thể lãnh hội được, là do thính chúng khác 

nhau. Trình độ thính chúng cao ngài giảng sâu sắc, trình độ thính chúng thấp ngài nói cạn 

hơn. Nhưng quan sát tường tận, nói cạn hay sâu ý nghĩa đều tương đồng, nói rộng hay nói 

lược cũng đều không hai. Ở đây chúng ta tường tận lãnh hội được, có thể từ từ lý giải chân 

thật nghĩa mà Đức Phật nói. Những tài liệu này áp dụng trong Thật Dụng Phật Học Từ Điển. 

“Pháp thân, là chân thân của Phật, giải thích tên này”, nghĩa là giải thích danh từ này. 

“Hai tông Tánh Tướng có nghĩa khác nhau”, nghĩa là cách nói của Tánh Tông và Tướng tông 

không giống nhau. “Tướng Tông căn cứ Duy Thức Luận”, là căn cứ Thành Duy Thức Luận. 

“Nói pháp thân có hai loại, là tổng tướng pháp thân và biệt tướng pháp thân. Tổng tướng 

pháp thân, kiêm hai pháp lý và trí, như như và như như trí trong Kinh Kim Quang Minh, ý 

nghĩa tương đồng với pháp thân”, nghĩa tương đồng.  

Ở đây chúng ta nói sơ qua một chút, hai pháp lý và trí. Lý trong Tánh tông gọi là pháp 

tánh, trí là trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh. Dùng danh từ của Pháp tướng tông để nói, tâm 

pháp mỗi loại có bốn phần. A lại da, Mạt na, Ý thức cho đến tiền ngũ thức đều có bốn phần: 

Tự chứng phần, chứng tự chứng phần, kiến phần và tướng phần, đều có bốn phần này. Trong 
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bốn phần này, tự chứng phần là lý, chứng tự chứng phần là trí. Ta làm sao để tự chứng? 

Đương nhiên có trí, không có trí không thể chứng được. Tự chứng phần là thể, lý thể. Chứng 

tự chứng phần là giác, là bản giác. Biết rằng có thể, thể này chính là lý, ở đây gọi là lý. Lý 

thể, nó không phải hiện tượng, không phải hiện tượng vật chất, không phải hiện tượng tinh 

thần, cũng không phải hiện tượng tự nhiên. Nói cách khác, chỉ có chứng tự chứng phần có thể 

chứng được, chứng tự chứng phần là trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh. Đối với vấn đề 

này rõ ràng minh bạch, không phải tri thức có thể đạt được. Vì sao vậy? Vì phạm vi của tri 

thức là từ bát thức sanh ra.  

Lý là tự tánh chân như, trong Kinh Kim Quang gọi là như như. Nhất định phải có như 

như trí, mới có thể chứng được như như, như như là lý thể. Khi nào mới chứng được? Trong 

Tướng tông nói: “Chuyển A lại da thức thành đại viên cảnh trí”. Chúng ta biết đại viên cảnh 

trí chính là như như trí, như vậy là chứng được. Trong Thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ, 

minh tâm kiến tánh. Tánh là gì? Tánh ở đây gọi là lý thể, kiến tánh nghĩa là như như trí, 

không có như như trí làm sao có thể kiến tánh? Điều này trong tự tánh vốn có. 

Cổ nhân có một ví dụ, ví lý giống như ngọn đèn, lý thể này ví như ngọn đèn; ví như 

như trí giống như ánh sáng ngọn đèn. Sau khi đốt đèn lên, ánh sáng ngọn đèn này chiếu soi 

chính mình. Dùng phương pháp này, phương pháp này cũng rất ý nghĩa. Từ đây chúng ta tỉ 

mỉ lãnh hội được, nó không phải ánh sáng bên ngoài, nó là ánh sáng chình mình phóng ra. 

Cũng chính là Lục Tổ Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, đầy đủ nghĩa là trong 

Kinh Hoa Nghiêm nói: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Họ đầy đủ, 

đầy đủ trí tuệ. Ở đây nói về trí, đầy đủ đức, đức là năng lượng, tướng là tướng hảo. Dùng 

mấy chữ này tiêu biểu trong tự tánh đầy đủ tất cả pháp, vô cùng viên mãn nhưng nó không 

hiển lộ. Nó không có gì cả, nhưng có thể hiện ra bất kỳ điều gì. Nếu nó không đầy đủ, nó từ 

đâu hiện ra?  

Ở sau đại sư Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh, năng sanh vạn pháp”, nếu nó không đầy 

đủ, làm sao có thể sanh? Năng sanh phải có nhân duyên, nếu không có duyên nó sẽ không 

sanh, phải có duyên. Duyên đầy đủ, đây là trong kinh Phật thường nói: “tứ duyên sanh pháp”, 

tứ duyên là bốn loại lớn. Trong Kinh Hoa Nghiêm là vô lượng nhân duyên, sanh khởi vạn 

pháp. Phật pháp không nói nhân sanh, mà nói duyên sanh, có đạo lý. Vì sao vậy? Vì niệm 

đầu tiên không có nhân, niệm thứ hai về sau mới có nhân. Cho nên nhân quả và vạn pháp 
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đồng thời xuất hiện, vạn pháp giai không, nhân quả cũng là không. Nhưng cần phải đến Đẳng 

giác tiến thêm một bước nữa, đến Diệu giác mới thật là vạn pháp giai không, nhân quả cũng 

không. Đẳng giác, vạn pháp chưa không. 

Chư vị nên biết, cõi thật báo trang nghiêm, vạn pháp bất không, nhân quả sẽ bất không. 

Trở về tự tánh, mới thấy được không tướng, chưa trở về tự tánh, tướng ta thấy là có. Trong 

cõi thật báo thấy tướng, thông thường chúng ta gọi đó là nhất chân pháp giới, vì sao vậy? Vì 

nó không có biến hóa. Phật giáo nói chân và vọng, định nghĩa của nó ở chỗ biến và bất biến. 

Bất biến là chân, biến là giả, đó không phải thật. Chúng ta xem thế gian này, pháp nào là vĩnh 

hằng bất biến? Không tìm thấy. Động vật có sanh lão bệnh tử, có thay đổi; thực vật có sanh 

trụ dị diệt, có thay đổi; khoáng vật có thành trụ hoại không, hiện tượng tự nhiên cũng có 

thành trụ hoại không. Không tìm thấy điều gì vĩnh hằng bất biến, không tìm thấy. 

Trong thân thể này của chúng ta_trong hội Lăng Nghiêm, đối thoại giữa Đức Phật và 

vua Ba Tư Nặc, khai phát cho chúng ta thật nhiều. Đức Phật chỉ ra trong thân thể này của 

chúng ta, có biến cũng có bất biến. Bất biến là chân, biến là giả. Trên thân, mắt tai mũi lưỡi 

thân đều thay đổi, trên thân có cái thật ư? Có, cái gì là thật? Tánh là thật, pháp thân là thật. 

Đức Phật lấy một ví dụ: Tánh thấy, mắt chúng ta có thể thấy, có thể thấy là tánh. Mắt chúng 

ta thay đổi, nhãn căn sẽ thay đổi. Khi trẻ mắt thấy rất rõ ràng, vật rất nhỏ cũng có thể thấy. 

Tuổi lớn dần, già thì nhãn căn thay đổi, khởi biến hóa, đã suy lão. Suy lão tức già hoa mắt, 

nhìn thứ gì cũng không thấy rõ ràng. Đây không phải quý vị tánh thấy thay đổi, là công cụ 

này của quý vị, là vật chất này nó đang biến. Vì sao vậy? Vì chúng ta đeo kính không phải đã 

thấy rõ rồi sao? Nếu cái thấy của chúng ta cũng biến hóa, vậy thì đeo kính cũng vô dụng, nói 

rõ đều gì? Tánh thấy không thay đổi. 

Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc, hỏi ông: Lần đầu tiên ông thấy sông Hằng là khi nào? 

Đức Thế Tôn giảng kinh ở lưu vực sông Hằng thời gian rất dài. Sông Hằng của Ấn độ giống 

như Hoàng Hà và Trường Giang của Trung quốc, là một con sông lớn rất dài. Vua Ba Tư Nặc 

trả lời Đức Phật, năm ba tuổi, mẹ ông dẫn ông đi thắp hương ở Miếu thần, lần đầu tiên thấy 

sông Hằng. Đức Phật lại hỏi, lúc ông ba tuổi đến 13 tuổi, thân thể của ông lúc mười ba tuổi 

phải chăng là già hơn lúc ba tuổi? Đúng vậy. Cái thấy lúc 13 tuổi và cái thấy lúc ba tuổi có gì 

thay đổi chăng? Không thay đổi. Ba tuổi nhìn thấy sông Hằng, 13 tuổi nhìn lại sông Hằng, 

cái thấy này không có biến hóa, năng kiến không thay đổi. Dần dần nâng cao, 23 tuổi, 33 tuổi, 
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43 tuổi, 53 tuổi, năm đó ông 62 tuổi. Ông cùng tuổi với Đức Phật. Chứng tỏ khi Phật giảng 

Kinh Lăng Nghiêm, là ngài 62 tuổi, 62 tuổi đã già. Cái thấy đó, so với trước đây có gì biến 

hóa chăng? Không có biến hóa. Như vậy chứng minh, cái thấy không già. Không già là thật, 

biến hóa là giả. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân của chúng ta, người già và thanh niên không giống 

nhau, trẻ tuổi linh hoạt, đó là gì? Máy móc còn linh động. Lúc già máy móc dần cũ kỹ, nhưng 

tác dụng năng lượng của nó không hề thay đổi. Đây là nói với vua Ba Tư Nặc, trong sự biến 

hóa, trong tất cả sự biến hóa, nó có thứ bất biến trong đó, bất biến là thể. Kiến văn giác tri bất 

biến. Trên thân người chúng ta, Đức Phật nói đây là tự tánh, hoặc gọi là Phật tánh: Tất cả 

chúng sanh đều có Phật tánh. Trong khoáng vật, thực vật, Đức Phật nói nó là pháp tánh. Chư 

vị nên biết, pháp tánh và Phật tánh là cùng một tánh. Điều này chúng ta thấy trong kinh nói 

rất nhiều, chư vị tổ sư đại đức cũng tự thuật rất nhiều. Nhưng chúng ta luôn có nghi hoặc, 

pháp tánh và tự tánh là cùng một tánh, tự tánh có kiến văn giác tri, vậy pháp tánh có chăng? 

Đây là vấn đề rất nghiêm túc. Nếu nói trong pháp tánh không có kiến văn giác tri, chúng ta 

có thể nói pháp tánh và tự tánh không phải một tánh, không giống nhau. 

Đến lúc chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt là chúng ta xem Vọng Tận Hoàn 

Nguyên Quán của quốc sư Thanh Lương, xem Bồ Tát Xứ Thai Kinh, đối thoại giữa Thế Tôn 

và Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta hiểu được pháp tánh và tự tánh là cùng một tánh, nó có kiến văn 

giác tri. Rõ ràng  nhất là Thế Tôn hỏi Bồ Tát Di Lặc: Tâm hữu sở niệm, mấy niệm, mấy 

tướng, mấy thức? Bồ Tát Di Lặc trả lời_Phật và Bồ Tát người hỏi người đáp là để chúng ta 

nghe, để dạy chúng ta. Một khảy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm, niệm niệm thành hình, 

chính là vật chất, hiện tượng vật chất. “Hình đều có thức”, trong mỗi hiện tượng vật chất đều 

có thọ tưởng hành thức. Đó là một tâm, không phải tâm thứ hai. 

Vấn đề này tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật làm thí nghiệm nước, đã chứng minh. 

Nước là khoáng vật, dùng thí nghiệm khoa học có thể phát hiện nước có thể thấy, nó có kiến; 

nước có thể nghe, nó có văn, nước có cảm giác. Quý vị xem, chúng ta dùng thiện ý đối với nó, 

nó biết; dùng ác ý đối với nó, nó cũng biết. Thông qua thí nghiệm khoa học, ý tốt đối đãi nó, 

nó thể hiện cho chúng ta thấy một kết tinh rất đẹp. Dùng ý xấu đối với nó, nó thể hiện rất xấu 

xa. Quý vị thấy, phản ứng của nó có kiến văn giác tri. Nhưng kiến văn giác tri nó biến chất, 

biến thành thọ tưởng hành thức. Vì sao vậy? Vì A lại da khởi tác dụng. Nếu không có A lại 

da, khi chuyển bát thức thành tứ trí, nó chính là kiến văn giác tri. Nếu nhất niệm bất giác, nó 
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khởi biến hóa theo bát thức, đó nghĩa là thọ tưởng hành thức. Do đó chúng ta biết, pháp thân 

Bồ Tát, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói: Viên giáo sơ trụ trở lên, chúng ta có thể lãnh hội 

được. Họ tiếp xúc bất kỳ hiện tượng nào, hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất hay hiện 

tượng tự nhiên. Phản ứng nó thể hiện ra, toàn là kiến văn giác tri, vì sao vậy? Vì bản thân họ 

là kiến văn giác tri, chính họ đã chuyển thành bát trí, một chuyển tất cả đều chuyển. Tất cả 

pháp từ tâm tưởng sanh, ý niệm họ chuyển, tất cả cảnh giới đều chuyển. Nếu không thể 

chuyển thức thành trí, tất cả cảnh giới ta thấy toàn là thọ tưởng hành thức. Nghĩa là nói, trong 

tình trạng mê muội gọi là thọ tưởng hành thức, trong tình trạng giác chính là kiến văn giác tri. 

Kiến văn giác tri và thọ tưởng hành thức là một vấn đề, chỉ là giác và mê khác nhau. Chúng 

ta từ đây nhận thức thật tướng các pháp, giúp ích rất lớn cho việc tu hành của chúng ta, con 

đường tu hành chúng ta không bị sai lạc, không còn đi đường vòng. Phương hướng, mục tiêu 

rõ ràng minh bạch. Tu hành như vậy, sao có chuyện đời này không thành tựu. 

Cho nên Kinh Hoa Nghiêm, đại sư Thanh Lương chia thành bốn phần: Tín giải hành 

chứng, phân rất hay. Chúng ta học Phật, trước tiên phải sanh khởi niềm tin đối với thánh 

nhân, niềm tin này sanh khởi có hai loại nhân. Thứ nhất là thiện căn sâu dày, vừa tiếp xúc 

liền tin tưởng. Thứ hai thiện căn không sâu dày như thế, nhưng pháp duyên thù thắng, gặp 

được chân thiện tri thức, môi trường học tập tốt. Ở trong này ta dần dần hiểu được, hiểu rõ sẽ 

tin thật, không hiểu niềm tin này không thật, vẫn còn hoài nghi. Tin không thật thì nguyện 

không thiết, công phu không đắc lực. Hạng người này chiếm đại đa số. 

Bởi vậy lúc Đức Thế tôn còn tại thế, giảng kinh dạy học suốt 49 năm, là vì ai? Chính là 

vì phần tử này, người ở tầng lớp này, hàng trung thượng căn tánh. Thiện căn sâu dày, đó là 

bậc thượng thượng căn. Cho nên chúng ta tuyệt đối phải từ kinh giáo, trường thời huân tu. 

Huân tu này không được gián đoạn, gián đoạn không có hiệu quả, sợ nhất là tinh tấn một 

ngày, mười ngày giải đãi, như vậy không thể thành công. Đặc biệt là trong thời đại hiện nay, 

chúng ta phải tập trung huân tu, mỗi giây mỗi phút không để trôi qua vô ích. Đời này chúng 

ta nhất định khai giải, đạt được tín giải. Sau khi khai giải phải tu hành, tự biết nên tu như thế 

nào. Không hiểu chân tướng sự thật, không hiểu phương pháp tu hành, đó là tu một cách mù 

quáng, là đi đường vòng, không biết khi nào mới đi đến đích. Hiểu rõ ràng, bản thân chắc 

chắn, gọi là chỉ đợi ngày thành tựu, như vậy là được tự tại. Cho nên mấy loại thân của Phật, 

chúng ta không thể không hiểu rõ, liên quan rất lớn đối với việc tu học của chúng ta. 
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Bên dưới giải thích: “Dùng chân như chứng được và chân giác năng chiếu làm pháp 

thân”, lấy điều này làm pháp thân, lấy tự tánh và tự tánh giác làm pháp thân. Lấy cách nói 

của tam thân, thông thường nói pháp thân, báo thân, ứng thân, ba loại thân này trong kinh nói 

nhiều nhất. Dùng ba thân để nói. “Tức dùng hai thân là tự tánh thân và tự thọ dụng báo thân 

hợp lại để xem, y theo nghĩa giải thích này, tức pháp thân là lí trí hiển hiện. Trí hữu vi, trí vô 

vi đều y theo tất cả công đức pháp thể tánh, nên gọi là pháp thân. Lại thành tựu trang nghiêm 

tất cả pháp công đức, nên nói là pháp thân”. Câu này hoàn toàn nói từ về sự, ý này rất khó 

hiểu, nó quá sâu sắc. Câu ở trước, pháp thân là lý trí hiện hiện, điều này dễ hiểu. Ở trước 

chúng ta từng nói, trí là pháp hữu vi, lý là pháp vô vi. Trong Bách Pháp Minh Môn, chân như 

vô vi, trí là hữu vi. Thực tế, ở trước ý này nghĩa là như như trí, đó không phải hữu vi. Trí 

trong pháp hữu vi là tri thức, có thể chứng lý vô vi chăng? Đức Phật nói không thể. Cần phải 

dùng trí đức vốn có trong tự tánh, cho nên lấy ví dụ ngọn đèn, phải chính mình soi chiếu bản 

thân, không phải người khác chiếu sáng chính mình, đây là nói tự chứng. 

Nương vào tất cả công đức pháp thể tánh, trong này cũng có hữu vi và vô vi. Vô vi, 

trong cõi thật báo trang nghiêm là vô vi, vì sao vậy? Vì cảnh giới đó_trước tiên chúng ta từ 

những người sống trong cõi thật báo trang nghiêm, họ chứng được như thế nào? Họ không 

khởi tâm không động niệm, khởi tâm động niệm còn không có, đương nhiên không có phân 

biệt chấp trước. Trong kinh Đức Phật dùng một câu nói, chứng minh chân tướng sự thật này, 

gọi là “pháp vốn như vậy”. Đây là như như và như như trí, không phải là hữu vi. Trong tứ 

thánh pháp giới là pháp hữu vi, lục đạo càng không cần nói, đây là pháp hữu vi. Những chân 

tướng sự thật này, chúng ta đều phải hiểu rõ ràng minh bạch. 

Tất cả pháp công đức này trong mười pháp giới, có quan hệ với lý trí chăng? Có, vì sao 

vậy? Trong kinh Đức Phật thường nói: Tất cả pháp, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Lại 

nói nhiều lần rằng: “ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm”, tâm không lìa 

pháp, pháp cũng không lìa tâm. Tâm là thể, năng hiện năng sanh, pháp là sở sanh sở hiện, 

năng sở không hai. Trong đối thoại giữa Thế Tôn và Bồ Tát Di Lặc, ý này vô cùng rõ ràng. 

Trong Hoàn Nguyên Quán nói với chúng ta, biến pháp giới hư không giới là nhất thể, đây là 

nói tổng tướng. 

Bên dưới còn một cách nói là pháp biệt tướng pháp thân: “Biệt tướng pháp thân, tức tự 

tánh thân trong tam thân, là chân như của thanh tịnh pháp giới”. Đây là gì? Đơn thuần từ thể 
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mà nói. Phật pháp nói cho chúng ta về thể, tướng và dụng, đây là thể tướng dụng. Ba chữ đại 

phương quảng chính là nói ba pháp này, đại là thể, phương là tướng, quảng là tác dụng. Biệt 

tướng pháp thân nghĩa là tự tánh thân trong tam thân, chuyên nói về điều này, chân như của 

thanh tịnh pháp giới. 

“Chân như này là tự tánh của Phật, gọi là tự tánh thân”. Chỉ đơn thuần từ tự tánh mà nói, 

đây là tự tánh thân. “Chân như này đầy đủ công đức chân thường, vì tất cả đều y theo hữu vi 

vô vi công đức pháp, nên cũng gọi là pháp thân”. Trong chân như có đức chân thường, nó là 

thật, không phải giả. Thường là tồn tại vĩnh hằng, nó không có sanh diệt. Trong một số kinh 

giáo đại thừa, gọi là cảnh giới của đại bát niết bàn, nghĩa là đầy đủ đức của niết bàn. 

Trong báo cáo của đại sư Huệ Năng khi minh tâm kiến tánh, câu thứ hai nói: "đâu ngờ 

tự tánh vốn không sanh diệt”, đây là không sanh không diệt, là đức của chân thường. Phàm 

những gì có sanh diệt đều không phải thật, không sanh không diệt là thật, trong kinh điển đại 

thừa gọi là đức của niết bàn, nó là tất cả pháp hữu vi. Pháp hữu vi là mười pháp giới, vô vi 

nghĩa là nhất chân pháp giới, cõi thật báo trang nghiêm. Cõi thật báo trang nghiêm là vô vi 

công đức pháp, trong mười pháp giới là hữu vi công đức pháp, tất cả đều phải nương vào 

chân như. Chân như là tất cả pháp, nghĩa là bản thể của tất cả pháp thế xuất thế gian. Lìa xa 

thể này, không lập một pháp nào, nghĩa là tất cả pháp đều không có. 

Khi chúng tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, thường dùng màn hình để làm ví dụ, mọi người 

dể hiểu. Màn hình ti vi, màn hình vi tính, chúng ta ví màn hình như tự tánh, nó là thật, nó là 

thường, nó không thay đổi, nó không có gì cả. Chúng ta ví pháp vô vi là Phật pháp, trong 

kênh này đang giảng Phật pháp, chúng ta bật kênh này, nó xuất hiện, hình ảnh xuất hiện. 

Hình ảnh này là nương vào màn hình mà hiện ra, nếu không có màn hình này, hình ảnh này 

không thể xuất hiện. Ví pháp vô vi như những hình ảnh tiết mục trên ti vi, bất luận là hữu vi 

hay vô vi, đều nương vào màn hình. Màn hình không có gì cả, khi không hiện nó không có, 

khi hiện nó cũng không có, chư vị phải hiểu ý này. 

Có thể tất cả pháp hữu vi vô vi là mượn thể này, sanh ra tác dụng hiện tượng. Không có 

thể này, nó không hiện tướng. Cho nên nói: Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nó không 

phải thật, thật là gì? Thật là chân như, thật là màn hình, nó là thật. Chúng ta hiểu rõ ràng 

minh bạch điều này sẽ giác ngộ. Đức Phật dạy chúng ta, muốn chúng ta tu, muốn chúng ta 

chứng được, đó là màn hình. Không phải trong đó có hình ảnh, hình ảnh là giả. Không những 
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thập pháp giới là giả, trong cõi thật báo cũng không phải thật. Thuần chân vô vọng gọi là 

thường tịch quang, thường tịch quang nghĩa là màn hình, gọi là đại bát niết bàn. Đại bát niết 

bàn và thường tịch quang cùng một nghĩa, hai danh từ khác nhau nhưng cùng một việc. 

“Biệt tướng pháp thân, chỉ không được nói thành tựu trang nghiêm công đức pháp, cho 

nên gọi là pháp thân”. Nó chỉ nói thể, không nói từ thể hiện tướng, không nói tác dụng này. 

“Tại sao vậy? Pháp này là pháp thân của lý, không hàm nhiếp công đức hữu vi, tức trí pháp 

thân”. Biệt tướng chỉ đơn thuần nói một thân trong tam thân, trong tổng tướng là thể tướng 

dụng đều hàm nhiếp, đều bao gồm trong đó. Vì sao vậy? Vì bất kỳ một tướng, một hiện 

tượng nào_bây giờ chúng ta gọi là tinh thần, vật chất, hoặc là tự nhiên, đều không sao tách 

rời thể. Nói đến thể, đó đều là pháp thân, điều gì không phải pháp thân? Trong Kinh Hoa 

Nghiêm nói: Tất cả chúng sanh vốn là Phật, dựa vào điều gì mà nói vậy? Dựa vào thân này 

của chúng ta chính là pháp thân, chỉ là đang mê, mê mà không giác, trí tuệ đức tướng trong 

pháp thân không thể hiện tiền. Khi giác ngộ, giác ngộ liền hiện tiền. Mê là thân này, giác vẫn 

là thân này, không thay đổi, thể tướng dụng đều không hề thay đổi, tác dụng không giống 

nhau. Đức Phật dạy chúng ta, làm sao mới chứng được pháp thân? Buông bỏ chướng ngại là 

chứng được. Pháp thân là vốn có, xưa nay chưa từng mất đi. Thân sắc tướng là giả, nói thật, 

nó có mất chăng? Cũng không mất. Nhưng tướng có biến hóa, tuyệt đối không mất. Tướng 

này có sanh tử, sanh lão bệnh tử, sau khi chết nó lại thay một tướng khác. Luân hồi trong lục 

đạo, không phải lại thay một tướng khác ư? Tướng thay nhưng tánh không thay, vẫn là tánh 

đó. 

Tông Thiên Thai nói, là pháp trụ pháp vị, tướng thế gian không hoại, chính là nói ý này. 

Chúng ta ở trong lục đạo xả thân thọ thân, không phải chỉ thay đổi tướng thôi sao? Nó 

thường tồn tại, tướng thế gian cũng thường tại. Ngay cả trong lục đạo cũng tình trạng này, 

huống gì là mười pháp giới, huống gì là cõi thật báo trang nghiêm, đây là nhất chân pháp giới. 

Chân tướng sự thật này, nếu chúng ta tham thấu nó, tâm sẽ định. 

Người thế gian sợ nhất là gì? Tham sống sợ chết. Vì sao có hiện tượng này? Vì không 

hiểu rõ chân tướng sanh tử, hiểu rõ chân tướng, không có sanh tử, chỉ là tâm thái chuyển biến, 

hiện tướng sanh khởi biến hóa. Đích thực giống như một người chúng ta mang y phục, chúng 

ta biết sắc thân này giống như y phục vậy, không phải tôi, là cái tôi sở hữu. Chúng ta thay 

một bộ y phục, giống như thay một thân thể, đây mới là chân tướng sự thật. Hiểu rõ chân 
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tướng sự thật, thay y phục càng thay càng tốt, không hiểu chân tướng sự thật, càng thay càng 

kém, y phục này càng thay càng bẩn. Khi hiễu rõ, thay y phục đều thay sạch sẽ, càng thay 

càng đẹp, chính là đạo lý này. Nếu chúng ta đổi thân súc sanh, đó là càng thay càng tệ. Vậy 

đổi thân ngạ quỷ, đổi thân địa ngục, sai. 

Chúng ta đời sau được thân người, nâng cao lên, cõi trời, được thân trời người. Người 

trời dục giới, người trời sắc giới, không giống nhau. Lên cao nữa là thân Thanh văn, thân Bồ 

Tát, thân Phật. Tùy quý vị thay đổi như thế nào, ở trong mười pháp giới tự tánh quý vị không 

thay đổi, nghĩa pháp thân không thay đổi. Bất luận là thân gì, đều là một pháp thân. 

“Nương vào nghĩa của Tánh tông”, Pháp Tánh tông nói, “lý tánh của chân như có tướng 

chân thật giác tri. Lý và trí không hai, giống với vô vi chân như, chân trí cũng vô vi”. Đây và 

ở trước khác nhau, ở trước nói lý trí. Hữu vi là trí, vô vi là lý. “Ở đây nói lý và trí là một 

không phải hai, tánh của lý và trí không phải hai”. Cho nên chân trí cũng là vô vi, đều có thể 

nói thông suốt, xem ta nói từ trên gốc độ nào. 

Vì sao Đức Phật nói nhiều như vậy, hình như hậu nhân chúng ta xem, xem mơ hồ? Phật 

là vì người đương thời ngồi nghe kinh, căn tánh khác nhau, nên ngài nói pháp không giống 

nhau, tất cả đều khiến cho thính giả đại triệt đại ngộ. Đức Phật có thuyết pháp chăng? Không 

nói. Đức Phật là tùy theo căn tánh của quý vị mà dẫn dắt quý vị khai ngộ, nên pháp không có 

định pháp. Ngày nay Đức Phật không tại thế, chúng ta xem những kinh điển này của Phật, 

thực tế mà nói giống như vị đại phu vậy. Hiện nay đại phu không còn, chúng ta xem là gì? 

Xem những phương pháp đương thời ngài kê cho chúng sanh. Chúng ta xem những phương 

pháp này và phương pháp đó mâu thuẩn, không giống nhau, là do người mang bệnh không 

giống nhau, nhưng ngài đều trị lành hết. Bị bệnh, uống thuốc nếu uống sai, không những 

không lành bệnh, có thể còn mất mạng.  

Học Phật cũng như vậy, nếu phương pháp này, kinh giáo này không khế với căn cơ 

chúng ta, không đúng chứng bệnh của ta. Nếu ta học phương pháp này, không những không 

thể thành Phật, có thể còn trở thành ma đạo, cùng một đạo lý.  

Trong đại kinh đại luận nói: “Phật pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạt năng giải”. Ai nói? 

Người giác ngộ nói, người đại triệt đại ngộ nói sẽ không sai. Người chưa giác ngộ nói, là một 

vấn đề rất nguy hiểm. Trong thời kỳ mạt pháp, đến đâu để tìm người đại triệt đại ngộ? Không 

tìm thấy, không tìm thấy phải làm sao? Quý vị xem 1000 năm chánh pháp của Đức Phật 
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Thích Ca Mâu Ni, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10.000 năm. Thời kỳ mạt pháp dài như 

vậy, trong này không tìm ra người khai ngộ, phải làm sao?  Phật A Di Đà đã nhìn thấy, chúng 

sanh trong thời kỳ mạt pháp, ngài mở ra một pháp môn đặc biệt, phương tiện trong phương 

tiện. Dạy chúng ta tín nguyện trì danh, cầu sanh Tịnh độ. Pháp môn này, không gặp được 

thiện tri thức không sao. Gặp rồi chỉ cần quý vị có thể tin, có thể phát nguyện, quý vị liền có 

thể thành tựu, vô cùng thù thắng! Các pháp môn khác, chúng ta biết, không có cao nhân chỉ 

điểm, điều này không dễ. Đặc biệt là Thiền tông và Mật tông, phải gặp chân thiện tri thức. Tu 

học không thể rời xa thầy giáo, nhất định phải khai ngộ dưới tòa của thầy. Chưa thật sự khai 

ngộ, học Mật chưa đạt được tam mật tương ưng, đều không thể rời xa thầy. Cho nên không 

có thầy, bản thân trong một đời có thể thành tựu, chỉ có pháp môn này. Pháp môn này không 

thể nghĩ bàn, gặp được là may mắn vô cùng. 

Đoạn dưới nói: “Tánh tướng không hai, chân như tức pháp tánh, pháp tánh chính là 

chân như. Chân trí cũng là pháp tánh”, trong pháp tánh vôn đầy đủ vô lượng trí tuệ. “Lý và trí 

này không hai, là ẩn dấu của pháp tánh, gọi là Như Lai tạng”. Ẩn là gì? Là có chướng ngại, 

chướng ngại gì? Chúng ta đều biết, khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm, trong kinh 

điển đại thừa gọi nó là vô minh phiền não, vừa động là mê. Trong kinh nói những lời này, 

chúng ta phải luôn ghi nhớ, rất cần thiết: “tâm giác bất động”. Nghĩa là không khởi tâm, 

không động niệm, tâm này là giác ngộ. Nói cách khác, vừa động liền mê, ý niệm vừa động đã 

mê. 

Từ đó cho thấy, tu hành chơn chánh là tu gì? Ta có thể trong mọi lúc, mọi nơi duy trì 

tâm giác bất động của mình, công phu này là bí quyết của Tịnh tông. Tham thiền, như thế nào 

gọi là thiền? Bất động chính là thiền, bất động chính là giác. Tham bằng cách nào? Quý vị 

xem 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử, đó là tấm gương, rất linh hoạt. Công phu ở 

trong đời sống hằng ngày, không chướng ngại quý vị làm việc. Nơi xử sự đối nhân tiếp vật, 

sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm không động niệm, rất linh động, gọi 

là tham thiền. Khởi tâm động niệm, thiền định không còn, chân trí cũng không còn, chân trí 

tức trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã từ đâu đến? Đạt được từ thiền định, thiền định từ đâu đến? 

Từ tinh tấn đạt được, tinh tấn từ đâu đến? Đạt được từ nhẫn nhục, đây là sáu ba la mật. Bởi 

vậy tu hành chơn chánh, công phu áp dụng từ đâu? Từ bố thí, bố thí là gì? Bố thí là buông bỏ. 

Cùng một ý nghĩa với cách vật trong truyền thống dạy học ngày xưa, là tu hành của Nho giáo, 
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thật vậy, không phải giả. Nhà Phật nói tu hành, Nho giáo cũng tu hành, tu sửa hành vi sai lầm. 

Bắt đầu từ đâu? Từ cách vật. Vật là dục vọng, là phiền não, đầu tiên phải buông bỏ tất cả 

phiền não, dục vọng, tâm quý vị mới định. Trì giới là giữ pháp, giữ quy củ, y giáo phụng 

hành. Muốn công phu thành tựu, ta phải nhẫn mọi thứ, phải nhẫn đến mức độ nào mới viên 

mãn? Nhẫn mà không nhẫn, nhẫn nhục là viên mãn. Ý niệm ly nhẫn trong nhẫn nhục, khởi 

tâm động niệm cũng không được, như vậy mới có thể được định.  

Chúng ta nâng cao lên, đó là tinh tấn, mới có thể đạt định, định khởi tác dụng chính là 

trí tuệ. Nói một cách đơn giản, tam học giới định tuệ, lục ba la mật là nói tường tận từ giới 

định tuệ. Nói đơn giản là ba chữ, nói tường tận là sáu chữ. Nho giáo nói: Cách vật, trí tri, 

thành ý, chánh tâm. Nếu chưa buông bỏ dục vọng, trí tuệ từ đâu mà có? Dục vọng là phiền 

não, sau khi buông bỏ phiền não mới có trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền, ý sẽ thành, ý thành sau đó 

tâm mới chánh. Thành ý là thể của chánh tâm, chánh tâm là dụng của thành ý, nó khởi tác 

dụng, chánh mà không tà. Như vậy mới tu thân tề gia. Chúng ta biết phải dụng công như thế 

nào, công phu như thế nào mới đắc lực. 

Cho nên ý niệm động, động niệm gọi là Như Lai tạng. Như Lai như thế nào? Cất dấu, 

không hiện ra. Như Lai tạng chính là một phần chân thật trong A lại da, vì thế A lại da gọi là 

chân vọng hòa hợp. Nửa chân nửa giả, nhưng nửa chân không hiển lộ. Vọng khởi tác dụng, 

còn nửa chân không hiện ra, nửa thật là mê mà không giác. 

Như Lai tạng, tích_chữ tích này rất quan trọng: “Tích công đức thỉ giác”, tích không 

phải là ý niệm ư? Tích lũy ý niệm, tích lũy ý niệm thỉ giác. “Hiển lộ pháp tánh của nó, gọi là 

pháp thân”, nói cách khác, chúng ta phải duy trì giác, không được đánh mất nó. Niệm niệm 

giác mà không mê, đây nghĩa là tích công đức thỉ giác, pháp tánh liền hiện tiền. 

Trong pháp môn niệm Phật này, tích công đức thỉ giác, chính là Bồ Tát Đại Thế Chí nói: 

Tịnh niệm tương tục. Quý vị thử nghĩ xem có phải chăng? Phải dùng tâm thanh tịnh, thanh 

tịnh là gì? Không hoài nghi, không tạp niệm, đây gọi là tịnh niệm. Tương tục là không gián 

đoạn, có nghĩa là tích, như vậy có thể đạt được niệm Phật tam muội, là hiện rõ pháp tánh này. 

Niệm Phật tam muội nghĩa là nhất tâm bất loạn, có sự nhất tâm, có lý nhất tâm. Sự nhất tâm 

đồng nghĩa với tứ thánh pháp giới, lý nhất tâm là sơ trụ trở lên, đây là Viên giáo. Quý vị đã 

sanh vào cõi thật báo, pháp thân Bồ Tát. Đây là pháp thân, pháp thân Bồ Tát. 
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“Tức nói lấy pháp tánh thành thân, nên gọi là pháp thân”. Nói cách khác, chỉ cần chứng 

được pháp thân, gọi là pháp thân Bồ Tát. “Hoặc nói lấy pháp tánh hiển hiện hữu vi vô vi, tất 

cả công đức pháp thành tựu thân trang nghiêm, nên gọi là pháp thân”. Ở đây hữu vi và vô vi, 

chư vị cần phải hiểu. Hữu vi là mười pháp giới, vô vi là cõi thật báo, gọi là nhất chân pháp 

giới. Trong nhất chân pháp giới tất cả pháp thành tựu, tự thân trang nghiêm. 

Quý vị thấy trong Vãng Sanh Luận nói ba loại trang nghiêm: Phật, Bồ Tát, cõi nước, 

đều là vô vi. Vì sao vậy? Vì họ không có khởi tâm động niệm, công đức trong tự tánh biến 

hiện ra, không hề có nhiễm ô. Đại sư Huệ Năng nói: “đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh”, 

trong câu này hàm nhiếp đề kinh này của chúng ta- “thanh tịnh bình đẳng giác”. Đây là pháp 

thân Bồ Tát chứng được, có thân, có cõi nước. Y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, y 

chánh trang nghiêm của thế giới Hoa Tạng, tất cả là pháp vô vi, không phải pháp hữu vi.  

Nói là Phật A Di Đà tu hành năm kiếp thành tựu, tu hành năm kiếp thành tựu gì? Minh 

tâm kiến tánh, tánh đức viên mãn hiển hiện chính là như vậy. Mỗi người sanh đến thế giới 

Cực Lạc, cõi đồng cư, cõi phương tiện, Đức Thế Tôn nói rất rõ ràng: Oai thần bổn nguyện 

của Phật A Di Đà gia trì, khiến trí tuệ, thần thông, đạo lực của chúng ta tương đồng với pháp 

vô vi trong cõi thật báo. Sự thù thắng của Tịnh độ tông chính là ở chỗ này, nghĩa là nói rằng 

bốn cõi ở thế giới tây phương cực Lạc đều là cõi thật báo. Cõi phàm thánh đồng cư, cõi 

phương tiện hữu dư đều là cõi thật báo. Đây là hy hữu, khó tin. Như vậy là sao? Điều này 

chúng ta phải lãnh hội rằng, đây là Phật A Di Đà tu hành năm kiếp thành tựu. Nếu thành tựu 

bình thường, thì tất cả Chư Phật Như Lai đều giống nhau, không có gì hy hữu. Thế giới Cực 

Lạc trang nghiêm thù thắng vô cùng, nghĩa là hai cõi ở trước, thập pháp giới_Hai cõi là thập 

pháp giới, cõi phương tiện hữu dư là tứ thánh pháp giới, cõi đồng cư là lục phàm pháp giới. 

Khiến thân và cõi nước trong mười pháp giới, được nguyện lực của Phật A Di Đà gia trì, đều 

thành A Duy Việt Trí. Đây quả thật là pháp khó tin, ai tin? 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, chứng minh cho chúng ta, Đức 

Phật không vọng ngữ. Mười phương Chư Phật và Phật A Di Đà đều chứng minh, chứng minh 

lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thật, không phải giả, chúng ta cần phải tin. Pháp môn này 

đích thực là hy hữu khó gặp, người gặp được thật sự thành tựu không nhiều, nguyên nhân do 

đâu? Chúng ta phải biết, nguyên nhân ở chỗ khó tin. Đã không tin thật, làm sao nguyện thiết 

được? Thấy thế gian hiện tại cho rằng là thật, không buông được, tham luyến. Nghe nói thế 
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giới Cực Lạc rất tốt đẹp, là thật ư? Muốn đi nhưng lại muốn lưu lại thế gian, ý niệm muốn 

lưu lại thế gian này rất nặng, ý niệm cầu sanh thế giới Cực Lạc yếu ớt. Hay nói cách khác, 

vẫn không đi được. 

Cư sĩ Hạ Liên Cư là ai tái sanh, chúng ta không biết. Ông hội tập Kinh Vô Lượng Tho 

lần thứ ba, hai lần hội tập trước không viên mãn, hội tập lần thứ ba, bản này hay. Tiền nhân 

không thấy, chúng ta đã học được, hy hữu khó gặp. Đệ tử của ông là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, 

phụng mệnh, phụng mệnh lệnh của thầy, viết chú giải cho kinh này. Ông không phụ lòng 

thầy, đã viết thành công bộ chú giải. Chúng ta gặp được bộ kinh này, lại gặp được chú giải 

của Hoàng Niệm Tổ, quả thật như trong kinh nói: “như người nghèo được của báu”, của báu 

này trân bảo của thế xuất thế gian đều không sánh được. Vì sao vậy? Vì trong đời này chúng 

ta có thể giải thoát, trong đời này có thể giải thoát ra khỏi luân hồi lục đạo, thoát ly mười 

pháp giới, trong một đời chắc chắn có thể thành Phật đạo. Điều này hy hữu biết bao! Đạt 

được như vậy thì an lạc biết bao! Thật sự đạt được, thật sự an vui, vứt bỏ hết tất cả pháp thế 

gian này, không còn lưu luyến nữa. Như vậy là ta đã thông suốt, minh bạch, đã nhận được giá 

trị. Còn tham luyến thế gian là sai, cần phải rũ bỏ một cách sạch sẽ. 

Pháp thân chúng ta giới thiệu đến đây. Ở sau chúng ta thấy các bậc cổ đức có nói pháp 

thân vô tướng, cũng có nói pháp thân hữu tướng. Rốt cuộc pháp thân là vô tướng hay hữu 

tướng? Điều này phải hiểu thật rõ ràng, không hiểu rõ khó mà đoạn được tâm nghi ngờ, nghi 

ngờ chướng ngại chúng ta. Phải đoạn nghi sanh tín. 

Chúng ta xem “pháp thân vô tướng” trước. Thuật ngữ này trong quyển thứ 31 Kinh 

Niết Bàn, quyển thứ 31 có mấy câu: “Cho nên Niết bàn, gọi là vô tướng, Thiện nam tử, 

không có mười tướng, mười tướng nào? Sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc 

tướng, sanh, trụ, hoại tướng, nam tướng, nữ tướng, gọi là mười tướng”. Pháp thân không có 

những tướng này. Đại Thừa Đồng Tánh Kinh quyển hạ, có nói mấy câu như vậy: “Như Lai 

chân pháp thân, vô sắc, vô hiện, vô trước, không thể thấy. Không có ngôn thuyết, không trú 

xứ, không tướng, không báo, không sanh, không diệt, không ví dụ”, tất cả những thứ này đều 

không có. Duy Thức Luận quyển thứ mười nói rằng: “Tự tánh thân chỉ có chân thật thường 

lạc ngã tịnh, lìa các tạp nhiễm, tất cả điều thiện đều nương vô vi công đức. Vô sắc tâm vân 

vân tướng dụng khác nhau”. Những kinh luận này đều có căn cứ, đều là trong kinh điển đại 
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thừa nói. Pháp thân vô tướng, có thể nói, đây là toàn từ trên lý mà nói, nhưng ở trước nói sắc 

thanh hương vị xúc, đều là sự; nam tướng, nữ tướng cũng là sự. Sự nói từ lý, về lý không có. 

Như chúng ta vừa mới ví dụ, chúng ta dùng màn hình ti vi để nói. Trên ti vi chúng ta 

xem được rất nhiều kênh khác nhau, tướng hiện trong đó. Chúng ta không bàn luận tướng nó 

hiện là gì, chỉ đơn thuần nói về màn hình, có màn hình chăng? Không có, hiện ra tất cả các 

tướng có ô nhiễm đến màn hình chăng? Cũng không có, không nhiễm. Đây chính là đại sư 

Huệ Năng nói: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nó không có nhiễm ô. Hiện tướng nhiều 

đến đâu, thời gian dài cách mấy, nó căn bản không có ô nhiễm. Là nói từ đây, thể tướng dụng 

hoàn toàn nói từ lý. 

Một cách nói khác: “Pháp thân hữu tướng”, có thể nói như thế. Lý sự vô ngại, sự sự vô 

ngại, pháp gọi là diệu pháp. Nói sao nó đều viên mãn, không có mâu thuẫn, không có đối lập. 

Pháp thân hữu tướng, thuật ngữ này. “Căn cứ theo phương pháp trong các kinh luận nói, tức 

pháp thân vô sắc vô hình, sắc tướng trang nghiêm không thể thấy”. Trong một số kinh điển 

đại thừa khác Đức Phật đều nói như vậy. “Mà Thai gia lại không coi trọng nó”, Thai gia là ai? 

Là Thiên Thai Tông -Pháp Hoa Tông, tư tưởng của họ.“Cho rằng Biệt giáo là thuyết thấp 

kém”, nói pháp thân vô tướng, Biệt giáo có thể nói như vậy. “Căn cứ cực ý của Viên giáo, 

pháp thân quyết phi vô tướng”. Hoa Nghiêm là Viên giáo, Pháp Hoa là Viên giáo, Viên giáo 

nói đến chỗ rốt ráo gọi là cực ý, pháp thân tuyệt đối không phải vô tướng. “Lời này là nói, ý 

viên thật của một nhà”. Một nhà chính là Pháp Hoa Tông - Thiên Thai Tông. Ở Nhật Bản đa 

phần đều xưng là Trí Giả đại sư. Ý viên thật của một nhà chính là Thiên Thai đại sư, tức là 

Trí Giả đại sư, theo ý của ngài. 

“Lý thể của pháp tánh đầy đủ y chánh sắc tâm, tướng tướng đều giống nhau, không phải 

pháp tướng của chân không vô tướng”. Nói như vậy có thông suốt chăng? Xem ở dưới có thể 

biết là được. “Cho nên tam hoặc cứu cánh viên mãn, tức sắc tâm của bản tánh thường trú hiển 

hiện, mà hai pháp y chánh cứu cánh thanh tịnh. Đây tức nói đến Biệt giáo đầy đủ tam thiên, 

hiển thị pháp pháp tức tánh”. Trong này quan trọng nhất, chính là tam hoặc cứu cánh thanh 

tịnh, tất cả hiện tượng toàn là pháp thân. 

Tam hoặc là gì? Là kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Trong 

Kinh Hoa Nghiêm nói: Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vọng tưởng là vô minh phiền não, 

phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Đoạn tận ba loại phiền não 
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này, là chứng được pháp thân thanh tịnh, thân này vẫn còn, thân này là gì? Là pháp thân 

thanh tịnh. Ta xem tất cả các hiện tượng, sum la vạn tượng, toàn là pháp thân thanh tịnh. 

Pháp thân có tướng chăng? Có, đây là tư tưởng của Viên giáo. Pháp thân ở đâu? Không có 

hiện tượng nào không phải pháp thân. 

Thiền tông, người đã kiến tánh, mời hòa thượng ấn chứng cho họ, đây chính là cơ 

phong trong Ngũ Đăng Hội Nguyên. Đích thực đối thoại của họ, cử chỉ của họ, không có một 

pháp nào không phải pháp thân thanh tịnh. Khi nào có thể kiến tánh? Tam hoặc cứu cánh 

thanh tịnh, hoàn toàn buông bỏ, như vậy là kiến tánh. Tam hoặc cứu cánh thanh tịnh này đến 

tập khí cũng không mang theo, mang theo tập khí là không cứu cánh. Đương nhiên trong này, 

không có tập khí vô thỉ vô minh. Nếu trong này bao gồm tập khi vô thỉ vô minh, đây là gì? 

Đây là Diệu giác vị. Tập khí vô thỉ vô minh không bao gồm trong này, đó chính là 41 vị pháp 

thân đại sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong câu này bao hàm cả hai ý, chúng ta phải lý giải rõ 

ràng hai ý nghĩa này. Cứu cánh này có hai nghĩa, thứ nhất là cứu cánh tuyệt đối, thứ hai là 

cứu cánh tương đối. Cứu cánh tương đối là gì? Đối với mười pháp giới, nó là cứu cánh. Một 

loại là đối với 41 vị pháp thân đại sĩ mà nói, cảnh giới đó không giống nhau. Nhưng chúng ta 

biết, phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là pháp thân đại sĩ, Viên giáo sơ 

trụ trở lên. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị pháp thân đại sĩ, có tướng hay 

không? Có tướng, đây là Viên giáo nhất thừa nói. 

Pháp thân của chân không vô tướng là cõi thường tịch quang, là Diệu giác chứng được. 

41 vị pháp thân đại sĩ có biết chăng? Biết nhưng chưa chứng, vì sao chưa chứng được? Vì 

chưa đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh. Vì thế hai cảnh giới này, đều hiện thị ra pháp pháp tức 

tánh. Trong Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa có hai câu: “Thị pháp trú pháp vị, tướng thế 

gian thường trú”. Thị pháp là bất cứ pháp nào, bất luận là pháp nào, nó đều trú trong pháp vị. 

Pháp vị là gì? Là vị trí hiện tiền, không phải quá khứ, không phải vị lai, ngay hiện tiền, ngay 

tại đây. 

Tướng thế gian thường trú, thường nghĩa là tương tục không gián đoạn. Nó không phải 

chân thường, nó là tướng tương tục, các nhà lượng tử lực học hiện đại đã nhận ra. Hiện tượng 

này, họ nói là huyễn tướng do ý niệm tích lũy liên tục tạo nên, niệm niệm không gián đoạn, 

nhưng niệm niệm không tách rời pháp tánh. Pháp tánh nghĩa là pháp thân, pháp thân thường 

trú trong vô vi, cũng thường trú trong hữu vi. Hữu vi và vô vi không hai, ở ngay bây giờ. 
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Giống như chúng ta dùng màn hình ti vi, ví với sắc tướng trong đó, thật sự rõ ràng. Chỉ đơn 

thuần nói màn hình, là thanh tịnh, không có chút ô nhiễm nào. Nói hết cùng một lúc tất cả các 

sắc tướng trong đó, cũng không có ô nhiễm. Không những màn hình không có ô nhiễm, sắc 

tướng cũng không có ô nhiễm, vì sao vậy? Vì nó là giả, không phải thật, sao có nhiễm ô được? 

Từ đó cho thấy, ô nhiễm từ đâu mà có? Nhiễm ô ở nơi con người, pháp không có ô 

nhiễm, là do chúng ta ô nhiễm. Vì sao chúng ta nhiễm ô? Vọng tưởng phân biệt chấp trước 

nhiễm ô. Chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát đây là pháp thân Bồ Tát, ứng hóa ở thế gian này. Nhân 

gian trong lục đạo này, giống như hình ảnh trong ti vi vậy, là hình ảnh của nhân gian. Họ ứng 

hóa ở thế gian, hòa đồng với chúng ta, họ có nhiễm ô chăng? Không có, chúng ta nhiễm ô, họ 

không nhiễm ô. Vì sao vậy? Vì họ hiểu, họ minh bạch. Hay nói cách khác, họ là tam hoặc 

cứu cánh thanh tịnh. 

Tôi vừa nói hai loại ý nghĩa, một là từ thường tịch quang. Như Lai ứng hóa, đó là Diệu 

giác vị, tam hoặc cứu cánh thanh tịnh, quả thật là cứu cánh thanh tịnh. Một loại khác là 41 vị 

pháp thân đại sĩ trong cõi thật báo trang nghiêm, cũng đến ứng hóa, họ cũng là tam hoặc cứu 

cánh thanh tịnh. So với mười pháp giới này, họ là tam hoặc cứu cánh thanh tịnh. Họ cũng có 

thể thị hiện, như Như Lai trong cõi thường tịch quang thị hiện, không có gì khác. Một bên 

không mang theo tập khí vô minh, một bên mang theo tập khí vô minh, tập khí vô minh 

không sao, không hề trở ngại. Bởi vậy Viên giáo sơ trụ Bồ Tát, đến mười pháp giới, cần dùng 

thân gì để độ thoát họ có thể thị hiện thân đó. Như 32 ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm, người 

đáng dùng thân Phật để độ thoát ngài liền thị hiện thân Phật, có thể hiện 32 tướng tốt 80 vẻ 

đẹp, thân Phật xuất hiện ở thế gian. Có thể hiện thân Phật, thì còn có thân gì không hiện được? 

Đáng dùng thân gì để độ ngài liền hiện thân đó, tuyệt diệu. Điều này chúng ta cần phải biết, 

khi đã hiểu chúng ta phải tranh thủ. Phật Bồ Tát như vậy, tại sao chúng ta không như vậy? 

Ngày nay chúng ta tranh thủ đi theo con đường nào? Chúng ta đi theo con đường của pháp 

môn niệm Phật, chắc chắn có thể chứng được, chứng được rất nhanh chóng. 

Thử xem, chúng ta đến thế giới Cực Lạc phải tu bao lâu, mới có năng lực đến thế gian 

này hóa độ chúng sanh? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta, nói rất rõ ràng. 

Chỉ cần đến thế giới Cực Lạc, gặp Phật A Di Đà là được, có thể trở lại thế giới Ta Bà thành 

Phật. Người đáng dùng thân Phật để độ, quý vị có thể thị hiện thân Phật. Quả là không thể 

nghĩ bàn! Vì sao vậy? Vì quý vị là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Năng lực này không phải tự thân 
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ta tu được, là nhờ oai thần của Phật A Di Đà gia trì. Nếu dựa vào bản thân tu thành, không 

cần Phật gia trì, đó là trong Quán Kinh nói, cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh, ở 

thế giới Cực Lạc tu hành 12 kiếp. Như vậy không cần gia trì, tự mình có năng lực thị hiện. 

Bản thân chưa đủ công phu, phải cần Phật lực gia trì, vì thế thần thông, đạo lực, trí tuệ, đức 

năng của chúng ta hoàn toàn bình đẳng với 41 vị pháp thân đại sĩ. Đây gọi là A Duy Việt Trí 

Bồ Tát. 

Bởi vậy phải suy nghĩ thật kỹ, hà tất ở thế gian này chịu khổ! Ở thêm một ngày thì chịu 

khổ thêm một ngày. Sớm ngày đến thế giới Cực Lạc, sớm ngày chứng được đại viên mãn. 

Mỗi niệm không quên chúng sanh ở đây, có duyên với chúng sanh ở đây, quý vị thật sự có 

thể đến cứu họ. Đi một vòng đến thế giới Cực Lạc trở về, quý vị không phải phàm phu, chính 

là thánh hiền. Hiểu được đạo lý này, thấu triệt chân tướng sự thật, ta sẽ phát nguyện, tôi 

không thể không đi, tôi nhất định phải thành công. Tín nguyện khẩn thiết tức có thể vãng 

sanh. Đại sư Ngẫu Ích nói: Có vãng sanh hay không mấu chốt ở chỗ có tín nguyện hay không, 

phẩm vị cao thấp là ở công phu niệm Phật sâu hay cạn. Hai câu này nói quá hay. 

Bên dưới dẫn chứng, cũng là Phẩm Đề Bà trong Kinh Pháp Hoa: “Tịnh pháp thân vi 

diệu, đầy đủ 32 tướng”. Đây nghĩa là thị hiện đến thế gian này, giống như Đức Phật Thích Ca 

Mâu Ni vậy. Báo thân tức là pháp thân, pháp báo ứng ba thân nhất thể. Phẩm Trần Như Kinh 

Niết Bàn cũng có ý này: “Sắc là vô thường, nhân diệt là sắc, đạt được sắc thường trú giải 

thoát”, đây là giác ngộ. Khi chưa giác ngộ, sắc là vô thường, khi giác ngộ thấy nó bất diệt. 

Thấy tướng gì? Bây giờ tức là một niệm này, niệm này bất sanh bất diệt. Vì sao nói nó bất 

sanh bất diệt? Vì tốc độ quá nhanh, sanh diệt đồng thời, sanh diệt không hai. 

Quý vị thử nghĩ xem tốc độ Bồ Tát Di Lặc nói, chúng ta cũng là khái lược dùng con số 

để tính: Một giây có 1600 triệu ý niệm, một giây 1600 triệu. Hay nói cách khác, nó là một 

giây trên 1600 triệu ý niệm, quý vị có cảm nhận được chăng? Cho nên nói sanh diệt tức là 

không sanh diệt, nó quả thật là tướng sanh diệt, nhưng không cách nào nhận ra sự sanh diệt 

của nó. 

Các nhà khoa học lượng tử quan sát, họ nói với chúng ta: Tiểu quang tử, thời gian nó 

tồn tại vô cùng ngắn ngủi. Họ nói rất ngắn ngủi chúng ta có thể lý giải, vẫn thấy nó là một 

tướng tương tục, do ý niệm tích lũy liên tục tạo nên, ý niệm thật sự tuyệt đối không nhìn thấy. 

Vì một giây trên 1600 triệu ý niệm, dùng máy móc tinh vi cũng không nhìn thấy. Chúng ta 
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chỉ thấy được một phần trăm giây, một phần ngàn giây. Giống như ống kính của máy hình, 

có một phần trăm giây. Quý vị chụp máy bay phóng ra, chụp tốc độ nhanh nhất, quý vị có thể 

thấy một cách rõ ràng hình như nó không động. Bây giờ chúng ta thấy Bồ Tát Di Lặc nói: 

một giây trên 1600 triệu ý niệm. Nhanh bằng một giây trên 1 triệu ý niệm, sợ rằng máy móc 

cũng không phát hiện được, đều không làm được. Một giây trên 1 triệu, 1600 triệu quả là 

không tưởng tượng được! 

Từ đây để lãnh hội, khi các nhà lượng tử lực học thấy tiểu quang tử, là tình hình do ý 

niệm tích lũy, không phải đơn độc. Đơn độc chính là trong tốc độ này, trong kinh Đức Phật 

nói ai có thể thấy được? Bát địa Bồ Tát, bát địa Bồ Tát tâm thanh tịnh đến đâu? Dao động vi 

tế, ngắn ngủi như vậy, họ đều cảm nhận được, đó gọi là thấy được. Đức Phật nói bát địa trở 

lên: Bát địa, cửu địa, thập địa, thập nhất địa là Đẳng giác, thập nhị địa là Diệu Giác, mấy vị 

trí này có thể thấy được. Năm đẳng cấp cao nhất, năm cấp bậc này họ thấy được. Máy móc 

của chúng ta dù tinh vi đến đâu, cũng không đạt được trình độ này. 

Phẩm Quán Không trong Kinh Nhân Vương nói: “Pháp tánh ngũ ấm, thọ tưởng hành 

thức thường lạc ngã tịnh”. Pháp tánh ngũ ấm, không phải pháp tướng, thông thường ngũ ấm 

là nói pháp tướng_Pháp tánh ngũ ấm. Pháp tướng ngũ ấm và pháp tánh ngũ ấm là một, không 

phải hai. Người minh tâm kiến tánh thấy ngũ ấm gọi là pháp tánh ngũ ấm, người chưa kiến 

tánh thấy ngũ ấm này là pháp tướng ngũ ấm, ý nghĩa khác nhau. 

Ở sau nói: “Pháp thân thuyết pháp”. Pháp thân có thuyết pháp chăng? Thông thường 

nói pháp thân không thuyết pháp. Trong Hiển giáo nói: “Pháp thân không nói pháp, báo thân 

hóa thân có nói pháp”, đây là kinh điển đại thừa thường nói.  

Quý vị xem chúng ta thờ Phật, thờ ba vị Phật. Vị Phật ở giữa tượng trưng pháp thân, 

pháp thân không thuyết pháp. Hai vị Bồ Tát hai bên, Bồ Tát thuyết pháp, Bồ Tát nhất định là 

hai vị. Một vị tượng trưng giải, một vị tượng trưng hành. Quý vị xem vị trí của Bồ tát, đặt ở 

bên nào. Trong Kinh Hoa Nghiêm, đằng sau chúng ta là Hoa Nghiêm Tam Thánh, Bồ Tát 

Văn Thù bên phải, Bồ Tát Phổ Hiền bên trái. Chúng ta thường cho bên phải là lớn, từ phải 

qua trái. Bồ Tát Văn Thù ở bên phải, đối diện với chúng ta là ở tay phải. Không phải ngài, 

nếu trong tượng Phật ngài ở phía trái, tượng trưng giải, giải môn. Văn Thù tượng trung giải 

môn, Phổ Hiền tượng trưng hành môn, Tông Hoa Nghiêm là giải trước sau đó mới hành. 
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Pháp môn Tịnh độ, bên phải là Bồ Tát Quán Thế Âm, bên trái là Bồ Tát Đại Thế Chí, 

tượng trưng điều gì? Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng hành môn, Bồ Tát Đại Thế Chí tượng 

trưng giải môn, Tịnh độ Tông là hành trước giải sau. Quý vị thấy vị trí là biết, pháp môn này 

coi trọng môn nào trong hai môn. 

Phật không thuyết pháp, Phật tượng trưng lý thể, pháp thân lý thể. Bồ Tát thuyết pháp, 

đây là cách nói thông suốt. Pháp thân thuyết pháp, Mật tông thường nói, nhưng Thiên Thai 

tông cũng nói pháp thân thuyết pháp, có thể nói như thế. Pháp thân là vạn pháp, hết thảy vạn 

pháp, biểu pháp trong vạn pháp chính là thuyết pháp. Thuyết pháp có đối tượng, tâm có sở 

cảm. Quý vị thấy những hiện tượng tự nhiên đó, thấy ánh sáng mặt trăng, khi ngồi tĩnh tọa 

bên bờ hồ, thấy phong cảnh tĩnh lặng, có người đã khai ngộ. Đó phải chăng là pháp thân 

thuyết pháp? Đúng vậy, pháp thân đang biểu pháp. Hoàn toàn xem căn tánh mỗi người, căn 

tánh tương ưng với quý vị, quý vị sẽ có chỗ ngộ. Một số người không thuộc căn tánh đó, họ 

có cảm ứng, xúc động tình cảm thâm sâu của nội tâm. Cho nên nó nói pháp, sao nó không 

thuyết pháp được? Không có pháp nào không đang thuyết pháp. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử, quý vị thấy rất tuyệt 

diệu, pháp thân báo thân và ứng thân đều đang thuyết pháp. Cây cỏ hoa lá đang thuyết pháp, 

sơn hà đại địa đang thuyết pháp, hiện tượng tự nhiên đang thuyết pháp. Vấn đề là ta có nghe 

được hay không? Có thấy được hay không? Nếu nhìn thấy, pháp đó gọi là diệu pháp, tuyệt 

diệu vô cùng, thật sự được lợi ích. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 196, hàng thứ tư từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ câu sau cùng.  

Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão. “Pháp thân tức tự tánh thân, gọi là Tỳ Lô 

Giá Na, dịch là biến nhất thiết xứ”. Biến nhất thiết xứ nghĩa là nói ngài tồn tại mọi lúc mọi 

nơi. Tịnh tông gọi là thường tịch quang. Từ chánh báo mà nói là Diệu giác vị, trong Kinh 

Hoa Nghiêm gọi là Diệu giác vị. Từ hoàn cảnh cứ trú gọi là cõi thường tịch quang, trên thực 

tế thường tịch quang không có tướng. Nó không phải vật chất, cũng không phải tinh thần, nó 

không có hiện tượng tự nhiên, cho nên nó hoàn toàn sáng rỡ. Đây chính là chân tánh của 

chính minh, chân tâm của chính mình. Nó không có hiện tượng nào, nhưng nó có thể hiện ra 

tất cả, năng sanh vạn pháp, vạn sự vạn vật đều từ nó sanh ra, đều từ nó biến hiện ra. Biến như 

thế nào? Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán của quốc sư Hiền 

Thủ, chúng ta đều đã học, nói rất rõ ràng, rất minh bạch: “Tịch quang, thân và cõi nhất như, 

thân và cõi không hai”. Có tên gọi này, nhưng ta tìm không thấy dấu vết. 

Bên dưới nói rất hay, ông nói: “Lý thể trung đạo, lìa tất cả tướng và các hý luận”. Nó rốt 

cuộc là như thế nào, đều nói ra hết. Trung đạo là những gì Phật chứng được, không hữu nhị 

biên đều không trú, phi không phi hữu, đặt cho nó cái tên gọi là trung đạo. Nếu chấp trước có 

trung đạo, vậy là sai, vì sao vậy? Quý vị lại rơi vào nhị biên, nhị biên là từ tâm phân biệt sinh 

ra.  

Phật pháp đại thừa nói, toàn thể vũ trụ là nhất thể, là một thể hoàn chỉnh, tuyệt đối 

không thể tách rời. Nếu tách rời, phiền não lập tức khởi lên, sự thật không có tách rời, tách 

rời là vọng niệm của chúng ta. Bởi vậy Đức Phật thuyết pháp đích thực có cái khó, như vậy 

sao mà nghe được? Nhất định phải tuân thủ lời dạy của Bồ Tát Mã Minh: Không chấp trước 

tướng ngôn ngữ, đọc kinh không chấp trước tướng văn tự. Văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ, 

gọi là lìa tất cả tướng. Văn tự ngôn ngữ không được chấp trước, danh từ thuật ngữ cũng 

không được chấp trước. Ví dụ nói không, hữu, trung đều không được chấp trước, hiểu ý của 

nó là được, không được chấp trước, không được phân biệt. Quý vị thấy phân biệt còn sai, sao 

có thể chấp trước? Như vậy mới gọi là biết nghe, quý vị đúng là rất biết nghe kinh. 

Đức Phật thuyết pháp cũng như vậy, Đức Phật không có khởi tâm động niệm, không có 

phân biệt chấp trước. Ngài nói rất nhiều, nhưng ngài không hề phân biệt, không hề chấp 

trước, không hề khởi tâm động niệm, chúng ta làm sao hiểu được? Chúng ta cũng không khởi 

tâm động niệm, cũng không phân biệt chấp trước, như vậy là hoàn toàn hiểu được ý của ngài. 

Chúng ta khởi tâm động niệm, có phân biệt chấp trước, đó là ý của chúng ta không phải ý của 

Phật. Chúng ta nghe Phật giảng kinh, đọc tụng kinh điển của ngài, là ý của mình không phải 

ý của Phật. Vì sao vậy? Vì Phật không có ý. 

Mỗi người chúng ta không giống nhau, chúng ta nghe kinh, đọc kinh, cảm nhận cũng 

đều khác nhau. Nếu giống nhau, ý nghĩa chân thật của nó cũng giống nhau. Vì sao tôi đọc là 
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ý này, quý vị đọc ý lại là ý kia? Cần phải hiểu chân tướng sự thật này. Trong bài kệ khai kinh 

nói: “Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa”, câu này quả thật không dễ, làm sao có thể hiểu 

nghĩa chân thật của Như Lai? Nhưng lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó chính là nghĩa 

chân thật của Như Lai. Là ai? Trong Phật giáo đại thừa, Hoa Nghiêm viên giáo sơ trụ Bồ Tát, 

họ hiểu, họ làm được không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không chấp trước, 

hoàn toàn buông bỏ những điều này. A la hán chỉ buông bỏ chấp trước, họ còn phân biệt, còn 

khởi tâm động niệm, họ hiểu nghĩa chân thật của Như Lai chăng? Nói cho chư vị biết, không 

thể, họ chưa có năng lực này. Bồ Tát có thể lý giải, Bồ Tát đã buông bỏ phân biệt chấp trước, 

có thể hiểu ít phần chân thật nghĩa của Như Lai, không thể hiểu hết hoàn toàn. Hiểu hoàn 

toàn nhất định phải buông bỏ vọng tưởng, vọng tưởng là phân biệt chấp trước, mới hiểu hoàn 

toàn. 

Phật giáo truyền đến Trung quốc gần 2000 năm, trong 2000 năm nay, người đạt đến tiêu 

chuẩn này không ít! Chúng ta dự đoạn khái lược ít nhất có 3000 người, đạt được tiêu chuẩn 

này. Người đạt tiêu chuẩn này, thông thường đều nói họ đã thành Phật. Như Thiền tông nói, 

minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, họ đạt đến tiêu chuẩn này, thật sự hiểu nghĩa chân 

thật của Như Lai. Đại sư Huệ Năng không biết chữ, ngài cũng hiểu. Trong Pháp Bảo Đàn 

Kinh nói rất hay, vấn đề này không liên quan đến biết chữ hay không. Liên quan đến điều gì? 

Ta có thể buông bỏ hay không? Liên quan đến buông bỏ, không liên quan đến việc biết chữ 

hay không. Buông bỏ điều gì? Buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp 

trước. Ngài rất đáng khâm phục, đã buông bỏ tất cả. Tuy không biết chữ, nhưng tất cả kinh 

điển quý vị đọc cho ngài nghe, không có gì ngài không hiểu, lại có thể giảng giải nghĩa lý 

cho ta nghe, khiến ta khai ngộ, ngài có bản lĩnh này. Không những ngài hiểu kinh Phật, mà 

học thuật của truyền thống xưa ngài có hiểu chăng? Đều hiểu hết, tất cả pháp thế xuất thế 

gian ngài đều thông triệt. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp không rời tự tánh, đã kiến tánh, đâu có 

lý không thông! 

Bởi thế mục tiêu tu học rốt ráo của Phật giáo chính là kiến tánh, nghĩa là khiến ta khôi 

phục trí tuệ đức năng vốn có của chính mình, mục đích là như vậy. Không phải kiểu học vấn 

chưa dung hội quán thông, không phải ta đọc kinh nhiều, nhớ được nhiều. Không phải, không 

phải ý này, đó là thường thức, thuật ngữ hiện nay gọi là tri thức. Phật giáo không cầu tri thức, 

Phật giáo chỉ cầu trí tuệ, trí tuệ đạt được từ giới định tuệ. Giới là một kỹ xảo, định là nòng cốt, 

tâm được định. Nếu còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, không thể được định. Cần phải 

buông bỏ những thứ này, mới được định. Cảnh giới trong định không có thời gian và không 

gian. Thời gian không có, quá khứ, vị lai đều ngay hiện tiền, quý vị đều có thể nhìn thấy. 

Không gian không có, nghĩa là khoảng cách không có, xa đến đâu cũng ngay trước mắt. 

Thiền sư Trung Phong nói rất hay: Tâm tôi tức là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà tức là tâm tôi. 

Tịnh độ tức là ở đây, ở đây tức là Tịnh độ. Câu nói này là thật, không phải giả. Phật A Di Đà, 

thế giới Cực Lạc từ đâu mà có? Là tâm chúng ta biến hiện ra, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, 

làm gì có khoảng cách? Làm gì có trước sau? Không có, như vậy mới thật sự nhìn thấy chân 

tướng, tiếp xúc được chân tướng sự thật, đây đều gọi là pháp thân. 

“Lìa tất cả tướng”, vì pháp thân không có tướng, cho nên phải lìa tướng mới có thể nhìn 

thấy. Chúng ta chấp tướng, không nhìn thấy được. “Và các hý luận”, hý luận là ngôn thuyết, 

nói thế nào thì cũng cách một tầng. Những gì trong kinh Đức Phật nói, chúng ta đều không 

được chấp trước, chấp trước sẽ không thấy được tánh. Cho nên nghe kinh tuyệt đối không 

được chấp tướng ngôn thuyết, đọc tụng kinh tuyệt đối không được chấp tướng văn tự. Dùng 
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tâm như thế nào để nghe? Dùng tâm thanh tịnh nghe, dùng tâm bình đẳng nghe, khi đọc kinh 

mới hoát nhiên đại ngộ. Chúng ta học kinh điển vì sao không khai ngộ được, không thể khai 

ngộ? Vì chấp tướng! Như vậy sao có thể khai ngộ? Trước tướng là phàm phu, phàm phu tri 

kiến, không thể không biết điều này. Cho nên lìa tất cả tướng, nghĩa là nói không được dùng 

tướng để thấy nó. Và các hý luận, tức không được dùng ngôn ngữ để nói nó. Cho dù nói như 

thế nào cũng đều không giống. 

Câu bên dưới: “Đầy đủ vô biên chân tịnh công đức”, nó không phải là gì cả, nhưng bên 

trong nó đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ, vô lượng tướng hảo. 

Nó không thiếu thứ gì, nhưng nó không có gì cả. Khi đại sư Huệ Năng khai ngộ nói: “đâu 

ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, chính là câu này, ngài không nói tường tận, ngài chỉ nói: “vốn tự 

đầy đủ”. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra điều này, ngài nói: Tất 

cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Vốn tự đầy đủ chính là câu này, trong 

chân tâm bản tánh của chúng ta, có trí tuệ, đức năng, tướng hảo giống với Như Lai. Bởi vậy 

Đức Phật không dám coi thường tất cả chúng sanh, vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh vốn là 

Phật, không có sai biệt!  

Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, Bồ Tát Thường Bất Khinh tượng trưng điều này, Đẳng 

giác Bồ Tát. Thấy bất kỳ ai ngài đều lễ bái, người đi xin ăn ngoài đường, Bồ Tát nhìn thấy 

đều đảnh lễ, cung kính. Cung kính gì? Cung kính tự tánh của họ. Họ có Phật tánh, chỉ là hiện 

tại họ mê, khi giác ngộ họ chính là Phật. Khi mê Phật tánh của họ không hề mất đi, trí tuệ 

đức tướng cũng không mất, chỉ là hiện tại họ có chướng ngại, không thể hiện tiền. Chướng 

ngại này chính là tập khí phiền não, họ bị nó làm chướng ngại. Đoạn tận tập khí phiền não, trí 

tuệ đức tướng của họ liền hiện ra. 

Thời kỳ kháng chiến, chùa Giang Kim Sơn ở thị trấn Tô Châu, có một vị pháp sư tên là 

Diệu Thiện, bình thường người ta gọi ngài là Phật sống Kim Sơn. Hành nghi của người này 

rất giống Tế Công, không để ý vẻ bên ngoài, suốt đời chỉ mặc một chiếc áo. Bên trong là một 

bộ đồ ngắn, bên ngoài một chiếc áo dài, đầu năm đến cuối năm không hề giặt, ngài chỉ được 

một bộ như thế. Mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng, ngài có bản lĩnh này. Thời kỳ 

kháng chiến, ngài viên tịch ở Yangon tại thủ đô Miến Điện, ngài có rất nhiều câu chuyện 

truyền kỳ. Vị đại đức này, quả đúng là đại đức, Phật tử gặp ngài đều lạy sát đất. Đó là pháp 

sư, đặc biệt là một pháp sư rất có đức hạnh, ngài như thế nào? Ngài cũng trả lễ. Cư sĩ lạy ngài 

ba lạy, ngài cũng quỳ xuống lạy cư sĩ ba lạy, cho nên có rất nhiều người xuất gia cảm thấy kỳ 

lạ nói: Người ta lạy ông là chuyện nên làm. Ngài nói không được, tôi không dám. Ý trong 

này rất thâm sâu! Dạy chúng ta phải biết cách khiêm tốn, phải đoạn tận tập khí ngạo mạn 

trong tâm. Ngài làm ra cho mọi người thấy, rất cảm động người khác, rất nhiều học theo ngài. 

Pháp duyên thù thắng, quốc nội quốc ngoại đều rất đông, bởi vậy ngài có công đức chân thật. 

Bổn địa của pháp sư chúng ta không biết, ngài chưa từng nói, không ai biết. Nhưng thấy biểu 

hiện của ngài, là người tu hành chứng quả. Ngài có tha tâm thông, trong tâm người khác nghĩ 

gì, có ý niệm gì, ngài đều biết. Ngài có túc mạng thông, biết được quá khứ vị lai, đây không 

phải là người bình thường. Pháp sư Lạc Quán cùng ở với ngài bốn tháng, ông nói với tôi, đây 

hoàn toàn là sự thật, không phải giả. Có một lần pháp sư Lạc Quán cùng ăn cơm với ngài, tín 

đồ đơm cơm cúng dường ngài, ngài rất hoan hỷ, đều ăn hết, người kia cũng đưa qua một bát. 

Tất cả có mười bảy người, nên có 17 bát cơm, sau đó còn có người muốn đưa cơm thêm cho 

ngài. Pháp sư Lạc Quán ngồi bên cạnh thấy vậy nói: không được, quý vị không nên hại pháp 

sư. Ngài đã ăn 17 bát cơm và một bát mì, quý vị còn muốn ngài ăn thêm. Pháp sư lạc Quán 
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bảo thôi, mọi người mới dừng, nếu không vẫn đưa thêm cơm. Pháp sư Lạc Quán ngồi bên 

cạnh hỏi, được chăng? Ngài nói với pháp sư Lạc Quán: Không tăng không giảm. Như không 

có việc gì, ngài có năng lực này. Không những có năng lực này, mà năng lực này còn gia trì 

cho người khác. Đây là tự thân pháp sư Lạc Quán cảm nhận được. Cũng là có một ngày cùng 

nhau ăn cơm, pháp sư Diệu Thiện bảo tín đồ Phật tử: đến đây, quý vị đến đơm cơn cho pháp 

sư Lạc Quán. Đơm một bát ăn xong, lại đến, đơm thêm một bát, lại đơm thêm một bát. Pháp 

sư Lạc Quán nhớ, hình như ông ăn khoảng 10 bát cơm, không cảm thấy no. Ông nói, dựa vào 

ông làm gì có năng lực này, là pháp sư Diệu Thiện gia trì. 

Đây là người trong thời kỳ kháng chiến, rất nhiều người lớn quen biết ngài, không phải 

giả. Suốt đời không cần tiền, trên người không có đồng tiền nào cả. Khi Phật tử cúng dường 

tiền, ngài liền nhai nuốt. Quý vị xem tiền giấy rất dơ, nhiều vi khuẩn, ngài ăn hết, nhưng 

không sao. Ngài thể hiện ra như thế cho mọi người xem. Ngài chuyên môn lượm rác trên đất. 

Trong rác, đặc biệt là đồng nát sắt vụn ngài đều ăn hết, giống như ăn đậu phụng, ăn gạo vậy. 

Câu chuyện về ngài rất nhiều, nói không hết, đây đều là thật không phải giả. 

Cho nên trong tự tánh của mỗi chúng ta, đích thực đầy đủ vô biên chân tịnh công đức, 

vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, không cần cầu bên ngoài. Bên 

ngoài là giả, không phải thật. Trong tự tánh là thật, không phải giả. Vì thế người học đạo 

chơn chánh, cầu bên trong, không cầu bên ngoài. Đức Phật dạy chúng ta làm gì, thì chúng ta 

phải nổ lực thực hành.  

Tu hành là sửa đổi hành vi sai lầm, tư tưởng sai lầm, ngôn ngữ sai lầm, hành động sai 

lầm, gọi là tu hành. Tiêu chuẩn thật sự là gì? Tiêu chuẩn chính là những gì trong kinh luận 

nói, dùng giới luật tu thân. Giới luật là tiêu chuẩn của thân, kinh luận là tiêu chuẩn của ý 

niệm, không nên có ý niệm bất thiện. Khởi tâm động niệm đều tương ưng với trong kinh Phật 

nói, như vậy là đúng, không tương ưng lập tức sửa đổi. 

Câu tiếp theo: “là cảnh giới của Phật với Phật”, đây không phải là cảnh giới của người 

bình thường, đây là cảnh giới Phật. Khi nào mới có thể tu đến cảnh giới này? Lúc nãy có nói 

với chư vị, chúng ta từ trên nhìn xuống dưới, không chấp trước_không chấp trước chính là A 

la hán, không phân biệt là Bồ Tát, không khởi tâm không động niệm chính là Phật. Chúng ta 

tu là phải tu từng tầng từng tầng đi lên, trước tiên học từ đâu? Đầu tiên học không chấp trước, 

sau đó mới học không phân biệt. Giống như ngài Huệ Năng, nói buông bỏ thì cả ba thứ đều 

buông bỏ, chưa từng thấy ai như ngài. Trước ngài Huệ Năng không có ai, ngài Huệ Năng trở 

về sau cũng chưa từng có. Nhưng từng bước từng bước đi lên thì rất nhiều. Hạng người này, 

chúng ta thấy 2000 năm nay, có khoảng trên dưới 3000 người, đó là từng bước từng bước đi 

lên. Giống như leo cầu thang vậy, leo lên từng bậc một, như vậy được. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Viên giáo sơ trụ Bồ Tát, Hoa Nghiêm sơ tín đến lục tín là 

tiểu thừa, thất tín chứng A la hán, cũng là đi lên từng tầng từng tầng. Trong tứ thánh pháp 

giới: Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật_Phật ở đây vẫn còn khởi tâm động niệm, buông bỏ 

khởi tâm động niệm, ngài ra khỏi mười pháp giới. Đó là chân Phật, không phải giả Phật, tức 

là ở đây nói chỉ có Phật với Phật, ngài là thật. Đây là cảnh giới đại triệt đại ngộ, minh tâm 

kiến tánh của Thiền tông, vượt thoát mười pháp giới, là cảnh giới của họ. 

Xem tiếp bên dưới, thứ hai là báo thân. “Như Lai gọi là Lô Xá Na, dịch là quang minh 

biến chiếu, có thể khiến sơ địa Bồ Tát trở lên cảm thấy được”. Sơ địa là Biệt giáo, Biệt giáo 

sơ địa, Viên giáo sơ trụ đều có thể thấy được. Ta có thể thấy được tức là vào cảnh giới của họ, 

cảnh giới này là 41 vị pháp thân đại sĩ, trong này có 41 địa vị, tất cả đều là pháp thân Bồ Tát. 
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Lô Xá Na là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là quang minh biến chiếu, đây là 

trí tuệ. Quang minh biến chiếu nghĩa là trí tuệ của ngài, có thể chiếu soi khắp biến pháp giới 

hư không giới. Pháp giới hư không giới ngài có thể nhìn thấy, nghe thấy. Chúng sanh trong 

này nhân duyên thuần thục, ngài biết, khi ngài biết tự nhiên liền đến giúp họ. Đây gọi là đệ tử 

Phật môn, không bỏ một ai, từ bi đến tột cùng, ở đây là nói báo thân của Phật. 

Trong giáo lý đại thừa, Tướng tông nói chuyển bát thức thành tứ trí. Pháp tướng tông 

chuyển bát thức thành tứ trí, địa vị bình đẳng với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh trong 

Thiền tông. Thông thường Giáo môn gọi là đại khai viên giải, Tịnh độ tông gọi là lý nhất tâm 

bất loạn. Danh từ thuật ngữ của mỗi tông phái đều khác nhau, cảnh giới hoàn toàn giống 

nhau, đều là địa vị này. Viên giáo sơ trụ trở lên, 41 vị pháp thân đại sĩ trú trong cõi thật báo 

trang nghiêm, ở đây gọi là nhất chân pháp giới. Vì sao vậy? Vì họ không dùng bát thức, đã 

chuyển bát thức thành tứ trí. 

Bát thức là gì? Bát thức là phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm. Khởi tâm động 

niệm là A lại da, phân biệt là đệ lục Ý thức, chấp trước là Mạt na thức. Chỉ cần có những thứ 

này, họ ở trong mười pháp giới. Những thứ này không còn, đã chuyển, họ liền siêu việt mười 

pháp giới, họ ở trong cõi thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như Lai. Ở đây chỉ có tâm hiện 

không có thức biến, cho nên gọi nó là nhất chân pháp giới, là vĩnh hằng bất biến. Sanh đến 

đây đều là hóa sanh, biến hóa sanh ra. Không có thai sanh, không có noãn sanh, nó là hóa 

sanh. Tướng hóa sanh, không phải như trẻ con lớn dần lên, không phải vậy. Hóa sanh hoàn 

toàn giống với thân tướng của Phật, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, tướng 

hảo đó vĩnh viễn không biến hóa. Thọ mạng quả thật là vô lượng, họ không già yếu, vì sao 

không già yếu? Vì không thay đổi, nên họ không già yếu. Thế giới này của chúng ta, trong 

mười pháp giới đều già yếu, đều có sanh lão bệnh tử, nó biến hóa, ở đó không có biến hóa. 

Chư vị nên biết, biến hóa là thức, nghĩa là vọng tưởng phân biệt chấp trước, những thứ này 

khởi biến hóa, ở cõi đó không có. Bởi vậy cây cỏ hoa lá luôn xanh tươi, lá cây không rụng 

xuống đất. Trên mặt đất rất sạch sẽ, không cần quét, không có biến hóa, là cõi Tịnh thật sự. 

Chúng ta muốn trong đời này, đến nơi hoàn cảnh này, quả là rất khó, tưởng chừng có 

thể nói là không thể. Nhưng có một khả năng duy nhất, chúng ta niệm Phật đến thế giới tây 

phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư, cõi 

thật báo không có gi khác, hoàn toàn tương đồng, đây là một môi trường rất đặc biệt. Vì thế 

sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc, dù là cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh, 

cũng giống như sanh vào cõi thật báo, quả là không thể nghĩ bàn. Pháp môn này rất khó gặp. 

Rất nhiều người gặp, người học Tịnh độ không ít. Học Tịnh độ đúng là không ít, được mấy 

người hiểu rõ ràng, minh bạch những gì trong kinh dạy? Nếu họ không hiểu rõ ràng minh 

bạch, họ còn lưu luyến thế gian này. Khi hiểu rõ ràng minh bạch, họ buông bỏ hết vinh hoa 

phú quý, danh văn lợi dưỡng của thế gian, họ không còn vướng mắc những điều này nữa, 

chân thành niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Trong đời này nhất định chúng ta làm được. 

Ở đây chúng ta nói về báo thân Phật, hiện nay thân này của chúng ta cũng đều là báo 

thân. Báo thân Phật là báo thân trí tuệ, vì sao vậy? Vì ngài đoạn tận tập khí phiền não. Khởi 

tâm động niệm là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư 

phiền não. Ngài đoạn tận tất cả, trí tuệ vốn có trong tự tánh hiện tiền. Hoàn cảnh này là trí tuệ 

biến hiện, thân và cõi nước đều là trí tuệ. Nó không phải ý niệm, nó là trí tuệ. Đạo lý này 

chúng ta không thể không hiểu. Bây giờ chúng ta không có năng lực đoạn phiền não, tập khí 

quá nặng, muốn đoạn cũng không đoạn được. Phật dạy chúng ta phá thân kiến, chúng ta phá 
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được thân kiến chăng? Không phá được. Chưa phá thân kiến, nhất định có ý niệm tự tư tự lợi, 

có thể buông bỏ được chăng? Không buông được, đây là nói thật. Do đó chúng ta đối với 

pháp môn Tịnh độ, mới nắm bắt thật chặt. Chỉ có nương vào pháp môn này, đời này chúng ta 

mới có đường thoát ra, mới có thể ra khỏi luân hồi lục đạo, ra khỏi mười pháp giới. Ngoài 

pháp môn này ra, Phật pháp rất nhiều pháp môn, tám vạn bốn ngàn pháp môn. Bất kỳ pháp 

môn nào đều phải đoạn phiền não, quý vị mới có thể thành tựu. Chỉ có pháp môn này, không 

cần đoạn phiền não, chỉ cần khống chế phiền não. Chỉ cần khiến nó không khởi tác dụng, 

chúng ta sẽ thành tựu. Khống chế dễ! Đoạn quá khó. 

Dùng phương phương pháp gì để khống chế? Dùng một câu Phật hiệu. Cổ nhân nói: 

“không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”. Ý niệm vừa khởi, bất luận là thiện niệm hay ác 

niệm, nhiễm niệm hay tịnh niệm đều không quan trọng. Niệm thứ hai chính là Nam Mô A Di 

Đà Phật, đem câu Phật hiệu này thay thế niệm thứ nhất. Đây gọi là chân niệm Phật, gọi là 

biết niệm Phật, rất hiệu quả, chắc chắn có thể vãng sanh. Không chuyên tâm niệm Phật, đời 

này chúng ta trôi qua một cách vô ích, như vậy thì rất khó. 

Thân hiện tại của chúng ta là nghiệp báo, nghiệp này là gì? Là nghiệp tự mình tạo, có 

tịnh nghiệp, có nhiễm nghiệp. Nhiễm nghiệp ở trong lục đạo, tịnh nghiệp ở trong tứ thánh 

pháp giới. Ngoài luân hồi lục đạo ra, cõi Tịnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Thanh văn, 

Duyên giác, Bồ Tát, Phật, bốn địa vị này là bên ngoài lục đạo, cõi phương tiện hữu dư của 

Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế giới Cực Lạc có, thế giới này cũng có. Trong nhiễm nghiệp có 

thiện ác, tâm thiện, hành thiện của chúng ta, báo thân này của chúng ta là thiện. 

Thiện là gì? Là mạnh khỏe trường thọ, người thế gian gọi là vinh hoa phú quý, đây là 

nhân thiện chiêu cảm. Tạo ác nghiệp thì sao? Thì thân nghiệp báo này nhiều bệnh, chịu khổ 

chịu nạn, đều là báo thân! Nghiệp báo không giống nhau. Chúng ta quan sát tỉ mỉ nghiệp báo 

càng kém, là thân súc sanh, thân ngạ quỷ, thân địa ngục, đó là gì? Đó là tạo nghiệp rất nặng, 

họ đầu thai vào đó. Thiện nghiệp, nếu thiện căn thù thắng vượt qua phước báo nhân gian, thì 

sanh đến cõi trời, tự nhiên cảm ứng đạo giao. Họ là đẳng cấp nào, nhất định họ đến cùng 

đẳng cấp ở đó, cao hơn không đến được, thấp hơn họ cũng không đi. 

Đức Phật nói rất rõ ràng, trời có 28 tầng, đó đều là tu thiện, tu phước, dần dần nâng cao. 

Tạo ác nghiệp sẽ đọa xuống thấp, thân nghiệp báo. Nghiệp này có ai chi phối chăng? Nói với 

chư vị, không có ai chi phối. Điều này trong Phật pháp nói rất rõ ràng, không có ai chi phối, 

chi phối là chính mình. Bởi vậy người học Phật không mê tín, bất cứ việc gì cũng đừng nên 

hỏi thần, bói quẻ, Phật giáo hoàn toàn phản đối. Trong kinh nói rất rõ ràng, khởi tâm động 

niệm hỏi chính mình, quý vị sẽ rõ ràng. Tâm ta thiện, hành vi thiện, nhất định tiến lên. Tâm 

hành bất thiện, nhất định là đọa lạc xuống thấp. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, là từ tâm 

tưởng mình sanh ra, không phải từ bên ngoài. Không những Phật nói với chúng ta, thân thể, 

thân thể chúng ta là do tâm tưởng mình sanh ra. Chư vị nên biết, hiện nay tật bệnh rất nhiều, 

có rất nhiều bệnh tật nghiêm trọng, như bệnh về ung thư, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nó. 

Quả thật có không ít người niệm Phật được lành bệnh, là nguyên nhân gì? Có đạo lý trong đó! 

Tâm hành họ thiện, tất cả pháp từ tân tưởng sanh, thân thể này cũng từ tâm tưởng sanh. Tâm 

chúng ta bất thiện, tế bào trong thân thể biến thành độc tố.  

Những gì là bất thiện? Trong kinh Đức Phật dạy: Tham sân si gọi là ba độc phiền não. 

Có tham sân si, tế bào trong thân thể chúng ta mang theo độc tố. Thêm vào mạn và nghi, là 

năm độc, năm độc này vô cùng phiền phức! Đây chính là thân thể chúng ta cơ bản đã mang 

theo độc tố. Đức Phật dạy chúng ta: Cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si, rửa sạch hoàn 
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toàn độc tố trong tế bào thân thể chúng ta, như vậy vĩnh viễn không hề sanh bệnh. Bên ngoài 

bệnh tật truyền nhiễm như thế nào, ta cũng không bị ảnh hưởng, danh từ của y học gọi là sức 

miễn dịch. Quý vị có năng lực miễn dịch này, trong thân thể không có độc, độc và độc tương 

cảm. Quý vị không bị cảm nhiễm, không có độc. Quý sẽ biết, rõ ràng đạo lý này, hiểu được 

phương pháp này, thân tâm ta an vui biết bao. Độc rất dễ bị nhiễm, nhân phải cần có duyên, 

điều này trong kinh nói rất rõ ràng. Tham sân si mạn nghi là năm độc, đây là nhân, nhân 

mang bệnh, nhân tử vong, nhân sau khi chết bị đọa lạc.  

Duyên có hai loại, có nội có ngoại. Nội duyên là oán hận não nộ phiền, đây là nội duyên, 

phải đoạn trừ nó, không đoạn trừ nó rất dễ bị bệnh. Duyên bên ngoài là tài sắc danh thực thùy, 

hoàn cảnh bên ngoài mê hoặc chúng ta. Trong và ngoài chúng ta vừa kết hợp, liền mang bệnh 

ngay, bệnh từ đây mà sanh ra. Đức Phật nói đều này rất rõ ràng, nói còn hay hơn bác sĩ. Phật 

có thể dạy chúng ta không mắc bệnh, tuy tuổi tác lớn, tuổi tác tăng trưởng nhưng không bị 

lão hóa. Học Phật có lợi ích gì? Lợi ích đầu tiên là thân thể chúng ta mạnh khỏe, pháp hỷ 

sung mãn, cuộc sống an vui. Đây là lợi ích đầu tiên của việc học Phật, bản thân đạt được 

chính là điều này. Niềm an vui này của thân tâm, không liên quan đến giàu nghèo sang hèn, 

chỉ cần ta chịu học, đây chính là cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn thật sự. 

Học Phật thật sự cần ghi nhớ, phải trì giới, trì giới nghĩa là làm người tốt. Đức Phật dạy 

về ngũ giới, thập thiện chúng ta phải làm được. Thực hành cụ thể ngũ giới thập thiện, nói với 

chư vị, nghĩa là Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, nói một cách tường tận. Quý vị cố gắng đọc, 

nổ lực thực hành, thực hành tất cả, quý vị là tiêu chuẩn trong kinh Đức Phật nói: “Thiện nam 

tử thiện nữ nhơn”. Thiện nhân không gặp tai nạn, không có tai ương hiểm họa, thân tâm bình 

an, gia đình hạnh phúc, thiện nhân sự nghiệp thuận lợi. Nơi quý vị cư trú, còn có thể giúp xã 

hội, giúp quốc gia, giúp thế giới này. Quý vị tu càng tinh tấn thì công đức càng lớn, đây là 

thật, không phải giả. 

Tuyệt đối phải ghi nhớ, không được ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài. Những cảnh 

giới bên ngoài, đối với tu hành chơn chánh mà nói, đều là Phật Bồ Tát, đều là thầy giáo. Quý 

vị xem ở sau Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử, chúng ta cần phải 

học. Người đó gạt tôi, sỉ nhục tôi, hủy báng tôi, hãm hại tôi, tôi có sân si chăng? Chúng ta sân 

si là mắc lừa, mắc lừa lớn, nó dẫn dắt tham sân si mạn trong tâm ra, quý vị liền mắc bệnh. 

Quý vị xem, sai rồi đúng không! Gặp tình hình này phải làm sao? Không sân si, hoan hỷ, họ 

đến thử thách chúng ta, xem công phu chúng ta như thế nào? Ta thông qua, không sao. Ta 

không hề sân si, còn cám ơn họ, vì họ giúp chúng ta nâng cao cảnh giới. Quý vị xem ý niệm 

đó vừa chuyển, không những bệnh không có, mà năng lượng còn nâng cao, cảnh giới cũng 

nâng cao. Ai giúp chúng ta nâng cao? Những người đó giúp ta nâng cao. Quý vị xem chỉ 

trong một niệm, ý niệm này vừa chuyển quý vị là Phật. Nếu như khởi oán hận, quý vị lập tức 

đọa lạc vào tam đồ. 

Trong thuận cảnh, gặp một vài người tốt, không được có chút tham luyến nào, phải duy 

trì như như bất động trong mọi cảnh giới. Khi thuận cảnh chúng ta không có tham tâm, đã 

đoạn tận phiền não của tham. Gặp nghịch cảnh không có tâm sân nhuế, đoạn tham sân si từ 

đâu? Đoạn từ nhân sự, từ hoàn cảnh. Trong cuộc sống hằng ngày, mặc áo ăn cơm, đối nhân 

tiếp vật, ngay trong những việc này, mài sạch tham sân si mạn nghi, mài một cách sạch sẽ, 

quý vị đã thành Phật. Vì thế mỗi người đều là ân nhân, mỗi người đều là Bồ Tát, mỗi người 

đều là thiện tri thức. Ai cũng là người tốt, mọi việc đều là việc lành. 
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Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn cho chúng ta thấy, vua Ca Lợi cắt thân thể là việc 

tốt, đó là việc người bình thường không thể chịu đựng, ngài có thể nhẫn chịu. Tu viên mãn 

nhẫn nhục ba la mật, viên mãn tức thành Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng những 

không hề oán hận vua Ca Lợi, còn thật sự cảm ân ông. Khi lâm chung nói với vua Ca Lợi: 

Tương lai tôi thành Phật, người đầu tiên tôi độ là ông. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện 

thành Phật, người đầu tiên được độ là tôn giả Kiều Trần Như. Vua Ca Lợi là tiền thân của tôn 

giả Kiều Trần Như. Đức Phật nói lời giữ lời, không nói lời giả dối, sau khi thành Phật người 

đầu tiên ngài độ là ông ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 49 năm giảng kinh dạy học, người đầu 

tiên chứng quả A la hán là tôn giả Kiều Trần Như, ngài nói lời giữ lời. 

Cho nên tu hành ở đâu? Tu hành trong cuộc sống hằng ngày, tu hành trong xử sự đối 

nhân tiếp vật, tu hành trong công việc. Mọi lúc mọi nơi đều là nơi học của Bồ Tát, xem quý 

vị dùng là tâm gì. Quý vị nhất niệm mê là phàm phu, nhất niệm giác chính là Phật Bồ Tát. 

Khi nào ta có thể xem tất cả mọi người, người ta thích, người ta ghét, người ta oán hận đều là 

Phật A Di Đà. Chúc mừng, quý vị đã tu thành công pháp môn Tịnh độ, như vậy quý vị không 

vãng sanh thì ai vãng sanh? 

Như Lai có báo thân, chúng ta biết thân hiện tại của chúng ta đều là báo thân, thân 

nghiệp báo. Chúng ta phải biết cách vận dụng thân nghiệp báo này, có thể liên hệ với báo 

thân của Phật. Đây đều không phải giả, có thể kết nối, một câu A Di Đà Phật là kết nối được. 

Thứ ba là “Ứng thân”, ứng thân của Như Lai. “Như Thích Ca Văn”, nghĩa là Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni, ngày xưa phiên dịch là Thích Ca Văn Phật. Chúng sanh có cảm, Phật liền 

đến ứng, đáng dùng thân gì để độ, ngài liền thị hiện thân đó. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện tại Ấn độ, có xuất hiện ở Trung quốc chăng? 

Trước đây tôi thỉnh giáo thầy Lý, thầy nói với tôi, về mặt lý có thể nói như thế. Xuất hiện ở 

Trung quốc, xuất hiện qua thân phận của thánh nhân. Khổng tử, Mạnh tử, Lão tử, Trang tử là 

Phật Bồ Tát tái sanh. Lịch đại chư vị tổ sư, Phật Bồ Tát ứng hóa rất nhiều. Thậm chí trong 

Truyện ký có ghi chép: Bố Đại hòa thượng là Bồ Tát Di Lặc tái sanh, đại sư Trí Giả là Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni ứng hóa, đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ là Phật A Di Đà ứng hóa. Hàn 

Sơn và Xả Đắc là Văn Thù và Phổ Hiền hóa thân, rất nhiều! 

Thế giới chúng ta hôm nay động loạn như thế này, chúng sanh rất đau khổ. Hình như là 

chúng sanh càng khổ, thiên tai càng nhiều, Phật Bồ Tát càng đến đây để giúp chúng ta, nhất 

định là như vậy! Chỉ là họ không lộ thân phận nên chúng ta không biết, tuyệt đối không thể 

nói không có. Nếu nói không có, chúng sanh tạo ác nghiệp này, không có Phật Bồ Tát ở đây, 

chúng ta hưởng phước báo của họ, quốc độ này chưa đến nỗi phá hoại. Không có những 

người này, có thể địa cầu này không còn. Điều này chúng ta thâm tín không nghi, những 

người học Phật cần phải tin điều này, phải thường cầu Chư Phật Bồ Tát trú thế, cứu khổ cứu 

nạn. 

Vì sao vậy? Quý vị có ý niệm này, đây chính là cảm, Phật Bồ Tát sẽ đến. Chúng ta cảm 

rất rõ ràng, trong khổ nạn cầu Phật Bồ Tát, ngài đến ứng, có khi là hiển ứng, có khi là minh 

ứng, nhất định ngài đến ứng, tuyệt đối không cầu vô ích. Có cầu ngài tất có ứng, điều này 

không phải giả: Đệ tử Phật môn có cầu tất ứng. Bồ Tát đến ứng, như Phẩm Phổ Môn nói 32 

ứng hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ứng trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng chúng ta không biết, 

khiến thiên tai thảm họa của thế gian này giảm nhẹ, hóa giải, gọi là nghiệp nặng báo nhẹ. Từ 

bi của Phật Bồ Tát, lòng yêu thương của Phật Bồ Tát. 
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Bên dưới nói: “Địa tiền Bồ Tát”, đây là nói Biệt giáo, không phải Viên giáo, địa tiền Bồ 

Tát. “Nhị thừa, phàm phu được cảm kiến”, nhị thừa là Thanh văn, Duyên giác, tức là tiểu 

thừa. Ở đây nói địa tiền Bồ Tát và nhị thừa, đều thuộc tứ thánh pháp giới, chủ yếu là tứ thánh 

pháp giới, nói rộng ra trong lục đạo cũng có, trong lục đạo ít, tứ thánh pháp giới là thuần. 

Đều có thể thấy được, thấy ứng thân Phật, ứng hóa thân. Bên dưới còn có hóa thân. 

Thứ tư, hóa thân: “Phật nhất thời hóa hiện là hóa thân”. Từ xưa đến nay chúng ta cũng 

thường nghe điều này, sự thật là có. Ở trước tôi có nói với quý vị về pháp sư Thánh Nhất ở 

HongKong, khoảng vào năm 1980, họ đến Trung quốc sớm nhất, đến núi Phổ Đà, trong động 

Phạm Âm nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát này là hóa thân. Ba vị pháp sư đi cùng 

nhau, đây là người xuất gia. Họ lễ lạy ở cửa động Phạm Âm khoảng hơn nửa tiếng, Bồ Tát 

Quán Thế Âm xuất hiện, cả ba người đều thấy. Trên đường trở về, họ hỏi nhau, quý vị thấy 

Bồ Tát như thế nào? Kết quả cả ba người nói ra, ba người nhìn thấy đều không giống nhau. 

Pháp sư Thánh Nhất nhìn thấy hình dáng giống như Bồ Tát Địa Tạng vậy, đầu đội mũ Tỳ Lô, 

toàn thân sắc vàng, tướng ngồi, ngồi ở đó. Một vị pháp sư khác nhìn thấy, là bạch y đại sĩ 

như bức tranh chúng ta thường thấy, thân nữ. Vị pháp sư thứ ba nhìn thấy, là hình dáng người 

xuất gia, hiện thân tướng vị tỳ kheo xuất gia. Cả ba người đều nhìn thấy, nhưng không giống 

nhau, thiện căn phước đức mỗi người khác nhau. Như vậy xem ra pháp sư Thánh Nhất, thiện 

căn phước đức sâu dày hơn. Quý vị xem, pháp sư Thánh Nhất thấy Bồ Tát có thân sắc vàng, 

đầu đội mũ tỳ lô, Bồ Tát Quán Thế Âm thân sắc vàng. Nhưng ca ba người đều không tệ, đều 

thấy được Bồ Tát. Nghe nói cũng có rất nhiều người đến lễ bái, lạy hai ba tiếng nhưng không 

nhìn thấy. Ba vị pháp sư này không tệ, lạy nửa tiếng là thấy được, đây là thấy được hóa thân. 

Một hóa thân khác, chúng ta kể một câu chuyện. Hình như ở trước đã kể, có rất nhiều nghe 

qua. 

Thời kỳ kháng chiến, tôi đi học ở Quý Châu, hiệu trưởng của chúng tôi là ông Chu Bang 

Đạo. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ông về ở Nam Kinh, vườn nhà ông rất lớn, đó là ngôi 

nhà cũ trước đây của ông. Nhà ông có ba lần cửa, ở trước là vườn, có trồng cây ăn trái. Ngoài 

cùng là cửa lớn, bên trong còn có một cửa nữa. Trong vườn còn có một bức tường, bên trong 

mới là chỗ ở, từ ngoài vào đến nhà chính phải qua ba lần cửa. Một hôm, sư mẫu của chúng 

tôi, tức là vợ thầy Chu, bà ở nhà, có một vị pháp sư đến khất thực, đến nhà bà. Bà hỏi pháp 

sư, thầy từ đâu đến? Pháp sư nói, tôi từ Cửu Hoa Sơn. Có việc gì chăng? Muốn xin năm cân 

dầu thơm, đến khất thực, xin bà năm cân dầu thơm. Lúc đó vợ thầy Chu không tin Phật giáo, 

vì thế bà không cho. Không cho vị pháp sư này đành ra đi, khi pháp sư đi rồi, bà đột nhiên 

nhớ lại: Nhà mình phải đi qua ba lớp cửa mới vào được nhà chính, cửa không mở, vị hòa 

thượng này vào bằng cách nào? Ông đi rồi, đi rồi nhưng cửa vẫn không mở, vậy thì ra bằng 

cách nào? Là thật, tuyệt đối không phải hoa mắt. Bà nói, bà nói chuyện với hòa thượng này 

khoảng mười mấy phút, không phải hoa mắt, đây là sự thật, quả là giống như nằm mơ giữa 

ban ngày vậy. Câu chuyện này bà cứ để mãi trong lòng, sau đó bà đến Đài Loan, cùng học 

Phật pháp với thầy Lý, bà liền đem câu chuyện này hỏi thầy. Thầy nói với bà, đó là Bồ Tát 

Địa Tạng hóa thân, bà mới hoát nhiên đại ngộ, hối hận vì lúc đó không cúng dường năm cân 

dầu thơm, đây là hóa thân. Như tình hình này chúng ta cũng thường nghe, đây là hóa thân. 

Sau khi họ thị hiện cho chúng ta thấy, liền biến mất, không bao giờ tìm thấy họ nữa. Vấn đề 

này đối với việc học Phật về sau của bà, mang đến cho bà lòng tin kiên định. Bà học Phật 

mỗi ngày đều tụng Kinh Đại Tạng, lạy Bồ Tát Địa Tạng, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đây là 

chuyện chúng tôi tận mắt chứng kiến. 
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Thứ năm: “đẳng lưu thân”. Đẳng lưu thân là một trong bốn thân của Mật giáo, đây một 

trong bốn loại pháp thân. “Thân Phật thị hiện, cùng một loại thân với người, trời, ngạ quỷ, 

súc sanh vân vân, dị loại có thể thấy được”. Đẳng là bình đẳng, lưu là lưu loại, loại nào. Bồ 

Tát muốn độ ngạ quỷ, ngài hiện thân quỷ. Bồ Tát muốn độ súc sanh, ngài liền hiện thân súc 

sanh, thật như vậy. Những câu chuyện này trong Thần Tăng Truyện có ghi chép lại, trong bút 

ký của cổ nhân cũng ghi lại rất nhiều. 

Như Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký của Kỷ Hiểu Lam, và những ghi chép trong Liêu 

Trai, tôi cảm thấy những câu chuyện này đều là thật, đây không phải tự mình có thể viết ra 

như thế, không phải. Thị hiện thân trời, thiên nhân có thể thấy. Thị hiện thân ngạ quỷ, ngạ 

quỷ thấy được. Thị hiện thân súc sanh, thân súc sanh có thể thấy, súc sanh tu hành cũng rất 

nhiều.  

Tôi nghe nói có rất nhiều đồng tu từ đại lục đến, đặc biệt là từ Đông bắc đến, họ rất tin 

đại tiên, đó là tu gì? Đại khái là hồ ly, chồn, là loại chúng sanh này. Ngoài loại này ra, súc 

sanh tu hành rất nhiều, như rùa, rắn thọ mạng chúng đều rất dài, chúng đều tu hành. Đã chịu 

phát tâm tu hành, sẽ có Phật Bồ Tát giúp chúng. Phật Bồ Tát giúp chúng, hiện thân đồng loại 

đến giáo hóa chúng, để độ chúng. Loại này gọi là đẳng lưu thân, người tu hành chứng quả họ 

mới có thể làm được. 

Trong tiểu thừa, phổ biến nhất là A la hán, Bích Chi Phật. Dưới A la hán, chúng ta tin 

tam quả có khả năng này, tam quả có thần túc thông, họ hiện thân này rất dễ. Sơ quả và nhị 

quả khó hơn, họ không có thần túc thông. Thần túc thông tức là biến hóa, họ có thể phân thân, 

biến hóa. 

Bên dưới là tổng kết: “Trong kinh này tức một thân Phật hiện vô lượng chủng chủng 

thân, có thể khiến vô số chúng sanh mỗi loài đều được thấy. Đều biểu trưng cảnh giới viên 

minh cụ đức, không thể nghĩ bàn”. Đức Phật đối với việc hiện vô lượng thân, giúp vô số 

chúng sanh khác nhau. Đây nghĩa là trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “tình dữ vô tình, đồng viên 

chủng trí”, đều này có thể chăng? Hiện nay các nhà lượng tử lực học đã chứng minh điều này, 

nói lên điều gì? Nói rõ vũ trụ này quả thật không thể nghĩ bàn. Nguồn gốc của vũ trụ, triết 

học gọi là bản thể, bản thể luận. Tuy nói ra bản thể này, bản thể rốt cuộc là gì? Mãi đến nay, 

chưa ai có thể nói rõ ràng. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ phát sanh, từ đâu đến? Tôn giáo cho 

rằng là thần tạo. Hiện nay Tôn giáo nói thần không phải người, họ không có thân thể, không 

có hình tướng, họ tồn tại mọi lúc mọi nơi, rất giống trong Phật pháp gọi là pháp thân, nó có 

tư tưởng này. Phật giáo nói pháp thân là thân pháp tánh, chính là như vậy, dùng danh từ này, 

hoặc gọi là tự tánh. Trong Hoàn Nguyên Quán nói: “Tự tánh thanh tịnh viên minh thể”, đây 

là thuật ngữ trong kinh Phật, triết học gọi là là bản thể, bản thể của vũ trụ vạn hữu. Thể chỉ có 

một, pháp có vô lượng vô biên vô tận vô số, đều từ thể biến hiện ra, biến hiện như thế nào? 

Hoàn Nguyên Quán nói rất rõ ràng, Pháp tướng tông cũng nói rất rõ ràng. Hiện nay lượng tử 

lực học phát hiện, họ cũng thấy được vấn đề này, vì thế Phật giáo biến thành khoa học. 

Khi tôi học Phật, thầy giáo giới thiệu kinh điển Phật giáo cho tôi qua con đường triết 

học. Tôi học 60 năm, sang năm là tròn 60 năm, bây giờ kết hợp với lượng tử lực học, Phật 

giáo là khoa học. Phật pháp nói với chúng ta: “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, không 

phải thật. Hiện tượng vật chất không phải thật, hiện tượng tinh thần cũng không phải thật. 

Phật giáo nói chân và vọng, định nghĩa của nó nói như vầy: vĩnh hằng bất biến là thật. Nó có 

sanh diệt là không phải thật, là giả. Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất đều có sinh 

diệt. 
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Lượng tử lực học, phương hướng nghiên cứu của họ là thế giới vi quan, nghiên cứu gì? 

Nghiên cứu nguyên tử, nghiên cứu điện tử, nghiên cứu hạt căn bản, người phương tây gọi là 

hạt vi lượng. Các nhà khoa học cận đại nghiên cứu lượng tử, ngày càng nhỏ, lượng tử cũng 

gọi là tiểu quang tử. Phải chăng trong kinh điển gọi nó là cực vi chi vi? Chúng ta càng lãnh 

hội tường tận, nó ngày càng tiếp cận cực vi chi vi mà kinh Phật nói, cực vi chi vi không thể 

tiếp tục phân chia, phân thêm nữa sẽ không còn. Trong kinh điển, vũ trụ vi quan đều gọi nó là 

trần, gọi là trần, vi trần, dùng phương pháp này để nói. Đầu tiên Đức Phật nói với chúng ta là 

ngưu mao trần, giống như sợi ngưu mao này. Ngưu mao không lớn như vậy, dùng nó làm 

tượng trưng. Trần là gì? Trên đỉnh nhọn có một hạt vi trần, một hạt bụi nhỏ ở đầu đỉnh nhọn, 

nó không rơi xuống, nó dín vào đó rất vững vàng, đây gọi là ngưu mao trần. 1/7 của ngưu 

mao trần, đó là rất nhỏ_dương mao trần, dương mao rất vi tế, bút lông chúng ta viết đa phần 

dùng lông dê (dương mao). 1/7 của dương mao trần gọi là thố mao trần, thố máo (lông thỏ) 

càng vi tế. Đức Phật dùng nó làm ví dụ, đương nhiên lúc đó cũng là chân tướng sự thật. 1/7 

thố mao trần gọi là thủy trần, một hạt vật chất nhỏ này, nước nó có kẻ hở. Ở trong đó có thể 

đi lại tự do, không có chướng ngại. 1/7 thủy trần gọi là kim trần, kim là kim loại, kim ngân 

đồng sắt, nó có độ khít lớn. Độ khít lớn dùng kính hiển vi quan sát, nó vẫn có kẻ hở, ở trong 

đó có thể tới lui không có chướng ngại. 1/7 kim trần mới gọi là vi trần. Cho nên vi trần trong 

kinh Phật nói, đến đây mới gọi là vi trần. Vi trần còn có thể phân tách, phân tiếp thì 1/7 vi 

trần gọi là sắc tụ cực vi. Sắc tụ cực vi vẫn còn phân tách được, tiếp tục phân thành 1/7 gọi là 

cực vi chi vi. Đức Phật đến đây là không thể phân tách, phân tiếp tức không còn. Cực vi chi 

vi, phải chăng hiện nay các nhà lượng tử khoa học gọi là tiểu quang tử? Nghĩa là nói lượng tử, 

mắt thường chắc chắn không nhìn thấy được. Điều này các nhà khoa học chuyên dùng những 

máy móc bội số lớn, họ nhìn thấy, một hiện tượng vật chất nhỏ như vậy. Hiện tượng này từ 

đâu mà có? Họ phát hiện nó là từ không sinh ra có. Đột nhiên liền sinh ra, sau khi vừa phát 

hiện lập tức không thấy nữa. Nghĩa là nói hạt vi trần này, họ gọi là tiểu quang tử, thời gian nó 

tồn tại rất ngắn ngủi, rất khó để quan sát nó. 

Các nhà khoa học nghiên cứu vật chất, rốt cuộc là như thế nào? Quan sát đến sau cùng, 

nguồn gốc của hiện tượng vật chất là ý niệm, chính là ý niệm, là huyễn tướng do ý niệm tích 

lũy liên tục sinh ra. Đây là kết luận mà hiện nay nghiên cứu lượng tử đạt được. Cách nói này 

trong kinh điển có câu rất tương thông, Đức Phật nói: “Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Các 

nhà lượng tử lực học cho rằng, vật chất là từ tâm tưởng sanh ra, tâm tưởng là nguồn gốc của 

vật chất. Tâm tưởng từ đâu mà có? Hiện tượng vật chất có thể nhìn thấy, ý niệm này không 

nhìn thấy được. Các nhà khoa học có thể đạt đến trình độ này, quả là rất khó được. Họ phát 

hiện được A lại da trong kinh Phật nói, thật sự đã phát hiện được sự huyền bí của vũ trụ. 

Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta hoàn toàn giống với những gì các nhà lượng tử lực học 

phát hiện. Bồ Tát Di Lặc nói: một khảy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm, niệm này tích lũy, 

thời gian một khảy móng tay. Tôi tin rằng các nhà lượng tử khoa học, dùng kính hiển vi nhìn 

thấy hiện tượng vật chất này, là tiểu quang tử, thời gian nó tồn tại là một khảy móng tay, 

không thể là một giây. Một khảy móng tay có thể nhìn thấy, sự tích lũy đó là bao nhiêu ý 

niệm? Là 320 triệu ý niệm, 320 triệu ý niệm liên kết với nhau, bị quý vị nhìn thấy là thời gian 

một khảy móng tay. Thật là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ý niệm tích lũy, trong này có gì? 

Có hiện tượng vật chất, có hiện tượng tinh thần. Hiện tượng vật chất là sắc, trong ngũ uẩn gọi 

là sắc, hiện tượng tinh thần là thọ tưởng hành thức, Phật giáo gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn ở đâu? 

Ngũ uẩn ở trong cực vi chi vi. Mà ngũ uẩn cực vi chi vi, bất luận là hiện tượng vật chất hay 
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hiện tượng tinh thần, nó đều thuộc về dao động, nếu bất động nó không còn, nó là dao động 

hình thành. Dao động này vừa động, Hoàn Nguyên Quán nói rằng: chu biến pháp giới. 

Không những chu biến pháp giới, còn xuất sanh vô tận, nghĩa là viến hóa vô cùng vô tận. 

Hàm dung không hữu, đây là chân tướng sự thật, thật tướng các pháp. 

Từ đây mới biết, toàn thể vũ trụ với mình là nhất thể, vì sao vậy? Các nhà khoa học đưa 

ra ví dụ rất hay, thân thể này của chúng ta là một đài phát xạ, đài phát xạ năng lượng, cũng là 

đài tiếp nhận. Chúng ta có thể tiếp thu tin tức toàn vũ trụ, tin tức chúng ta phát đi toàn thể vũ 

trụ đều nhận được. Toàn thể vũ trụ giống như một màng lưới vậy, kết thành một thể chặt chẽ. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một là tất cả, tất cả là một, cách nói này đúng hoàn toàn. 

Các nhà khoa học kết luận rằng, ý niệm có thể thay đổi tất cả, ý niệm có thể sáng tạo 

mọi vật. Điều này và trong Phật pháp đại thừa Đức Phật thường nói: “tất cả pháp từ tâm 

tưởng sanh”, Kinh Hoa Nghiêm nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, cùng một ý. 

Trước đây, khoảng bốn năm mươi năm trước, lúc học giảng sư. Thầy dạy chúng tôi 

Bách Pháp Minh Môn, dạy chúng tôi Bát Thức Quy Củ Tụng, nó đều là Pháp tướng tông. 

Nói cho chúng tôi về tứ phần của tâm tâm sở, nó đều thuộc về tâm pháp, trong tâm pháp có 

sắc pháp. Tâm tâm sở, bát thức là tâm, 51 tâm sở, mỗi tâm tâm sở đều có bốn phần. Có tự 

chứng phần, chứng tự chứng phần, kiến phần, tướng phần.  

Tướng phần là gì? Tướng phần là vật chất. Kiến phần là gì? Kiến phần là thọ tưởng 

hành thức. Trong tự tánh gọi nó là kiến văn giác tri, trong A lại da nó đã thay đổi, nó biến 

thành thọ tưởng hành thức. Cho nên bát thức 51 tâm sở, đều đầy đủ ngũ uẩn, đầy đủ ngũ uẩn 

nghĩa là đầy đủ toàn thể vũ trụ. Quý vị có thể nói giữa vũ trụ này, hiện tượng nào không liên 

quan đến chúng ta? Nói không thông, tất cả đều có liên quan. Chẳng những thân này của 

chúng ta, mỗi tế bào trên thân thể này, nên biết rằng mỗi tế bào cũng là đài phát xạ, cũng là 

đài tiếp thu, huống gì là thân thể này? Thân thể này rất đáng sợ, nó là một tiểu vũ trụ. 

Sanh tử, đó là duyên tụ duyên tán, có mất chăng? Không mất. Chẳng những tinh thần 

không diệt, mà vật chất cũng không diệt. Hay nói cách khác, căn bản không có sanh tử, nó 

chỉ biến hóa. Như Hoàn Nguyên Quán, trong điều thứ hai nói: Xuất sanh vô tận, đó là nói đến 

sự biến hóa. Biến hóa, đó là duyên, duyên khác nhau, biến hóa sẽ khác nhau. Nhưng nếu ta 

có ý niệm mạnh mẽ, bản thân quý vị có thể làm chủ. Ý niệm mãnh mẽ này, trong đó có tịnh 

có nhiễm, có thiện có ác. Niệm thiện, sức mạnh kiên cố, một câu A Di Đà Phật nhất định đến 

thế giới Cực Lạc. Nếu là kiên định, chúng ta phải sở hữu bao nhiêu tài phú, nhất tâm nhất ý 

truy cầu tiền bạc, tham không chán, như vậy thì sao? Đọa vào đường ngạ quỷ, đều do ý niệm 

tạo ra, không có ai chỉ huy quý vị, không có, toàn là chính mình biến hiện, chính mình nhận 

lãnh. Bởi vậy, khi đã thấu hiểu, mới nghĩ đến câu nói của cổ nhân: Tự làm tự chịu. Không 

liên quan đến bất kỳ ai. 

Phật pháp đại thừa, ngày nay được khoa học chứng minh, là chuyện tốt. Thực tế, không 

có khoa học chứng minh, chúng ta học suốt 60 năm, vẫn còn đặt câu hỏi lớn đối với vấn đề 

này. Đức Phật nói là thật ư? Chúng ta nghĩ không ra, cũng không chứng minh được. Mà chỉ 

có kinh Phật nói, các Tôn giáo khác không nói như thế. Rồi hồ đồ cho rằng, tất cả là do thần 

tạo, một câu như vậy là xong, Phật pháp nói quá tỉ mỉ. Rất khó được, chúng ta cám ơn các 

nhà khoa học cận đại. Bất luận là nghiên cứu vũ trụ vĩ quan hay nghiên cứu vũ trụ vi quan, 

đều tương ưng với những gì học được trong Phật giáo đại thừa, đều đã chứng minh.  

Chúng ta đối với trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoàn toàn không có hoài nghi. 

3000 năm trước ngài phát hiện như thế nào? Các nhà khoa học từ đời này qua đời khác, đời 
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này tiếp đời khác nghiên cứu, đến nay mới phát hiện. Đức Phật dùng phương pháp gì? Ngài 

dùng Thiền định, không dùng máy móc. Trong thiền định là dùng bản năng của chính mình, 

chính là kiến văn giác tri. Chúng ta nói trong pháp thân, một là trí, một là lý. Lý nghĩa là tự 

tánh, trí là trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh. Nếu dùng tứ phần để nói, sẽ rất dễ hiểu, lý là 

gì? Lý là tự chứng phần. Trí là gì? Trí là chứng tự chứng phần. Làm sao chúng ta biến có 

chứng tự chứng phần? Trí của mình biết có tự chứng phần. Cho nên có thể biết tự chứng 

phần, đó gọi là chứng tự chứng phần. Từ tự chứng phần mới phát hiện ra kiến phần, kiến 

phần muốn thấy liền xuất hiện tướng phần. Tướng phần chính là vật chất, vật chất từ đâu đến? 

Vật chất từ kiến phần muốn thấy, tướng phần liền xuất hiện. Tướng phần không phải từ trong 

không sanh ra có ư? 

Trước đây chúng tôi học điều này luôn tồn tại nghi vấn, hiện nay các nhà lượng tử khoa 

học nói mới hoát nhiên đại ngộ. Lại nhìn thấy điều gì? Vẫn là do chúng ta xem kinh ít. Chúng 

ta đối thoại của thấy Bồ Tát Di Lặc và Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, mới hoát nhiên đại ngộ. 

Vật chất từ đâu mà có? Quý vị xem thì ra là một khảy móng tay có 320 triệu ý niệm tích lũy 

ở đó, sản sanh ra cảm xúc vật chất này, vật chất sinh ra như vậy. Các nhà khoa học giải thích, 

khiến chúng ta hiểu rõ, điều này trong kinh Phật không nói. Vì sao vật chất có thể kiên cố, có 

thể lỏng, có không khí, do đâu mà có hiện tượng này? Các nhà khoa học nói do tần suất 

không giống nhau, tần suất chấn động khác nhau. Tần suất chậm biến thành thể cứng, quặng 

sắt, như kim ngân đồng sắt, biến thành loại này, rất cứng. Tần suất nhanh hơn một chút, nó 

biến thành lơi lỏng, mềm như da thịt, cây cỏ hoa lá, đây là mềm hơn. Nhanh hơn nữa, nó biến 

thành thể lỏng. Nhanh hơn nữa, liền biến thành không khí. Nhanh hơn, nó biến thành quang, 

sóng ánh sáng, biến thành sóng điện từ, đa hình đa dạng đều do tần suất khác nhau. Điều này 

giúp chúng ta rất lớn, trong kinh Phật chúng ta chưa đọc được điều này. Vì thế hiểu được 

xuất sanh vô tận, rốt cuộc là đạo lý gì? Chúng ta từ phát hiện của lượng tử lực học đã hiểu, 

cho nên biến pháp giới hư không giới, ngày nay khoa học gọi là hiện tượng dao động, dao 

động của vũ trụ. Vì thế đã đưa ra luận lý dây dàn, giống như sợi dây đàn, dây đàn là một hiện 

tượng dao động, toàn thể vũ trụ là một hiện tượng như vậy. Từ đó dần dần nhận thức được gì? 

Nhận thức rõ chính mình, mình là chủ tể của toàn thể vũ trụ, cho nên sức mạnh ý niệm này 

rất lớn lao. 

Nếu ý niệm chúng ta thuần tịnh thuần thiện, nhất định ta mạnh khỏe sống lâu, không hề 

sanh bệnh. Đầu tiên chúng ta phải hiểu, những gì trong kinh Phật nói là chính xác, nhổ sạch 

tham sân si mạn nghi, căn bản không có những quan niệm sai lầm. Những thứ này đều là giả, 

không có gì là thật. Điều chỉnh tốt về mặt tình cảm, khiến tâm mình lúc nào cũng chánh, 

chánh trong kinh Phật gọi là tam muội. Tam muội là tiếng Ấn độ, dịch sang tiếng Trung 

nghĩa là chánh thọ, tức là bình thường. Trái với bình thường là không bình thường, không 

bình thường là gì? Thất tình ngũ dục không bình thường. 

Thất tình là hỷ nộ ai lạc ái ố dục, ngũ dục là tài sắc danh thực thùy, đây đều không bình 

thường. Trong tâm có ý niệm này là không bình thường. Buông bỏ tất cả ý niệm không bình 

thường, duyên không còn nữa. Tham sân si mạn nghi là nhân, nhân không còn. Nhân và 

duyên đều không còn, làm sao sanh bệnh được! Làm gì có đạo lý này? Chẳng những không 

bệnh tật, mà còn không suy già. Chúng ta thử nghĩ xem, cõi thật báo trang nghiêm vì sao vĩnh 

viễn bất biến? Nó không có những thứ này. Chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước, nên còn 

biến hóa, tốc độ biến hóa chậm dần, rất chậm. 
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Không như người bình thường, một số người, người có mối xúc cảm, họ biến hóa rất 

nhanh, nhanh chóng lão hóa, cũng rất dễ mang những bệnh kỳ quái, họ xuất hiện những tình 

trạng này. Sau khi hiểu được, ta có thể khống chế bản thân.  

Cần phải học Phật pháp, giải quyết vấn đề chính mình. Tôi học đã nhiều năm, tôi đem 

những tâm đắc trong tu học chia sẻ với quý vị. Một bộ kinh là đủ, không cần học quá nhiều, 

học quá nhiều gọi là gì? Tham nhiều nuốt không trôi, khi ta học quá nhiều thứ, không đâu 

vào đâu. Chúng ta phải nghĩ đến câu nói của lục tổ Huệ Năng, vấn đề này chính là minh tâm 

kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Điều khiến cảnh giới mình nâng cao, không liên quan đến việc 

đọc sách nhiều ít, biết chữ hay không biết chữ. Đây là thật, không phải giả. Ta học nhiều là 

tri thức, không phải trí tuệ, trí tuệ không phải học được, trí tuệ từ tâm thanh tịnh sanh ra. Tri 

thức nhiều đến đâu, công dụng không lớn. 

Quý vị xem thế giới ngày nay động loạn như thế, không thể nói Liên Hiệp Quốc không 

có tâm. Từ niên đại 70 mở đại hội quốc tế, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận 

phương pháp làm sao hóa giải xung đột, làm sao xúc tiến nền hòa bình an định cho xã hội 

trên toàn thế giới, họ đã làm công việc rất lợi ích. Tôi từng tham dự mười mấy lần hội nghị 

này, những chuyên gia học giả dự hội hầu như đều là giáo thọ đại học, đều có học vị tiến sĩ. 

Còn có những nhà lãnh đạo của giới chính trị, từ nguyên thủ đến bộ trưởng, người thuộc giai 

cấp này rất nhiều, tôi cũng quen biết rất nhiều. Hội nghị mở hơn 30 năm nay, nhưng thế giới 

này càng mở càng loạn, mỗi năm một loạn hơn, thiên tai cũng năm này nghiêm trọng hơn 

năm trước. Gần đây phát sinh điều gì? Phát sinh tình trạng, họ mở hội nghị nhưng đều không 

có niềm tin. 

Năm 2003 tôi mới có nhân duyên này, đại diện trường đại học Úc Châu tham dự hội 

nghị này. Tôi từng tham dự mười mấy lần, hiện nay không thường tham dự nữa, không giải 

quyết được vấn đề. Mỗi lần tham dự tôi đều làm báo cáo, mà chủ đề phát ngôn tôi thường 

dùng đạo lý truyền thống văn hóa của tổ tông như: Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nói cho họ 

nghe. Họ nghe xong rất hoan hỷ, chưa từng nghe ai nói, rất hy hữu, đặc biệt. Đây là trường 

đại học Úc châu mời tôi làm đại biểu, tham dự hội nghị này. Nhưng khi họ nghe xong, ra 

khỏi hội trường. Khi chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện đã nói đến điều này. 

Họ nói, thầy ơi, thầy nói rất hay, nhưng đó là lý tưởng không thực hành được. Những lời này 

đối với tôi giống như tạt một gáo nước lạnh, đây là gì? Là nguy cơ về lòng tin, họ không tin. 

Muốn làm cho họ tin, chúng tôi nghĩ đến tổ chức một điểm thí nghiệm, làm ra cho họ thấy họ 

mới tin. Ta không làm, không có ai tin. Từ câu hỏi của những người này, tôi lãnh ngộ được 

rất nhiều điều. Đặc biệt là người thời nay, bây giờ nói về khoa học, khoa học là gì? Cần 

chứng cứ, ta không có chứng cứ, làm sao người ta tin được. 

Cuối năm 2005, chúng tôi làm một thí nghiệm ở An Huy Lô Giang, làm thành công. 

Năm 2006, chúng tôi ở Paris, tại Liên Hiệp Quốc, tổng bộ giáo khao văn tổ chức đã làm một 

bài báo cáo tường tận. Lúc đó chúng tôi rất nổi tiếng, vì sao vậy? Vì tôi có thể chứng minh 

cho quý vị thấy. Quý vị đi tham quan, xem thử, thật sự thành công, không phải giả. Vì thế 

khiến tôi liên tưởng đến, điểm thí nghiệm rất quan trọng, chúng ta đều lơ là. 

Ngày xưa, thời đại thượng cổ, Trung quốc chưa thống nhất. Trung quốc thống nhất vào 

thời Tần Thủy Hoàng, trước Tần Thủy Hoàng mảnh đất này rất nhiều quốc gia. Hạ Thương 

Chu xưng là thiên tử, ngày xưa xưng thiên tử là gì? Vị quốc vương của đất nước nhỏ này, có 

phương pháp trị vì rất hay, trở thành tấm gương, mô phạm của các quốc gia khác, người ta 

tôn xưng quý vị làm thiên tử, nghĩa là họ tạo nên một tấm gương tốt.  
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Chúng ta đọc sách cổ: Thang dùng 70 dặm mà làm vua thiên hạ, Chu Văn Vương lấy 

100 dặm mà làm vua thiên hạ, làm mô phạm cho người trong thiên hạ. Vua Thang, đất nước 

của vua Thang lớn chừng nào? Lãnh thổ của ông có 70 dặm, không phải 70 km. Ngày xưa 

một dặm là một nửa km ngày nay, 70 dặm nếu tính bằng km, không phải là 35 km ư? Diện 

tích chỉ nhỏ như vậy, 35 km chưa bằng một thị trấn nhỏ, một huyện nhỏ. Nhưng họ có thể tạo 

nên tấm gương sáng, lúc đó nói khiến thiên hạ_thiên hạ chính là chỉ cương vực của Trung 

quốc. Khiến các quốc gia khác đều nhìn thấy, đều học theo, làm gương cho họ noi theo. Đất 

nước của Chu Văn Vương có 100 dặm, vuông vức 100 dặm, chưa bằng một huyện. 100 dặm 

tính theo km là 50 km, đâu có lớn bằng một huyện? Nhưng đã làm nên tấm gương tốt, khiến 

người khác nhìn thấy không thể không khâm phục. 

Lại nghĩ đến các bậc đế vương của bao triều đại, nơi họ ở là một điểm mô phạm tốt đẹp 

nhất, gọi là Kinh sư, Kinh sư nghĩa là sao? Kinh là lớn, nghĩa là đô thị lớn. Sư là gì? Là mô 

phạm, đô thị này là một đô thị điển hình, các quốc gia, các huyện thị học tập theo. Nó là một 

điển hình, điển hình này rất quan trọng! 

Ngày nay thì sao? Ngày nay không có điểm mô phạm này, hiện nay là dân chủ, mọi 

người đều không nghĩ đến. Dân chủ trúng tuyển, bất quá cũng chỉ bốn năm, thêm nhiệm kỳ 

nữa là tám năm, thọ mạng đều không dài. Cho nên họ chỉ nghĩ đến lợi ích chính mình, không 

nghĩ đến lợi ích lâu dài. Thật sự nghĩ đến lợi ích lâu dài, phải làm một điểm mô phạm. Tôi 

đang nghĩ, tôi cũng nghĩ đến vấn đề này, làm sao để kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc, khiến 

Liên Hiệp Quốc đừng tổ chức ở trên tầng lầu lớn của New York, mà thực hiện ở một thị trấn 

nhỏ tại nông thôn, thực hành truyền thống văn hóa tại đó. Liên Hiệp Quốc chính là nơi điển 

hình, đó nghĩa là thiên tử trong thời thượng cổ. Nếu tôi có thể sống thêm vài năm, tôi sẽ đi 

theo mục tiêu này. Hy vọng xem quốc gia nào có thể quyên một mảnh đất, không cần lớn, 50 

dặm là đủ, năm sáu mươi dặm là đủ. Bây giờ gọi là km, phạm vi năm sáu mươi km là đủ, 

thực hành sự hòa thuận, an định. Trong này không có xung đột, làm ra một tấm gương thật 

tốt đẹp, tạo nên một xã hội mô phạm. Để mọi người siêng năng đến đây học tập, đến tham 

quan, đến du lịch, đến khảo sát, việc này rất có ý nghĩa. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 197, bắt đầu xem từ hàng thứ tư. 

“Ở trên là khen ngợi Phật, dưới là phát nguyện. Tỳ Kheo Pháp Tạng, đối với công đức 

sau khi khen ngợi Phật. Liền lập tức phát khởi, thệ nguyện rộng lớn, nguyện tự làm Phật, 

nguyện nhiếp cõi Phật, phổ lợi chúng sanh, chóng thành chánh giác. Phát nguyện rộng lớn, 

quả rất cần thiết”. 

Đoạn này nói rất rõ ràng, “thượng” là kinh văn và chú giải ở trước, là nói đến việc khen 

ngợi Phật. Trong kiến Phật, văn pháp, lễ tiết, lễ tán là vô cùng quan trọng. Từ xưa đến nay, 

người thầy thật sự có đức hạnh, thật sự có học vấn, có tu trì đều rất khiêm tốn. Học trò đến 

thỉnh giáo họ, cổ nhân gọi là: nhân tài thí giáo. Thầy dạy họ điều gì? Phải xem thiện căn 

phước đức của họ. Thiện căn phước đức sâu dày, thầy thật tâm dạy; thiện căn phước đức 

mỏng, thầy giáo rất khách sáo với họ, đó cũng là dạy họ. Vì sao không dạy họ? Không phải 

thầy giáo không dạy, mà do họ không thể tiếp thu. Sao thầy giáo biết họ không thể tiếp thu? 

Nhìn lễ tán của họ phải chăng xuất phát từ chân tâm. Nếu xuất phát từ chân tâm, người này 

nhất định là thiện căn phước đức sâu dày, như vậy thì phải dạy, không dạy có lỗi với người ta. 

Thái độ ngạo mạn, lễ tiết không chu toàn, vừa nhìn đã biết thiện căn rất mỏng manh, dù dạy 

nhiều họ cũng không thể tiếp thu. Đây là thật, không phải giả, cho nên phải học cung kính. 

Xưa nay cổ nhân rất hiểu cách giáo dục, học cung kính bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học 

từ khi nào? Bắt đầu học từ lúc mới sinh ra. Cũng nghĩa là nói con người sanh ra, từ ngày sanh 

ra là phải học. Ai dạy? Cha mẹ dạy, đặc biệt là người mẹ. Con người đến ba tuổi, không thể 

rời khỏi vòng tay của người mẹ. Lời nói cử chỉ của người mẹ, đứa bé này đều thấy, nghe, tiếp 

xúc hằng ngày, chúng đang học theo. Cho nên thiện căn, nói thực tế dù thiện căn sauu dày 

đến đâu, nếu không tiếp thu nền giáo dục căn bản, thiện căn sâu dày cũng không hiển thị ra 

được, học theo những điều hư. Cổ nhân nói: “Thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành 

tự nhiên”. Người thiện căn sâu dày, vẫn có thể thay đổi, nhưng mất rất nhiều thời gian, đích 

thực cần phải học rất lâu. Thiện căn dần dần mới khôi phục, mới có thể đoạn sạch những tập 

khí ngạo mạn. Có, không phải không có, nhưng cũng rất khó khăn, nếu học từ nhỏ sẽ dễ hơn. 

Một người hiểu lễ phép, biết khiêm tốn, biết cách dùng chân thành đối đãi người, cuộc đời 

của họ là mỹ mãn. Vì sao vậy? Thông thường chúng ta nói, họ được mọi người yêu thích, 

được người tôn trọng, ai cũng muốn giúp họ. Đây cũng là ngày nay chúng ta nói, ưu điểm 

của truyền thống văn hóa. Quý vị xem Đệ Tử Quy dạy chúng ta, nên phụng dưỡng, tận hiếu 

cha mẹ như thế. Học xong, không phải cha mẹ, người này tuổi tác khoảng bằng cha mẹ, dùng 

thái độ phụng dưỡng cha mẹ để đối đãi với tôn trưởng. Vị tôn trưởng nào không hoan hỷ? Vị 

tôn trưởng nào không giúp họ? Không có. Ngạn ngữ có câu: nhiều lễ nghĩa người không 

trách, đạo lý là như thế. Quý vị xem trong Đệ Tử Quy, bao nhiêu ngôn ngữ nói về lễ tiết. Tôi 

đã xem từ đầu đến cuối, ít nhất là 1/3 nói về lễ, cách xử sự đối nhân tiếp vật. Đây là tâm thái, 
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lễ tiết vô cùng quan trọng, nếu không học ở trong xã hội này rất thiệt thòi. Người khác tôn 

trọng quý vị đó là giả, không phải thật, không được người khác giúp đỡ. 

Cho nên tán thán Phật cũng là dạy học, quý vị xem tỳ kheo Pháp Tạng gặp Thế Gian Tự 

Tại Vương, từng ly từng tí đều đáng để chúng ta học tập, đây gọi là học Phật chơn chánh. Sau 

khi khen ngợi, muốn thỉnh giáo Phật, thỉnh giáo vấn đề này là đại sự, không phải việc nhỏ, 

như vậy cần phải phát nguyện. Nếu không phát nguyện là không đầy đủ điều kiện này. 

Quý vị xem ở sau: “Nguyện tự làm Phật, nguyện nhiếp cõi Phật, phổ lợi chúng sanh, 

chóng thành chánh giác”. Đây là việc lớn, hy vọng bản thân sớm ngày thành Phật, vì sao vậy? 

Vì độ chúng sanh. Thành Phật không vì bản thân, là vì phổ lợi chúng sanh mà thành Phật. 

Giúp tất cả chúng sanh nhất định phải có môi trường, không có hoàn cảnh học tập tốt, như 

vậy rất khó khăn. Cho nên “nguyện nhiếp cõi Phật”, đây là mong cầu có một hoàn cảnh tốt, 

hoàn cảnh tốt không phải chính mình tu. Chính mình tu hành không dùng đến, thuận cảnh 

nghịch cảnh đều là hoàn cảnh tốt. Nhưng nếu dạy học, nhất định phải có trường học, trường 

học này chính là hoàn cảnh tốt. Thế giới tây phương Cực Lạc, thực tế chính là một trường 

học. Chúng ta đã học nhiều năm như vậy, cũng xem rất nhiều kinh điển, không thấy Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni nói thế giới Cực Lạc có quốc vương, không thấy, không nghe nói thế 

giới Cực Lạc có hoàng đế. Không như giới thiệu Trời dục giới, Trời sắc giới đều có thiên 

vương. Thế giới Cực Lạc không có, hoàn toàn không nói đến. Chỉ nói Đức Phật Di Đà dạy 

học ở đó, Bồ Tát ở đó tiếp thu giáo dục. Chúng ta từ những điểm này quan sát tường tận, thế 

giới Cực Lạc là một trường học, người ở đó rất đơn thuần. Chỉ có hai hạng người, một là thầy 

giáo, hai là học trò. Nói cách khác, đến thế giới tây phương Cực Lạc là để tiếp thu giáo huấn, 

đi huấn luyện, tốt nghiệp là thành Phật. Sau khi thành Phật, quý vị đến nơi có nhân duyên để 

giáo hóa chúng sanh, trong kinh điển thường nói: “Phật không độ chúng sanh không có nhân 

duyên”. Thế giới nào có duyên với mình thì đến đó, đi dạy học, không làm việc gì khác. Do 

đó chúng ta hiểu một cách triệt để rằng, Phật pháp là gì? Là sư đạo. Thầy giáo, sư đạo, làm 

công việc gì? Dạy học. 

Quý vị xem, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta thấy, ngài xuất thân là 

vương tử, nếu không xuất gia ngài sẽ làm quốc vương. Làm quốc vương cũng không tệ, có 

thể giáo hóa người trong một nước. Nhưng chư vị cần phải biết, thời đại của Đức Phật Thích 

Ca Mâu Ni và cuối thời nhà Chu Trung quốc, ngài khoảng cùng thời đại với Khổng tử, sớm 

hơn Khổng tử một chút. Lịch sử Trung quốc ghi chép, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời vào 

năm thứ 24 Chu Chiêu Vương, ghi chép rất rõ ràng. Nhập diệt, tức ngài quan đời vào thời 

Chu Mục Vương. Nếu tính từ niên đại này_đây là lịch sử Trung quốc ghi chép, Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến nay là 3037 năm, tính theo người nước ngoài là hơn 2500 năm, 

khách biệt 600 năm. Điều này chúng ta không cần khảo chứng, không cần thiết, trong Phật 

pháp không coi trọng điều này, coi trọng thiền định, coi trọng khai ngộ. Quý vị thấy trong 

kinh này dạy chúng ta, điều này rất quan trọng, mục tiêu học tập của chúng ta là thanh tịnh, 

bình đẳng, giác. Thanh tịnh bình đẳng giác đều là định, định sanh tuệ. Nếu chúng ta cứ để ý 

đến những niên đại này, muốn khảo sát điều này, quý vị đánh mất ý nghĩa của định, nó không 

liên quan. Nhập định mới hiểu được chân tướng sự thật, vì sao vậy? Cảnh giới trong thiền 

định, thời gian và không gian đều đột phá. Thời gian và không gian không phải thật, từ đâu 

mà có? Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước sinh ra, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp 

trước, thời gian và không gian đều không còn. Các nhà khoa học nói, tầng không gian hoàn 

toàn đột phá. Bởi vậy Đức Phật tuyệt đối không chủ trương để chúng ta dùng tâm ý thức. Ý 
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tức là phân biệt, Mạt na chính là chấp trước, A lại da khởi tâm động niệm. Không thể dùng 

tâm ý thức, dùng tâm ý thức vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Dùng tâm ý thức những 

gì ta học được là tri thức, không phải thiền định, không phải trí tuệ. Những vấn đề này chúng 

ta phải thường xuyên phản tỉnh, quan sát chính mình. Bản thân trong cuộc sống hằng ngày có 

định ý chăng, nghĩa là có ý của định chăng, tâm thanh tịnh, ít tạp niệm. 

Cổ nhân có câu nói rằng, những gì ngạn ngữ nói rất có đạo lý: “Tri sự thiểu thời phiền 

não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa”. Quý vị quen biết nhiều người thị phi sẽ rất nhiều, quý 

vị biết ít việc phiền não sẽ ít, vậy hà tất biết nhiều chuyện như vậy làm gì? Không cần thiết 

tốt nhất đừng nên biết, vì sao vậy? Quý vị lo lắng, như vậy tâm quý vị lo lắng một cách oan 

uổng, cho nên một ngày từ sáng đến tối tâm luôn trôi nổi, như vậy sao được! Trong Phật giáo 

gọi là công phu, như thế nào gọi là công phu? Tâm thanh tịnh là công phu, ít phiền não là 

công phu. Phải từ ít phiền não, mới có thể dần dần được tâm thanh tịnh. Từ tâm thanh tịnh rồi 

tiếp tục nâng cao, chính là tâm bình đẳng, không còn phân biệt. Sau đó mới có thể giác ngộ, 

đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, như vậy là công đức viên mãn. 

Cho nên tất cả công phu hoàn toàn ở chỗ buông bỏ, vì sao không chịu buông bỏ? 

Nguyên nhân gì? Đức Phật nói rất rõ ràng, do phiền não, tập khí. Vì có phiền não, vì có tập 

khí, cho nên ta không buông bỏ được. Phát đại nguyện, tập khí phiền não phải khống chế, đại 

nguyện liền khởi tác dụng. Nếu không khống chế được, nguyện này coi như không, nguyện 

không thể thực hiện. 

Bởi vậy hai câu này, người tu hành chơn chánh nhất định phải nhớ, việc gì không quan 

trọng thì đừng để ý đến. Đặc biệt là một người phát tâm niệm Phật, muốn cầu sanh thế giới 

tây phương Cực Lạc, như vậy phải buông bỏ triệt để. Đừng tính toán điều gì cả, học cách tùy 

duyên, tùy duyên nghĩa là mọi thứ đều tốt, đối với bản thân như vậy rất tốt! 

Cho nên tiếp theo ngài phát nguyện, cũng là đưa ra báo cáo với thầy: “Nguyện tự làm 

Phật”. Nếu muốn lợi ích chúng sanh, quý vị không thành Phật không độ chúng sanh được. 

Muốn lợi ích chúng sanh, trước tiên bản thân phải thành tựu, chính mình chưa thành tựu làm 

sao có thể lợi ích chúng sanh? Thầy muốn dạy đệ tử, tự mình chưa dạy tốt chính mình, họ 

không thể dạy đệ tử. 

Trường học hiện nay, mọi người đều biết, những gì truyền dạy là tri thức. Điều này 

chẳng nghĩa lý gì, học sinh đến trường là học kỹ thuật, học tri thức. Không như trước, khoảng 

đầu năm dân quốc, mãi đến thời kỳ kháng chiến, chúng tôi đi học ở trường, rất coi trọng nền 

giáo dục đạo đức luân lý. Nếu thầy giáo không thực hành, làm sao học sinh chúng tôi phục 

họ? Thầy giáo thực hành rất nghiêm túc, học sinh chúng tôi không thể không nghe lời. Lúc 

đó, thầy cô giáo ở niên đại đó rất thông hiểu truyền thống văn hóa, họ đều thực hành theo, đối 

với chúng tôi ảnh hưởng rất sâu sắc, hoàn toàn khác với bây giờ. Cổ nhân nói: “thầy trò như 

cha con”, không sai chút nào. Chúng tôi cảm ân đối với thầy, nói thật còn hơn cha mẹ, vì sao 

vậy? Vì họ rất quan tâm, rất yêu thương chúng tôi, hoàn toàn khác với hiện nay. 

Hiện nay giáo dục truyền thống xưa, ít nhất bỏ qua bốn đời trở lên, thanh niên bây giờ 

không hiểu. Quý vị hỏi cha mẹ họ cũng không hiểu, hỏi ông bà họ cũng không hiểu, hỏi ông 

bà cố của họ có thể còn chút ấn tượng. Ông bà cố, tức tuổi tác khoảng như tôi, có chút ấn 

tượng. Còn như ông bà cao tổ trong xã hội ngày nay, nếu hơn 90 tuổi, 100 tuổi họ rất rõ ràng, 

vì sao vậy? Vì khoảng trước 20 tuổi họ nhìn thấy, tuổi như chúng tôi là thấy trước mười tuổi, 

mười tuổi về sau dần dần không còn nữa. Vấn đề là người ngày xưa họ thực hành những gì 

học được, hiện nay dạy học rất khó!  
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Chúng tôi làm thí nghiệm ở trấn Thang Trì, nghĩ đến ngày xưa ông Đào Hành Tri từng 

làm, ông Lương Thục Minh từng làm, nhưng đều thất bại. Họ làm thí nghiệm nơi một thôn 

trang nhỏ, làm không thành công. Chúng tôi muốn làm, vì thấy tiền nhân_hai người này trong 

giới học thuật đều là nhân vật nổi tiếng. Chúng tôi suy nghĩ nguyên nhân vì sao họ thất bại, 

mượn nó làm tấm gương cho chúng tôi. Điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến, họ làm nhất định 

có đối tượng, lấy thanh niên làm đối tượng, người lớn tuổi họ không thực hành. Như vậy lớp 

trẻ, quý vị dạy lớp trẻ thực hành họ không phục. Ở trường quý vị dạy học sinh làm, nhưng 

thầy giáo không làm được, học sinh không phục. Chúng tôi nghĩ đến vấn đề này, do đó khi 

triệu tập nhóm thầy cô giáo này, yêu cầu điều gì? Yêu cầu bản thân mỗi thầy cô giáo phải 

thực hành. Như dạy Đệ Tử Quy, bản thân không thực hành làm sao dạy được. Mà còn nghĩ 

đến, chúng ta không thể có đối tượng đặc biệt, vì sao vậy? Vì truyền thống văn hóa đánh mất 

quá lâu. Quý vị không cách nào hình thành một nếp sống, cho nên đã đề xướng giáo dục toàn 

dân. Bốn vạn tám ngàn cư dân ở tiểu trấn này, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều cùng 

nhau học tập. Chúng tôi làm như vậy, và đã thành công, nếu không làm như vậy không thể 

thành công. Trước tiên thầy giáo phải học thật tốt Đệ Tử Quy, tôi yêu cầu là làm tốt 100%, 

không thực hành 100% thì 80% cũng không vấn đề gì, làm rất tốt. Khi làm được, bài học đầu 

tiên dạy như thế nào? Bài học đầu tiên là để thầy cô giáo đi vào từng nhà ở nông thôn, biểu 

diễn, không phải nói bằng miệng, là biểu diễn. Vào nhà nông dân, thấy người già xem giống 

như cha mẹ mình, bản thân là con cái của họ. Xong công việc trở về nhà, hiếu thuận cha mẹ 

như thế nào, ở đây cũng thể hiện như thế. 

Người già ở đây thấy những thầy cô giáo này phục vụ họ như thế, ở trong nhà họ phục 

vụ, đều rất cảm động, những thầy cô giáo này còn hiếu thảo hơn con cháu họ. Người trẻ tuổi 

trong gia đình họ nhìn thấy, cảm thấy những gì các thầy cô giáo này làm, khiến họ thấy hổ 

thẹn, đối với cha mẹ chưa tròn hiếu đạo, họ đều cảm động. Cách một tuần sau, chúng tôi 

thông báo khắp các hương thân phụ lão, trung tâm chúng tôi có mở lớp học, mọi người cùng 

nhau đến học tập, thế là mọi người cùng đến. Đi vào từng nhà ở nông thôn chính là quảng 

cáo chiêu sinh, được chăng? Mọi người đều cảm thấy rất hay, vậy thì chúng ta cùng đến học 

tập. Thời gian ngắn đã làm thành công. 

Điều này học từ đâu? Học từ trong kinh Phật. Phật muốn độ chúng sanh, mình phải thực 

hành trước. Quý vị khuyên người trì giới, nếu quý vị không giữ giới, như vậy làm sao dạy 

người trì giới. Quý vị dạy người khác tu định, nhưng tâm mình lại trôi nổi, sao người ta có 

thể học theo quý vị? Mọi sự vật đều phải tự mình thực hiện cho người khác thấy, làm gương! 

Ngày nay, xã hội trên toàn thế giới ngày nay đều động loạn, làm sao cứu vãn? Phải dựa vào 

lớp trẻ quý vị phát tâm bồ đề, như tỳ kheo Pháp Tạng vậy, phát chân tâm. Hy sinh phụng hiến, 

quên mình vì người, vô lượng vô biên công đức đang đợi quý vị, chỉ cần quý vị phát tâm là 

có thể thành tựu.  

Cho nên “nguyện tự làm Phật, nguyện nhiếp cõi Phật”, câu này rất quan trọng. Đức Phật 

Thích Ca Mâu Ni không biểu diễn điều này, suốt đời không thành lập đạo tràng, sống đời lưu 

lạc, ở không cố định. Hôm nay ở đây, ngày mai không biết ở đâu, sống đời du mục. Quý vị 

xem, tối đến họ ngủ dưới gốc cây, ban ngày chỉ ăn một bữa. Ngày ngày đi khất thực, khất 

một bát cơm, một ngày chỉ ăn một bữa. Tối đến ngồi thiền bất kỳ ở gốc cây nào, là qua hết 

một đêm. 

Trong Giới Kinh nói rất rõ ràng, cội cây này chỉ được nghĩ một đêm, ngày mai nhất định 

phải đi nơi khác. Vì sao vậy? Đề phòng những thị phi lầm lỗi, sợ quý vị tham tâm: cây này 
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bóng rất im, ở đây không tệ, ngày mai đến đây ở nữa, như vậy là khởi tâm tham. Đức Phật 

nghĩ rất chu đáo, suốt 49 năm như một ngày, không đơn giản! Khi Đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni Phật nhập niết bàn là ở trong rừng cây, không ở trong phòng. Đây là thể hiện cho chúng ta 

thấy, làm tấm gương tốt cho hậu nhân, ngài xả bỏ triệt để. 

Phật giáo truyền đến Trung quốc, ở đây không thể sống cuộc sống như Đức Phật Thích 

Ca Mâu Ni. Vì sao vậy? Vì vĩ độ khác nhau. Khu vực hoạt động đương thời của Đức Thế 

Tôn thuộc vùng nhiệt đới, ba y một bát là đủ. Trung quốc thuộc vùng ôn đới, có bốn mùa 

xuân hạ thu đông, mùa đông rất lạnh. Mùa hè thì có thể, nhưng mùa đông thì sao? Cho nên 

sau khi truyền đến Trung quốc, đây là điều đáng nể của Phật giáo. Họ hoàn toàn không chấp 

trước, đúng là tùy duyên. Đến Trung quốc, tất cả đều tùy thuận phong tục tập quán ở đây, họ 

không hề thấy có chướng ngại. Đến Trung quốc mặc áo quần người Trung quốc. Quý vị thấy 

chúng ta mang áo tràng khi lên chánh điện, đây là áo tràng, áo dài tay rộng, đây là y phục 

thời nào? Thời nhà Hán. Khi Phật giáo mới truyền đến Trung quốc, lúc đó người ở đây mặc 

áo quần như thế, đây là lễ phục. Người ở nhà trên y phục có thêu hoa văn, ở tay, ở cổ đều 

thêu hoa văn. Hoa văn này tượng trưng thân phận khác nhau giữa sĩ nông công thương, tiện 

đối với hành lễ. Hoa văn này cũng có giai cấp, cho nên gọi là chương phục. 

Người xuất gia, người xuất gia là tố phục, nghĩa là hoàn toàn không có hoa văn. Bây giờ 

chúng ta bình thường mặc áo dài, ống tay ngắn, thực tế hiện nay ông tay chúng ta mặc chỉ 

ngắn chừng này. Đáng lẽ như thế nào? Đáng lẽ ống tay rộng như vậy. Đây là ngày xưa vào 

thời nhà Minh, đại khái bằng một nửa của áo tràng vậy. Trang phục người xuất gia mặc là 

trang phục thời nhà Minh. Trước thời nhà Thanh là nhà Minh, sau khi Mãn Thanh nhập quan 

thống trị Trung quốc, khi Hồng Thừa Trù đầu hàng, trong hiệp ước ký với chính phủ nhà 

Thanh có năm điều không hàng, chính phủ nhà Thanh đồng ý. Trong năm điều này có một 

điều: Người xuất gia không đầu hàng. Vì thế người xuất gia mặc phục trang thời nhà Minh, 

không mặc trang phục thời nhà Thanh. Trong đó nói nam hàng nữ không hàng, nam giới đầu 

hàng, nữ giới không đầu hàng. Quý vị xem, thời nhà Thanh kết hôn, nam giới mặc áo dài có 

khoác bên ngoài, đó là trang phục của Mãn Thanh. Tân nương mũ phụng khăn trùm đầu là 

trang phục thời nhà Minh, đây chính là nam hàng nữ không hàng. Sống hàng chết không 

hàng, khi sống đầu hàng, nhưng khi chết nhập liệm không hàng, nhập liệm mặc áo liệm của 

nhà Minh. Lúc ký thư hàng có những điều này, cho nên người xuất gia không đầu hàng. 

Chứng tỏ Phật giáo rất tùy duyên, đến Trung quốc, hoàn toàn tiếp thu văn hóa bản địa và 

phương thức sinh hoạt ở đây. Người xưa không tán thành chuyện đi khất thực, khất thực là đi 

xin cơm. Đặc biệt những người xuất gia này, mời từ Ấn độ đến, là thầy của Vua, đều phong 

làm quốc sư. Đâu có chuyện học trò làm quốc vương, lại để thầy mình đi khất thực? Vậy đâu 

được, đó là đại bất hiếu. Cho nên ở tự viện nhất định phải nhận sự cúng dường của cung đình, 

họ đều tiếp nhận. Đây là nói Phật giáo quả thật, giống như trước đây đại sư Chương Gia nói: 

Phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. 

Hình như lúc đó tôi mới xuất gia, thời đó trong nhà Phật có một số người, đề xướng phế bỏ 

trang phục này của chúng ta, mặc y phục như người bây giờ. Có người đề xuất như thế, nói 

cũng rất có lý. Nhưng có một bộ phận phản đối, nói giữ lại nét xưa hay hơn, vì sao vậy? Vì 

mặc y phục của người xuất gia, có một vài nơi không tiện vào tham dự, đây là điều tốt. Nếu 

sau khi thay đổi trang phục, ta có thể thường đến tửu lầu, kỹ viện, không ai nhận ra. Vì phòng 

phạm những điều này, nên tiếp tục dùng trang phục thời nhà Minh, làm đồng phục cho người 
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xuất gia. Những tư tưởng này đều hay, đều chính xác, duy trì nét đẹp truyền thống của Phật 

giáo, duy trì đạo phong cho Phật giáo, điều này rất cần thiết. 

Ngày xưa dạy học, có địa điểm, có nơi cố định. Ngày xưa tự viện am đường, khi Phật 

giáo vừa mới truyền đến, những đạo tràng này do quốc gia thành lập. Về sau do trưởng giả cư 

sĩ, các nhà hào môn quý tộc cúng dường. Hiến bất động sản của mình cho cơ sở Phật giáo, 

thậm chí nhà ở cũng hiến làm đạo tràng, việc này các triều đại đều có. Tự mình không đi 

khuyên để thành lập đạo tràng, điều này đến thời cận đại mới có, cận đại mới có, trước đó 

không có việc này. Kinh tế của đạo tràng cũng là quốc gia chiếu cố. 

Cho nên tự viện ngày xưa có tài sản, có ruộng đất, đều là các nhà đại phú trưởng giả 

quyên góp. Có núi rừng, như vậy là có sinh kế, cho nông phu thuê, nông phu thu hoạch xong 

giao một phần cho tự viện. Tự viện có thu nhập cố định, không cần dựa vào tín đồ, kinh tế tự 

viện có thu nhập cố định. Cho nên họ học tập rất bình thường. 

Bây giờ xã hội đã thay đổi, những phương thức này cũng thay đổi. Bây giờ hướng đến 

công thương nghiệp, tự viện có thể kinh doanh thương nghiệp chăng? Có thể. Nếu kinh 

doanh giống như mở quán chay, như nhà khách, nhà khách tức giống như khách sạn vậy. 

Tiện cho người phương xa đến tham học, đến học tập đặc biệt là Phật tử. Để trong quá trình 

họ đến tham học, chúng ta đều có thể tiếp đãi. Những lúc này cũng có thể châm chước thu 

một ít phí dụng, rẻ hơn các khách sạn khác. Ăn uống trong này đều thức ăn chay, kinh doanh 

thuộc loại này. Cũng giống như nơi lưu thông văn vật, nơi lưu thông kinh sách đều có thể làm, 

khiến tự viện có kinh tế thu nhập. Cũng có cư sĩ thật sự phát tâm, nếu có thể có những người 

có thu nhập, họ cúng dường về phương diện này, lợi nhuận họ đạt được trong thương nghiệp, 

đem đến cúng dường làm thu nhập cho thường trú. Đây là một ý tưởng rất hay, có thể kinh 

doanh một vài sự nghiệp. Những công việc này đừng để người xuất gia đứng ra kinh doanh, 

để Phật tử tại gia kinh doanh. Giống như ngày xưa điền viên, sơn địa vậy, đều giao cho nông 

dân trồng trọt, cho thuê là được. 

Vì thế đạo tràng tu hành rất quan trọng, quan trọng nhất là đào tạo học trò, phải có 

người kế thừa. Cổ nhân nói: “bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất”, một đời của mình dù làm tốt 

đẹp đến mấy, huy hoàng đến đâu, nếu không có người kế thừa thì công lao sự nghiệp của quý 

vị chỉ là con số không, vì sao vậy? Vì quý vị chết là kết thúc. Thật đúng như cổ nhân nói: 

“Người còn thì chủ trương chính trị của họ càng quán triệt, người mất thì chính trị của họ 

cũng dừng theo”, nhất định phải có truyền nhân. Thật sự có thể khiến Phật pháp, Phật đạo 

truyền thừa, phát triển rộng rãi từ đời này qua đời khác, như vậy là đúng. Cho nên trong Phật 

giáo có thể làm những sự nghiệp kinh doanh lợi ích này. Đặc biệt giống như hiện nay thành 

lập trường học, viện dưỡng lão, viện người già. Người xuất gia không tham dự, người xuất 

gia là chủ làm tổng giám đốc, còn giám đốc có thể mời cư sĩ tại gia làm, mời họ làm. Những 

việc này đều có thể giúp một số đạo tràng có thu nhập cố định, không cần ngày ngày nhìn sắc 

mặt người khác để khuyên tiền, đây là việc ngày xưa tuyệt đối không cho phép. Khi đã bước 

vào con đường danh lợi, đạo tâm sẽ mất đi, đạo tâm còn đâu! 

Ở đây, Phật A Di Đà kiến lập đạo tràng, giúp mọi người có hoàn cảnh tu học tốt, cho 

nên họ thành tựu rất nhanh chóng. “Nguyện tự làm Phật”, đây là tự mình muốn làm. Ba câu 

bên dưới đều là lợi ích chúng sanh. “Nguyện nhiếp cõi Phật, phổ lợi chúng sanh, chóng thành 

chánh giác”. Khiến người cầu học khắp mười phương thế giới đến thế giới Cực Lạc, đều 

nhanh chóng thành Phật. Những nguyện này ngài đều đã thực hiện, rất đáng nể! 
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Cho nên“phát nguyện rộng lớn là điều quan trọng nhất”, vô cùng quan trọng. Trong Phật 

pháp chúng ta tin rằng, có rất nhiều người nghe được câu này, Phật giáo nói: “đệ tử nhà Phật 

có cầu tất ứng”.  

Khi tôi mới học Phật, thầy giáo cũng dạy tôi như vậy, vì sao vậy? Vì khi tôi còn trẻ, 

cuộc sống rất khó khăn, không giám nghĩ đến chuyện ngày mai, sống ngày nào hay ngày đó. 

Không nghĩ đến ngày mai tâm sẽ định, cũng không sao. Nếu nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến 

sang năm, liền sinh lo lắng, quả thật rất phiền phức. Thầy dạy tôi: “đệ tử Phật môn, có cầu tất 

ứng”. Chúng tôi cầu điều gì? Chỉ cần đủ ấm no, không có kỳ vọng gì hơn. Có thể ăn no mặc 

ấm là đủ, có thêm một ngôi nhà nhỏ để che mưa che gió là đủ, là mãn nguyện rồi. 

Thầy nói trong nhà Phật cầu làm Phật còn được, những việc của thế gian chỉ là điều nhỏ 

nhặt. Việc nhỏ, có gì mà cầu không được? Thầy còn dạy chúng tôi cầu của cải như thế nào, 

nói với chúng tôi, số mạng mỗi người tiền tài từ đâu đến. Đời này quý vị có thể sở hữu bao 

nhiêu tài sản, bất luận quý vị dùng thủ đoạn gì đạt được, đều là số mạng quý vị vốn có. Số 

mạng quý vị không có nhiều của cải như thế, khi của cải đến thì tai họa cũng đến theo. Quý 

vị phát tài lớn, lại không bệnh tật, người nhà đều rất tốt, chứng tỏ số mạng quý vị có. Nếu số 

mạng không có, quý vị đạt được tiền tài thì tai họa lập tức ập đến, không phải bệnh tật cũng 

có tai họa. Bị người trộm, bị người cướp đoạt, thậm chí còn mất mạng, đó là số mạng quý vị 

không có. Nếu dùng mưu kế, những phương pháp bất chánh đạt được, của cải trong số mạng 

của quý vị đã giảm sút, nhưng bản thân ta không hay biết. Ví dụ được 1 tỷ dồng_tôi đưa ra ví 

dụ này, trong số mạng quý vị có. Dùng thủ đoạn bất chính có được chừng đó, nếu dùng thủ 

đoạn chính đáng, không chỉ bao nhiêu đó! Số mạng ta có ít nhất là 2 tỷ đồng, quý vị đã bị tổn 

giảm một nữa, vậy mà bản thân tưởng là rất nhiều, thật ra là bị mất hết một nữa rồi. 

Số mạng không có, như tôi là số mạng không có, kho của trống trơn, không có. Vậy 

phải làm sao? Không có thì phải tu. Cho nên của cải trong số mạng là tu được trong đời quá 

khứ. Nếu một người có tài sản trên 10 tỷ, ít nhất tu năm đời, không phải một đời, một đời tích 

lũy không nhiều đến thế, ít nhất phải năm đời. Có rất nhiều người đại phú đại quý, tích lũy 

phải mười đời. Trong lịch sử Trung quốc ta có thể thấy được điều này. Quốc sư Ngộ Đạt là 

một người xuất gia, có thể được hoàng đế phong làm quốc, mười đời. Tôn giả Ca Nặc Ca nói 

với ngài, mười đời làm cao tăng, có thể nói ngài từ đời này qua đời khác, mỗi đời đều xuất 

gia, đều tu hành. Mười đời làm cao tăng mới đạt đến vị trí này, không phải nhẫu nhiên. Tiền 

của cũng như thế, đời đời kiếp kiếp tu tài bố thí, mới có được phước báo lớn lao đó. 

Chúng ta hiện nay trong tài khố không có của thì sao? Bây giờ tu vẫn còn kịp, thầy giáo 

dạy tôi tu. Vì lúc đó quả thật rất khó khăn, cuộc sống vật chất của tôi rất thiếu thốn. Tôi nói 

với thầy, thu nhập mỗi tháng của tôi chỉ đủ sống, đâu có tiền để bố thí? Thầy hỏi tôi một hào 

có chăng? Được, một hào được, không sao. Một đồng được chăng? Một đồng còn được. Vậy 

anh bắt đầu từ một hào, một đồng này mà bố thí. Tôi nghe lời làm theo, một đồng một hào 

này làm sao bố thí? Vì lúc đó tôi thường đến chùa, nguyên nhân là đến chùa mượn kinh sách, 

những ngày nghỉ hầu như đều đến chùa chép kinh. Trong chùa có in kinh, cầm một trang giấy 

đến nói: in kinh mọi người góp tiền vào, nhiều hay ít tùy tâm. Tôi cũng dùng một đồng, năm 

hào, đây là in kinh. 

Ngoài ra còn có phóng sanh, cũng cầm trang giấy đến, mọi người cùng đóng góp tiền 

phóng sanh. Nộp tiền phóng sanh cũng tùy tâm, một hai hào đều được. Tôi bắt đầu tu phương 

pháp bố thí từ đây, quả thật càng thí càng nhiều, không thể nghĩ bàn! Càng nhiều càng thí, 

của cải không nên tích trữ. Bởi vậy người xưa nói rất hay, của cải gọi là hàng lưu thông, 
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giống như dòng nước vậy, bên kia chảy ra, bên này chảy vào. Nếu là nước đọng, không thể 

chảy ra được, bên này cũng không vào được. Nước đó sẽ hư, phát mùi hôi. Vì thế của cải 

nhất định phải thông, nghĩa là nói thu nhập nhiều phải bố thí nhiều, thu nhập ít thì bố thí ít, 

có là đem ra bố thí, của cải đó dùng mãi không hết. Quý vị nên biết, biết bao nhiêu người 

nhận được ân huệ, công đức ta tích lũy được rất lớn lao. Không những ta có của cải, mà còn 

có đức hạnh. Bố thí pháp thông minh trí tuệ, bố thí vô úy mạnh khỏe sống lâu. 

 Thầy dạy cho tôi ba phương pháp này, tôi đã thực hành ba phương pháp này suốt 60 

năm. Bây giờ tôi khẳng định khuyên mọi người, tôi đã làm ra thành tích, đây là thật không 

phải giả. Như thế nào? Càng thí càng nhiều, của cải dùng không thiếu, phải thực hành! Bố thí 

pháp, dạy học thuộc về bố thí pháp, tăng trưởng thông minh trí tuệ. Bố thí vô úy là giúp 

những người khổ nạn, ví dụ gặp thiên tai cứu nạn thuộc về bố thí vô úy. Người khác có bệnh 

khổ, không có tiền trị bệnh, quý vị giúp đỡ họ, đây thuộc về bố thí vô úy. Ăn chay là bố thí 

vô úy, không kết thù oán với chúng sanh. Ngày xưa ăn thịt chúng là không biết, chưa học 

Phật nên không biết. Sau khi học Phật hiểu được, không nên kết oán thù với chúng sanh. Cho 

nên tôi học Phật khoảng nữa năm là bắt đầu ăn chay, tôi biết rằng không nên kết oán thù với 

chúng sanh. Tôi ăn chay đến nay là 59 năm, quý vị nói ăn chay không mạnh khỏe, tôi thấy 

thân thể tôi rất tốt. Bố thí vô úy quả báo là mạnh khỏe sống lâu, tôi đã đạt được. 

 Lúc còn trẻ rất nhiều người xem tướng tôi, đều nói tôi sống không quá 45 tuổi, tôi tin. 

Nguyên nhân tôi tin vì trưởng bối trong nhà tôi, đều sống không quá 45 tuổi. Ông nội tôi 45 

tuổi ra đi, bác tôi cũng 45 tuổi ra đi, ba tôi cũng 45 tuổi đi, cho nên họ nói tôi sống không quá 

45 tuổi tôi tin. Tôi đến sang năm là 85 tuổi, tôi không cầu thọ mạng, không cầu trường thọ. 

Sống trên đời này không vì bản thân, là vì chánh pháp cửu trú, vì hoằng pháp lợi sanh. Không 

vì chính mình, nên được đại tự tại. Không có gì cả, nhưng cũng không thiếu gì cả, quý vị xem 

tự tại biết bao, không lo lắng gì. 

Trước đây thầy Phương nói với tôi: “học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người”. Tôi 

luôn hoài niệm về thầy, người chỉ cho tôi con đường này. Trong thời đại lớn này, con người 

một đời có thể sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn, ngày ngày an lạc, ngày ngày pháp hỷ sung 

mãn, không dễ! Thầy chỉ con đường này rất chính xác, vĩnh viễn cảm kích thầy. Cho nên 

phát nguyện rất quan trọng. Trong đời này, trong đời này, tôi có phương hướng, có mục tiêu, 

vĩnh hằng bất biến, điều này an lạc vô cùng. 

Khoảng hai mươi mấy năm trước, tôi thường nói: chúng ta sống trong xã hội này, mỗi 

người đều có hành nghiệp của riêng mình, làm tốt bổn phận của mình, hợp tác với các hạnh 

nghiệp khác nhau, xã hội này tốt đẹp biết bao. Đừng can dự đến người khác, đừng hỏi han 

người khác, làm tốt việc của mình. Ngày nay chúng tôi đi theo con đường này, nghề nghiệp 

chính là dạy học, giáo dục Phật giáo. Đây là thầy Phương Đông Mỹ truyền cho tôi, giáo dục 

Phật giáo. Bản thân học tốt, dạy tốt môn học này, như vậy là chúng ta đã làm tròn trách 

nhiệm. Không phải công việc của mình đừng hỏi han, tâm ta mới thanh tịnh. Nếu như muốn 

học mọi thứ, mọi thứ đều thông thái, tâm sẽ không thanh tịnh. Những gì ta học được là tri 

thức, không phải trí tuệ. Tôi chỉ chuyên vào công việc của mình: nhất môn thâm nhập trường 

thời huân tu. Trong này có tam muội, có trí tuệ, không giống nhau. 

“Như phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói”, đây là một đoạn kinh văn trong phẩm Phổ 

Hiền Hạnh Nguyện: “Công đức Như Lai, giả sử mười phương, tất cả Chư Phật, trải qua bất 

khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, cực vi trần số kiếp”. Thời gian này chúng ta không thể nói 

được, Đức Phật có trí tuệ, ngài có thể nói như vậy, điều này không thể tính kể được. “Tương 
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tục diễn thuyết, không thể cùng tận”. Đoạn này là gì? Là nói công đức của Như Lai, dùng ví 

dụ để nói tất cả chư Phật khắp mười phương, trải qua thời gian bao lâu? Thời gian này không 

sao tính kể được, nói không cùng. 

“Nếu muốn thành tựu, môn công đức này, nên tu mười loại, hạnh nguyện rộng lớn”. 

Mười loại hạnh nguyện rộng lớn này, thù thắng nhất trong Phật môn, Bồ Tát muốn thành 

Phật cần phải tu thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta có thể tu chăng? 

Chúng ta không tu được, một loại cũng không tu được, vì sao vậy? Nó khác với cương lĩnh tu 

hành của các Bồ Tát. Tâm lượng của Bồ Tát Phổ Hiền rộng lớn, không có chính mình. Chỉ 

cần ta có chính mình, những gì ta tu, nghĩa là tu mười điều này đều rất nhỏ bé. Vì sao vậy? 

Vì chúng ta không đột phá được giới hạn của cái “tôi”. Bồ Tát Phổ Hiền vô ngã, mỗi niệm là 

biến pháp giới hư không giới, cho nên Bồ Tát mới có thể học. Thanh văn, Duyên giác, Quyền 

giáo Bồ Tát đều không thể. 

 Chúng ta nói nguyện thứ nhất là lễ kính, tâm kiền thành cung kính, đối với ai? Thứ nhất 

là đối với cha mẹ, thứ hai là đối với thầy. Phải đối đãi bình đẳng, đối đãi tất cả chúng sanh. 

Trong tất cả chúng sanh, bao hàm đường súc sanh, đường ngạ quỷ, đường địa ngục. Trong 

lục đạo, trên có 28 tầng trời, đây toàn là chúng sanh. Ngoài điều này ra, còn bao gồm cây cỏ 

hoa lá, sơn hà đại địa. Đó cũng là chúng sanh, vô tình chúng sanh. Vì sao? Đều là chúng 

duyên hòa hợp mà sanh ra. 

Chúng ta đưa ra ví dụ, nói về lục đạo này. Trong tất cả cõi nước của Chư Phật đều có 

lục đạo, đều có mười pháp giới. Biến pháp giới hư không giới, có vô lượng vô biên vô số vô 

tận thế giới. Quý vị đọc Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thế Giới Hoa Tạng, phẩm Thế Giới Thành 

Tựu sẽ biết, một lạy này của Bồ Tát Phổ Hiền là lạy tất cả, biến pháp giới hư không giới 

không sót một pháp nào. Chúng ta làm được chăng? Người giúp đỡ chúng ta, có ân với chúng 

ta thì được, người hãm hại chúng ta quý vị làm được chăng? Mười nguyện của Bồ Tát Phổ 

Hiền không nói, ngoại trừ oán thân trai chủ của mình ra, không nói như vậy. Bình đẳng lễ 

kính, ai có thể làm được? Pháp thân Bồ Tát làm được. 

Nhưng chư vị nên biết, phẩm thứ hai ở trước chúng ta đã học- “Đức Tuân Phổ Hiền”. 

Thế giới tây phương Cực Lạc, tất cả chúng sanh chỉ cần sanh đến thế giới tây phương Cực 

Lạc, ở thế giới Cực Lạc tu gì? Đều tu hạnh Phổ Hiền. Quý vị xem tựa đề phẩm thứ hai: “Đức 

tuân Phổ Hiền”. Câu kinh văn đầu tiên nói: “Cùng tuân thủ tu theo đức của Phổ Hiền đại sĩ”. 

Ở Tịnh độ vì sao thành Phật nhanh như thế, chóng thành chánh giác? Phương pháp tu chủ 

yếu của họ là mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, tương ưng với Hoa Nghiêm. Vọng Tận 

Hoàn Nguyên Quán của quốc sư Hiền Thủ, là cương lĩnh tu hành của Kinh Hoa Nghiêm. 

Mười nguyện và sáu điều cương lĩnh này đều tương ưng lẫn nhau. Quý vị không có tâm 

lượng này làm sao được? Tâm lượng này là chân tâm của mình, không phải vọng tâm. Vọng 

tâm, tâm lượng rất nhỏ hẹp; chân tâm, tâm lượng rất lớn lao. Chân tâm, quý vị thấy trong 

Hoàn Nguyên Quán nói ba loại chu biến, câu đầu tiên nói với chúng ta: “chu biến pháp giới”, 

đó là nói điều gì? Chúng ta khởi tâm động niệm.  

Hiện nay các nhà khoa học nói, hoàn toàn tương đồng với ý trong Kinh Hoa Nghiêm. 

Thân thể, ý niệm này của chúng ta, ý niệm của chúng ta là một đài phát xạ, cũng là đài tiếp 

thu, như đài phát thanh vậy. Chúng ta tiếp thu những dao động khắp biến pháp giới hư không 

giơi, dao động chúng ta phát ra cũng là biến pháp giới hư không giới. Thời gian bao lâu là 

biến pháp giới? Vừa phát ra lập tức biến pháp giới, không cần đến một giây, môt giây quá dài. 

Một giây dao động này phát ra bao nhiêu lần, bình thường chúng ta tính là 1600 triệu lần, đó 
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là một giây, mỗi dao động đều chu biến pháp giới. Chỉ cần ở đây vừa phát, biến pháp giới hư 

không giới đều nhận được. Trong pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật Bồ Tát, cho đến 

lục đạo chúng sanh, thậm chí là cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa phát ra hiện tượng dao động, 

chúng ta cũng nhận được hết. Nhận được vì sao không biết? Là tâm chúng ta trôi nổi, không 

có cảm giác. Không phải không nhận được, nhận được nhưng không biết. Bởi vậy Đức Phật 

dạy chúng ta tu định, định công càng thâm sâu thì tâm càng tinh tế, những gì ta nhận được ta 

hoàn toàn biết rõ. Chúng ta quá sơ ý, nhưng chúng ta phát ra, tâm của Chư Phật Như Lai rất 

tinh tế, tâm họ định, nên hoàn toàn biết được. Toàn bộ vũ trụ là nhất thể, các nhà khoa học 

hình dung nó như một mạng lưới vậy, quả thật là nhổ một sợi lông mà động toàn thân, đích 

thực là nhất thể. 

Điều thứ hai nói: “xuất sanh vô tận”, vô tận nghĩa là biến hóa. Quý vị thử nghĩ xem, nếu 

không phải những ý niệm này, làm gì có nhiều biến hóa đến thế? Vì sao có biến hóa? “Tất cả 

pháp từ tâm tưởng sanh”. Chúng ta có những tâm tưởng này, bản thân không biết, bản thân 

không phát giác được có tâm tưởng này. Nhưng ta thấy hiện tượng biến hóa, biết được rằng 

chắc có biến hóa, không có tâm tưởng sao có biến hóa? 

Câu thứ ba là nói tâm lượng phải rộng lớn: “Hàm dung không hữu”, bao hàm hư không, 

dung nhiếp tất cả pháp. Đây là chân tâm của chúng ta, chúng ta vốn là như vậy, vì sao ngày 

nay tâm lượng lại trở thành nhỏ bé, không thể khoan dung? Đặc biệt là người đắc tội quý vị, 

quý vị không thể bao dung lẫn nhau, vì sao vậy? Vì ta có phân biệt, có chấp trước, có vọng 

tưởng, không biết chân tướng sự thật, không biết toàn vũ trụ là nhất thể. Nếu hiểu, ngày nay 

chúng ta hiểu những điều này là nhờ kinh điển đại thừa. Ngày ngày huân tập, ngày ngày học 

tập, nên hiểu rõ. Hiểu thì cần phải thực hành, thực hành phải biết bao dung. Phải từ trong 

biến hóa, biến hóa của thân thể, hoàn cảnh sinh hoạt biến hóa, địa cầu cư trú biến hóa, biến 

hóa của hư không đều có liên quan đến mình, có mối liên quan mật thiết không thể tách rời. 

Từ trong biến hóa, biết rằng ý niệm chúng ta quá nhiều, đặc biệt là ý niệm bất thiện. Trong 

hoàn cảnh ở thế giới Cực Lạc, chúng ta lãnh hội được là ý niệm thiện. Địa cầu chúng ta sống 

đây, là trồng ý niệm bất thiện. Chúng ta không thể phát giác được, một giây chúng ta phát ra 

1600 triệu ý niệm, chúng ta không sao phát giác được. Nhưng khi chúng ta thấy biến hóa liền 

nghĩ đến, trong này mình có một phần. Cho nên khoa học giúp Phật pháp đại thừa rất nhiều. 

Theo nhận định của tôi, khoảng hai ba mươi năm sau, Phật pháp và khoa học sẽ kết nối với 

nhau. Lúc đó người trong xã hội không còn cho rằng Phật giáo là Tôn giáo, không còn nói 

Phật giáo là mê tín, mà là gì? Phật giáo là khoa học, Phật giáo là triết học. Lúc thầy Phương 

giới thiệu Phật pháp cho tôi nói: Phật giáo là triết học cao cấp, bây giờ tôi lãnh hội được, Phật 

pháp còn là khoa học cao cấp. Người ta học luân lý, đạo đức, nhân quả trong Phật giáo, ba 

loại giáo dục này gọi là nền giáo dục phổ thế. Xã hội sẽ an định, thế giới hòa bình. Khoa học 

cao cấp và triết học cao cấp đó là số ít người, họ có thể khế nhập, sẽ giúp thế giới này càng 

tốt đẹp hơn. Thậm chí có thể giúp thế giới này đạt đến tiêu chuẩn như thế giới tây phương 

Cực Lạc, quý vị xem làm được chăng? Từ trên lý luận mà nói thì có thể, vì người ở thế giới 

tây phương Cực Lạc, tư tưởng của họ thuần thiện không có ác, thuần tịnh không có ô nhiễm. 

Nếu chúng ta cũng làm được thuần tịnh thuần thiện, địa cầu này lập tức biến thành thế giới 

Cực Lạc. Về mặt lý luận có thể làm được. Về sự thì sao, về sự mọi người chúng ta chịu phát 

tâm là được. Chỉ cần chúng ta thay đổi tâm thái, thì thế giới này cũng thay đổi. 

Bởi vậy học Phật không sợ thiên tai, không học Phật bị thiên tai dọa chết. Quý vị chưa 

chết, nhưng bị nó dọa chết, rất đáng thương. Học Phật biết được điều gì? Ý niệm chúng ta 
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thay đổi thì thiên tai không còn. Đặc biệt là cá nhân, nếu cá nhân bị bệnh ung thư, không biết 

bệnh ung thư từ đâu đến. Mắc bệnh ung thư cảm thấy như đồng nghĩa với tuyên bố tử vong, 

trên thực tế thọ mạng chúng ta vẫn còn, nhưng quả thật do sợ quá mà chết. Sau khi học Phật 

biết được, bệnh này do ý niệm bất thiện của mình sanh ra. Ngày nay chúng ta đoạn ác tu 

thiện, cải tà quy chánh, nhất tâm niệm Phật, bệnh sẽ lành. Thân thể rất dễ, quý vị lập tức thấy 

được hiệu quả. 

Chúng ta sống trên địa cầu này, địa cầu này thiên tai rất nhiều. Chỉ cần trên địa cầu này 

có một vài người giác ngộ, thật sự thấu đạt, có thể đoạn ác tu thiện, thay đổi tâm thái mình. 

Thiên tai của địa cầu giảm nhẹ, dần dần địa cầu này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Các nhà 

khoa học khẳng định đây là sự thật, giống như trong kinh Phật nói. Trong Phật pháp nói rằng, 

ý niệm xấu nhất, là mặt trái, mặt trái 100%, năm độc tham sân si mạn nghi. Trong tâm có 

năm độc, ta rất dễ cảm nhiễm tật bệnh. Đức Phật dạy: Cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân 

si, nhổ sạch bệnh căn trong tâm chúng ta, như vậy sẽ không bị bệnh. Vì sao vậy? Vì không bị 

cảm nhiễm, bên trong ta không có nhân. Thay đổi tất cả tham sân si mạn nghi thành từ bi, 

thành tâm bố thí, tâm trì giới, tâm nhẫn nhục, tâm thiền định, tâm trí tuệ, tốt biết bao! Đó là 

tự tánh ta vốn có. Cổ nhân nói, đổi nó thành tâm hiếu để, tâm nhân ái, tâm lễ nghĩa, tâm liêm 

sỉ, tâm hòa bình, rất tốt! Thay đổi là được. Truyền thống văn hóa xưa, tổng kết lại không ra 

ngoài 12 chữ: Hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa bình. Mọi người đều giữ tâm 

như thế, người người đều làm việc như thế, thế giới này chính là thế giới Cực Lạc, thế giới 

này tức là thiên đường. Có thiên đường chăng? Có, do con người tạo nên. Địa ngục cũng có, 

cũng là con người tạo nên. Tham sân si mạn là tạo ra địa ngục, điều này trong kinh Đức Phật 

nói rất rõ ràng. Tham tâm là ngạ quỷ, sân hận là địa ngục, ngu si là súc sanh, ngạo mạn là tu 

la, la sát, đi vào các đường này.  

Người học Phật quả thật may mắn, biết được chân tướng sự thật này, nắm trong tay vận 

mệnh của mình. Không bị người khác khống chế, không bị người khác ảnh hưởng. Phải biết 

về mười đại nguyện, có nhiều đồng học lúc tụng kinh sáng tối đều đọc một lần, rất lợi ích, 

không có gì không tốt. Vì sao vậy? Tuy không làm được, nhưng A lại da có ấn tượng. Cần nổ 

lực, phải bắt đầu từ Đệ Tử quy, từ Đệ Tử Quy, từ Cảm Ứng Thiên, từ Thập Thiện Nghiệp. 

Bắt đầu từ đây, đây là nền tảng. Mười đại nguyện là đỉnh cao nhất, từng tầng từng tầng đi dần 

lên, như vậy là đúng. 

Dùng phương pháp gì để nâng cao? Buông bỏ, như leo cầu thanh vậy. Nhà lầu cao trăm 

tầng, ta bỏ tầng thứ nhất sẽ lên đến tầng thứ hai, bỏ tầng thứ hai mới lên đến tầng thứ ba. Ta 

buông bỏ 99 tầng, liền lên đến tầng 100. Không buông bỏ không được! Phàm phu muốn 

thành Phật, phải buông bỏ triệt để mới thành Phật được. Đỉnh cao nhất gọi là Phật. 

Cho nên điều đầu tiên là học lễ kính, đặc biệt là đối với oán thân trai chủ, phải chân 

thành lễ kính. Oán thân trai chủ là nói người hiện tại, họ hủy báng quý vị, sỉ nhục quý vị, họ 

chiếm lợi ích của quý vị, hãm hại quý vị, phải cung kính đối với những người này. Không 

được để trong lòng, để trong lòng là sai, vì sao vậy? Chúng ta bị hoàn cảnh này ảnh hưởng, 

sẽ bị đọa lạc. Nếu ta thấy những người này liền nổi giận, sân giận là đọa địa ngục, quý vị 

thấy có oan uổng chăng! Quý vị có oán hận, tất cả đều là nhân đọa vào địa ngục. Nếu không 

để nó trong lòng, thấy họ vẫn cung kính như thường, quý vị đang tiến bộ, cảnh giới được 

nâng cao. Bởi thế cảnh giới hiện tiền, không tiến lên chính là thụt lùi, xem quý vị có thông 

minh chăng. Thông minh thì tiến lên, có tâm cảm ân, đối với những người hãm hại mình đều 

cảm ơn, vì sao? Vì họ giúp ta tiến lên, ta cần phải cám ơn họ. Cần phải giống như Đức Phật 
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Thích Ca Mâu Ni vậy, tương lai tôi thành Phật người đầu tiên tôi độ là ông, đây là đúng! Nếu 

con người đều giữ được tâm như thế, thì trong lục đạo này không có ba đường ác. 

Trong phẩm Hoa Tạng Thế Giới chúng ta thấy, giữa vũ trụ đích thực có không ít thế 

giới. Có cõi trời cõi người, không có ba đường ác, có thế giới này. Vì sao không có ba đường 

ác? Vì cư dân ở đây không có nghiệp nhân của ba đường ác, không có tâm tham, không có 

tâm sân nhuế, không có tâm ngạo mạn, không có tâm ngu si, là không có ba đường ác. Còn 

có một vài thế giới, cũng không phải là số ít, không có lục đạo. Có Thanh văn, Duyên giác, 

Bồ Tát, Phật, nghĩa là có tứ thánh pháp giới. Trong mười pháp giới, nó chỉ có bốn tầng trên, 

sáu tầng dưới không có. Bây giờ chúng ta đã hiểu vì sao, nhờ vào điều gì? Nhờ vào giáo dục, 

đã thức tỉnh được con người, đều được giác ngộ, không còn làm những điều ngu ngốc này 

nữa. Ví dụ hiện nay có một việc thường thấy, bạn mình đến mượn tiền, mượn một số tiền lớn, 

sau đó quỵt nợ không trả. Quý vị vừa thấy họ lập tức sân si, vừa nổi giận liền đọa một tầng 

địa ngục, sân si lần nữa lại đọa thêm một tầng địa ngục, quý vị nói không phải rất oan uổng ư? 

Nếu thấy họ quý vị vẫn cung kính, như không có việc gì, không cần quan tâm đến, cảnh giới 

quý vị đang nâng cao, họ giúp quý vị đi lên. Quý vị vốn rất giận họ, bây giờ không giận nữa, 

cho nên tiến bộ của quý vị là nhờ họ giúp sức. Quý vị muốn hỏi, tương lai họ có bị đọa lạc 

chăng? Đó là nhân quả của họ không liên quan đến chúng ta, là việc của họ. Nhân quả mỗi 

người tự mình gánh chịu, không ai thay thế được. Hãm hại người, gạt người, đó là việc tốt ư? 

Không phải việc tốt. Trong luật nhân quả nói, nợ mạng trả mạng, nợ tiền phải trả tiền, cho 

nên không được tổn hại người khác. Hại người khác, quả báo ta phải chịu là nợ mạng. Giáo 

lý đại thừa và tiểu thừa khác nhau, tiểu thừa là luận sự không luận tâm, đại thừa là luận tâm 

không luận sự. Quý vị khởi ý niệm, tôi hận người này, tôi muốn giết họ, quý vị đã phạm giới 

sát. Khởi tâm động niệm là phạm giới, quý vị phải chịu trách nhiệm nhân quả. Cho nên giới 

tiểu thừa dễ trì hơn, tôi hận họ, muốn giết họ, nhưng không giết họ, vậy là không phạm. Đại 

thừa không như thế, đại thừa khởi tâm động niệm là phạm giới. Cho nên đại thừa cao hơn 

tiểu thừa là cao hơn chỗ này. 

Những đạo lý này chúng ta phải học đi học lại nhiều lần, khắc sâu ấn tượng. Khắc sâu 

đến mức độ nào? Áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, quý vị rất tự tại. Nếu không áp dụng, 

còn hay nổi nóng, vẫn còn oán hận, như vậy là rất rắc rối, không hề áp dụng đến. Học Phật 

pháp cho nhiều cũng như không, học rồi nhất định phải áp dụng, như vậy mới thật sự đạt 

được lợi ích của Phật pháp. 

Nói đến đây, việc cùng nhau học tập rất quan trọng. Lúc tôi còn trẻ, học kinh giáo với 

thầy Lý Bỉnh Nam, thầy nói với tôi_vì thầy biết tôi, tôi học với thầy 10 năm, năm năm sau 

hầu như tôi thường ở nước ngoài. Thầy nói với tôi, như vậy không được. Tôi hỏi sao không 

được? Phải dạy học một nơi, không được dạy khắp nơi, vì sao vậy? Làm gì có người nghe 

một bộ kinh, chỉ nghe được một lần mà khai ngộ? Tôi nghĩ rất có lý. Quý vị ở một nơi suốt 

mấy mươi năm, dạy học lâu dài, chắc chắn có người khai ngộ, có người thành tựu. Vì sao vậy? 

Ngày ngày đang huân tập. Tôi mới minh bạch. Tôi thưa với thầy, tôi không có phước báo, 

không có đạo tràng. Nếu thành lập đạo tràng phải có tiền, mà tôi thì không có. Thầy muốn tôi 

đi vận động người ta, đưa tay xin tiền người khác, thà chết tôi cũng không làm được việc này, 

đây là việc tôi không làm được. Người ta cúng dường một đạo tràng, ví dụ khi tôi ở Đài Bắc, 

có một lần cư sĩ Giản Phong Văn. Ông làm về ngành kiến trúc, xây nhà bán. Tầng lầu ở Nam 

Lộ Hàng Châu xây xong, muốn cúng cho tôi một tầng, tôi cho rằng ông nói chơi. Kết quả khi 

tôi từ Mỹ trở về, ông đến sân bay đón tôi, đem tất cả giấy tờ thuộc quyền sở hữu giao cho tôi. 
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Tôi nói với ông ta, phải chăng ông muốn hại tôi? Ông nói không có, tuyệt đối tôi không có ý 

hại thầy, tuyệt đối không có ý hại thầy. Tôi nói, ông cho tôi tầng lầu này, tầng lầu này cần chi 

tiêu chăng? Đương nhiên cần chi tiêu, tôi không có tiền. Tôi nói một tháng cần chi tiêu bao 

nhiêu? Ông ta dự tính khoảng sáu vạn. Tôi nói, sáu mươi đồng tôi còn chưa có, không phải 

ông muốn hại tôi ư? Ông ta sững một lúc, vậy phải làm sao? Tôi nói, ông có thể mỗi tháng 

chi ra sáu vạn chăng? Ông ta nghĩ một lúc nói: được. Tôi nói, vậy được, tôi nhận. Ông đưa ra 

ba năm, mỗi tháng sáu vạn, ba năm sau tôi đã có thu nhập, thu nhập có thể chi tiêu. Tôi nói 

được rồi, ông không cần chi nữa. Tôi không dễ tiếp nhận, người ta cho tôi nhà, đó là hại 

người! Một mình tôi đi khắp nơi, tự tại biết bao, ở đâu mời tôi đi đến đó. Bất luận đến đâu 

đều được tiếp đón như khách, trên người không có một đồng, đi đâu có người đưa đón. Đến 

đâu, cần gì họ đều mua giúp tôi, quý vị nói tự tại biết bao, hà tất tự tìm phiền phức! 

Tôi thấy người ta ở nhà cửa, đặc biệt là nước ngoài. Đó đâu phải là nhà người ở, là nhà 

ở người, con người là nô lệ của nhà cửa. Ở Mỹ đều thích mua nhà thật lớn, ở Mỹ một tuần đi 

làm năm ngày, hai ngày nghỉ. Thứ bảy, chủ nhật không đi làm đều ở nhà dọn dẹp nhà cửa, 

bình thường không có thời gian dọn dẹp, quý vị nói vất vả biết bao! Vì sao không ở nhà nhỏ 

đỡ vất vả hơn? Họ đều chú trọng khí phái, đúng là sống để chịu tội, đây là không biết cách 

sống. Thế nào gọi là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn? Không hề lo lắng, trong tâm ưu nhàn tự 

tại, đó gọi là hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên phải biết, con người thật sự có thể buông bỏ. 

Đức Phật đúng là người thông minh, không cần quốc vương, không cần vương vị, đến 

ngồi thiền dưới gốc cây. Đây là người rất biết hưởng thụ cuộc đời, thật sự biết đâu là tự tại. 

Ngày ngày ngồi dưới gốc cây luyện nên một thân thể cường tráng, thân kim cang bất hoại, đó 

là luyện ra. Tôi cảm thấy đây đều là nghệ thuật của cuộc sống. Có tiền, có người hầu kẻ hạ 

không phải là việc tốt. Thầy giáo tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam, 95 tuổi vẫn tự mình giặt y phục, 

tự mình nấu cơm, tự tại, nói lên điều gì? Sức khỏe thầy rất tốt. Sau 90 tuổi, học trò đến thưa 

thầy, xin thật lâu thầy mới miễn cưỡng đồng ý, cho hai học trò đến chăm sóc thầy. Thân thể 

quý vị mạnh khỏe, không cần người hầu hạ. Cần tiền hô hậu ủng, chứng tỏ quý vị không 

mạnh khỏe, sắp ngã gục. 

Thập đại nguyện vương của Bồ Tát ở trước đã học, ở đây không lặp lại, chúng ta xem 

tiếp ở sau. 

“Tịnh tông lấy tín nguyện hạnh là ba tư lương. Đại sư Linh Phong nói: Không tin không 

đủ khởi phát nguyện, không nguyện không đủ để tuân thủ tu hành”. Đây là ba điều kiện của 

Tịnh độ tông, ba điều kiện này chính là tín nguyện hạnh. Chúng ta tịnh nghiệp học rất khó 

khăn, có chắc được vãng sanh chăng? Lắc đầu, không chắc, nguyên nhân gì? Niềm tin không 

đủ, nguyên nhân căn bản là đây, niềm tin chưa đủ nên nguyện không kiên cố. Ta có phát 

nguyện không phải không phát nguyện, là nguyện không khẩn thiết, truy cứu cội nguyện là 

do tín tâm. Bởi vậy tín tâm rất khó, quả thật không dễ! 

Thầy Lý dạy cho tôi niềm tin này, khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất, chính là sau khi 

xuất gia thọ giới. Tôi xuất gia hai năm mới thọ giới, thời gian rất dài. Sau khi thọ giới, đương 

nhiên việc đầu tiên là phải đi cảm tạ ơn giáo dưỡng của thầy, đây là quy củ trong Phật môn. 

Việc đầu tiên là trở về đi lạy thầy, tôi trở về thư viện Từ Quang ở Đài Trung, thầy giáo ở 

trong đó nhìn thấy. Tôi còn ở ngoài cửa, chưa vào cửa lớn, thầy ở trong chỉ tôi, lấy tay chỉ tôi 

nói: “Thầy phải tin Phật, thầy phải tin Phật!” nói mấy câu thật lớn tiếng như vậy. Tôi bước 

vào trong đảnh lễ thầy, thầy rất khách sáo, một lạy đủ, rồi dạy tôi ngồi xuống bên cạnh. Thầy 

nói, tôi vừa lớn tiếng nói như vậy anh có hiểu chăng? Tôi nói tôi không hiểu. Nếu tôi không 
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tin sao tôi lại xuất gia? Nếu tôi không tin sao tôi có thể đi thọ giới? Thầy nghe xong lắc đầu 

nói: anh nên biết có người xuất gia suốt cả đời, đến lúc già chết họ vẫn không tin. Câu nói 

này đã điểm tỉnh tôi, đến già chết cũng chưa tin. Tôi nghe xong sững người, thầy giải thích 

cho tôi nghe như thế nào gọi là tin? Chưa thực hành được là chưa tin, lúc này tôi mới hiểu. 

Vậy chúng ta niệm câu Phật hiệu này, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy rằng: “Đô nhiếp lục căn, 

tịnh niệm tương tục”, đã làm được chăng? Chưa làm được, chứng tỏ quý vị chưa tin! Kinh 

này, kinh này chúng tôi giảng rất nhiều lần, biết giảng, nhưng không tin, như vậy mới biết tin 

rất khó! Biết giảng kinh dễ, y giáo phụng hành mới khó, thực hành mới gọi là tin. Thầy dạy 

tôi điều này quá sâu sắc, ta chưa thực hành nghĩa là ta chưa tin, nguyện ta phát không phải tin 

sâu nguyện thiết, phải tin thật nguyện thiết. Ta có niềm tin nhưng không thật, nguyện cũng có 

nhưng không thiết, cho nên rốt cuộc không thể vãng sanh, vẫn là tùy nghiệp lưu chuyển. 

Bài học đó của thầy cũng là cơ hội giáo dục, ra khỏi giới trường trở về Đài Trung đi cảm 

tạ ơn thầy, thầy dạy cho tôi bài học: Như thế nào gọi là tin. Quý vị dùng tiêu chuẩn này để 

xem, đích thực thầy nói có bao nhiêu người xuất gia, tám chín mươi tuổi đến vãng sanh vẫn 

không tin, chưa buông bỏ danh văn lợi dưỡng. 

Đại sư Ngẫu ích nói, Linh Phong là đại sư Ngẫu Ích, tổ sư đời thứ chính của Tịnh tông. 

“Không tin không đủ để phát nguyện”, nguyện thật là từ trong tin thật phát ra, sau khi tin thật 

hoàn toàn buông bỏ. Chúng tôi cũng rất hoan hỷ khi nhìn thấy cư sĩ Lưu Tố Vân, tin thật, 

nguyện thật. Bà mắc bệnh rất nặng, bác sĩ nói bà có thể chết bất kỳ lúc nào, bà mỉm cười 

không hề sợ hãi, tốt thôi! Tôi sẽ đến thế giới Cực Lạc. Mười năm chỉ học một bộ Kinh Vô 

Lượng Thọ, một câu Phật hiệu, không có tạp niệm, đây gọi là tin thật. Quý vị hỏi bà, chắc 

được vãng sanh chăng? Bà chắc chắn, có thể vãng sanh bất cứ lúc nào. Ở thêm vài năm, 

không phải vì mình, vì người khác. Bà nói bà làm biểu pháp, làm gương cho người khác noi 

theo. Là thật không phải giả. “Không nguyện không đủ để tuân thủ tu hành”, ở hành để thấy 

nguyện, thấy tín. Quý vị thấy bà, bà y giáo phụng hành, thật là “đô nhiếp lục căn, tịnh niệm 

tương tục”, bà là tin thật nguyện thiết. Người như vậy nhất định vãng sanh, mà còn tự tại 

vãng sanh, muốn lúc nào đi thì lúc đó đi. Bà cũng không nghĩ tôi sống thêm vài năm, bà 

không có ý nghĩ này. Sống thêm là Phật cho bà, giao sứ mạng cho bà. Chúng ta không thể 

không thực hành. 

Bên dưới, “Pháp sư Tỉnh Am thời nhà Thanh”, đây là tổ sư đời thứ 11 của Tịnh tông, 

ngài nói: “Tu hành là việc gấp, trước tiên phải lập nguyện. Lập nguyện tức có thể độ chúng 

sanh, phát tâm tức có thể thành Phật đạo”. Cùng một ý với đại sư Ngẫu Ích nói. Không những 

“tu hành là việc gấp, trước tiên phải lập nguyện”, ở thế gian này, pháp thế xuất thế gian, tất 

cả những người có thành tựu, không có ai ngoại lệ. Phật giáo nói lập nguyện, phát tâm, người 

xưa gọi là lập chí. Con người không thể không có chí, lập chí nghĩa là sao? Phát tâm nghĩa là 

sao? Trong đời này, quý vị có một mục tiêu, có một phương hướng, như vậy sao không thành 

công được? Nhất định có thành tựu! Suốt đời không thành tựu, do họ không có mục tiêu, 

không có phương hướng, đến già cũng không thành tựu được gì. 

Có một đạo tràng, trong đời này tôi không cần đạo tràng, quý vị cúng dường tôi cũng 

không nhận, tôi sợ phiền hà. Nhưng tôi hy vọng người có phước báo lớn có đạo tràng, tôi đến 

giúp họ dạy học, tôi rất vui được làm điều này. 40 năm trước, pháp sư Tinh Vân ở Phật 

Quang Sơn mời tôi. Pháp sư thành lập một học viện Phật Giáo Phương Đông, mời tôi làm 

chủ nhiệm giáo vụ, tôi vô cùng hoan hỷ, tôi làm việc cho pháp sư. Tôi không cần lo lắng, sự 
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nghiệp là của pháp sư, pháp sư là ông chủ. Ông lo lắng, tôi không cần lo lắng, tôi chỉ dạy học 

sinh là được.  

Lúc đó hơn 130 học sinh, tôi kiến nghị nên lập ba người thành một tổ, có thể chia thành 

40 tổ. Ba người một tổ, mỗi tổ chuyên nghiên cứu một bộ kinh, thời hạn mười năm. “Rèn 

luyện mười năm, nhất cử thành danh”, mười năm chuyên nghiên cứu một bộ kinh. Giống như 

bà Lưu Tố Vân , bà Lưu Tố Vân mười năm chỉ một bộ, bà chuyên tu bộ Kinh Vô Lượng Thọ, 

đã thông đạt. Nếu quý vị nghe hiểu là thông, thông là gì? Bộ kinh này thông đạt, những kinh 

điển khác chưa từng học, quý vị mời bà giảng, bà đều có thể giảng, hoàn toàn thấu triệt. Một 

kinh thông tất cả kinh thông, chắc chắn, đây là đạo lý. Bà được tâm thanh tịnh, trí tuệ khai 

phát. 

Nếu sau mười năm_lúc đó tôi nói với pháp sư Tinh Vân: Ít nhất có thể thành tựu 20 vị 

pháp sư giảng kinh giỏi trên thế giới. Đáng tiếc pháp sư không tiếp thu, không áp dụng. Pháp 

sư nói, như vậy không giống Phật học viện, ông muốn học giống như ở trường vậy, giống 

như học viện đại học vậy, môn học xếp đan xen nhau, phải học rất nhiều thứ. Tôi nói với đại 

sư, Phật học viện không đào tạo được nhân tài, phương pháp của cổ nhân bồi dưỡng ra nhân 

tài. Vì sao vậy? Vì tôi học theo phương pháp cũ, tôi theo thầy Lý mười năm, thầy dùng 

phương pháp tư thục dạy tôi. Tôi biết phương pháp này rất hiệu quả, quả thật phương pháp 

này có thể đào tạo nên nhân tài. Pháp sư không tiếp nhận, nên tôi cũng không ở lại Phật 

Quang Sơn, tôi vân du khắp nơi.  

Cho nên tôi hy vọng có một đạo tràng như vậy, tôi có thể toàn tâm toàn lực giúp họ. 

Trong đời tôi gặp ba người, ba người đều không thành công, đều không hứng thú với phương 

pháp cũ này. Phương pháp mới quả thật không đào tạo được nhân tài, phải dùng phương pháp 

cũ. Sau đó quý vị mới thật sự nhận ra trí tuệ của thánh hiền, người bây giờ không thể sánh 

được, khoa học cũng không sanh được, trong kinh Phật có khoa học.  

Quý vị xem khoa học kỷ thuật ngày nay, phát minh bom nguyên tử, phát minh gì gì đó, 

những người này không biết ư? Biết, họ giỏi hơn quý vị nhiều, vậy tại sao họ không phát 

minh? Nếu họ làm thì thế giới này đã hủy diệt từ lâu. Đây là lòng nhân hậu, đại từ đại bi của 

cổ nhân, họ biết những thứ này không phải chuyện chơi, tác dụng phụ của nó rất lớn, nên 

không chú trọng khoa học, không phải không hiểu. Đây là người có đức hạnh. 

Quý vị xem ngày xưa, Khổng Minh Gia Cát Lượng phát minh ra ngựa gỗ, cơ giới hóa 

việc vận chuyển. Vì sao không phát triển rộng rãi nó? Sau khi Gia Cát Lượng chết, toàn bộ bị 

hủy diệt, vì sao vậy? Nói thật khoa học kỷ thuật này không có lợi ích gì, tác dụng phụ quá lớn. 

Người thật sự có đức hạnh, họ không đi con đường này, họ đi theo luân lý đạo đức, khiến 

quốc gia có nền trị an lâu dài. Nhân dân được tắm mát trong nền văn hóa của đạo đức luân lý. 

Các nhà khoa học cũng biết, nếu khoa học không ngừng phát triển, thế giới này sau cùng là đi 

đến hủy diệt, chỉ có con đường chết. 

Lập chí nghĩa là phương hướng, mục tiêu, quan trọng hơn bất kỳ điều gì, đời này ta 

bước đi những bước chân rất an lạc, rất trung dung, và cứ đi như vậy. 

“Lại nói: Nên biết, muốn học Như Lai thừa, trước tiên phải phát đầy đủ nguyện Bồ Tát, 

không được trì hoãn”, đây đều là đại sư Tỉnh Am nói. Nếu muốn thành Phật, nhất định phải 

phát nguyện Bồ Tát. Nghĩa là nói thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta phải 

tinh tấn nổ lực học tập. Đoạn tiếp theo: “vì nguyện, cầu đức tự giác giác tha. Vì giác tha, 

trước tiên phải giác mình”, chính là bản thân. “cầu tự giác là vì giác tha”, vì sao cầu tự giác? 
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Mục đích là vì giác tha, thành tựu chính mình là vì giúp đỡ người khác. Mình chưa thành tựu, 

làm sao có thể giúp người khác?  

Chúng ta thuộc hàng trung hạ căn tánh, huân tu thời gian dài trong giáo lý đại thừa, mới 

hiểu rõ ràng minh bạch chân tướng sự thật này. Một người, con người có vận mệnh, chúng ta 

rất rõ ràng, không cần bói toán, thế gian này cũng có lành dữ họa phước. Trong kinh điển đại 

thừa nói rất rõ ràng, thế giới Cực Lạc dựa vào đâu để thành tựu. Thế giới này của chúng ta 

nhiều thiên tai như vậy, là do nguyên nhân gì, hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ cần đoạn trừ hết những 

nhân bất thiện, thể hiện ra tất cả nhân thiện, quả lập tức thay đổi. 

Có người tiếp thu, bằng lòng nghe, chúng ta giúp họ, toàn tâm toàn lực hiệp trợ họ. 

Không ai nghe, chúng ta đến thế giới Cực Lạc, di dân đến nơi khác. Trong hư không pháp 

giới, cõi nước của Chư Phật rất nhiều, chúng ta có thể tự do lựa chọn. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.   
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 197, hàng thứ ba từ dưới đếm lên. “Đoạn dưới. Vì nguyện cầu đức tự 

giác giác tha, vì giác tha, trước tiên cần giác mình. Cầu tự giác, rốt cuộc để giác tha”. Đây là 

một bộ phận kệ tụng của kinh văn, đoạn lớn thứ hai phát nguyện. Ở trước là tán Phật, sau tán 

thán Phật chúng ta thấy tỳ kheo Pháp Tạng làm mô phạm cho chúng ta, xem ngài phát 

nguyện gì. Đệ tử Như Lai cần phải như thế. Trước tiên cầu đức tự giác giác tha, thực tế là vì 

giác tha, không phải vì chính mình, bản thân không thành tựu không thể giác tha. Cho nên vì 

cầu giác tha trước tiên phải tự giác, muốn dạy người khác thành Phật mình phải thành Phật 

trước, đạo lý chính là như vậy. Cầu tự giác toàn là vì người khác, không phải vì chính mình, 

tâm dõng mãnh mới có thể phát được như thế. Nếu vì mình giải đãi một chút cũng không sao, 

hôm nay chưa thành ngày mai cũng được, đời này không thành tựu thì đời sau cũng được, rất 

dễ giải đãi. Vì người khác nhất định không thể thành tựu, ta giải đãi một ngày chúng sanh 

chịu khổ thêm một ngày. Ta sớm ngày giác ngộ, chúng sanh sớm ngày giải thoát. Quý vị xem, 

biến pháp giới hư không giới, trong tất cả cõi nước, chúng sanh trong lục đạo rất đáng thương. 

Vì sao luân lạc đến bước đường này? Nghĩa là bất giác, không giác ngộ. Vì sao không giác 

ngộ? Vì không ai dạy họ. Ngày nay chúng ta phát nguyện học Phật giáo hóa chúng sanh, mọi 
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việc chúng ta làm đều thuộc về dạy học. Ở đây tỳ kheo Pháp Tạng là tấm gương tốt nhất, 

chúng ta cần phải học theo ngài. 

Bây giờ chúng ta xem nguyên văn, mở đầu kệ tụng tất cả có mười câu, hai bài rưỡi. Bài 

kệ trước là “Nguyện thanh đồng Phật”, cầu đức giác tha. 

“Nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh.    Pháp âm phổ cập vô biên giới. 

 Tuyên dương giới định tinh tấn môn. Thông đạt thậm thâm vi diệu pháp”.  

Đây là bài kệ thứ nhất, chúng ta nói đơn giản một vài ý nghĩa. “Nguyện ngã”, đây là ở 

trước Phật phát nguyện, tôi “đắc Phật thanh tinh thanh”, âm thanh thanh tịnh từ đâu mà có? 

Từ tâm thanh tịnh. Nếu tâm không thanh tịnh, mắt không thanh tịnh, tai không thanh tịnh, âm 

thanh cũng không thanh tinh. Tựa đề của kinh này, nửa phần sau chính là nói “thanh tịnh 

bình đẳng giác”. Tu Phật thật sự là tu gì? Chính là tu điều này. Trước tiên phải được thanh 

tịnh, sau đó phải được bình đẳng, sau cùng là đại triệt đại ngộ. Giác là đại triệt đại ngộ, minh 

tâm kiến tánh. 

Vì sao được âm thanh thanh tịnh? Vì giáo hóa chúng sanh, đặc biệt là thế giới này của 

chúng ta, “thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn”, chúng sanh thế giới Ta Bà nhĩ 

căn rất sắc bén, đưa kinh sách cho họ xem chưa chắc họ đã hiểu, nhưng nói cho họ nghe họ 

nghe rất rõ. Năng lực nghe mạnh hơn năng lực thấy, cho nên ở thế giới này nhất định dùng 

âm thanh làm Phật sự, nghĩa là dạy học. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, dạy học suốt 

49 năm_Âm thanh. Khổng tử lúc còn tại thế dạy học cũng là âm thanh.  

Ở đây dùng âm thanh làm Phật sự, hy vọng giống như Đức Phật, “pháp âm phổ cập vô 

biến giới”. Đây là thật, là sự thật. Trước đây chúng ta đọc những kinh văn này, cho rằng đây 

chỉ là một nguyện lực, không thể là sự thật, bây giờ biết đây là sự thật. 

Trong Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán của đại sư Hiền Thủ chúng ta đọc được, quả thật 

âm thanh cũng là hiện tượng dao động. Bất luận là dao động của vật chất hay dao động của ý 

niệm, hoặc là dao động của tinh thần, vừa dao động đã chu biến pháp giới. Trong ba loại chu 

biến nói rất rõ ràng, thứ nhất là “chu biến pháp giới”, thứ hai là “xuất sanh vô tận”, thứ ba là 

“hàm dung không hữu”, cùng một lúc. Cho nên bây giờ chúng ta đọc những kinh văn này, 

hiểu một cách sâu sắc, biết đây hoàn toàn là sự thật. 

Dùng phương pháp gì để độ hóa chúng sanh? Dùng trì giới, tu định, tinh tấn. Nói đến ba 

điều trong Lục ba la mật, ba điều tượng trưng cho sáu điều, dùng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 

tinh tấn, thiền định, bát nhã. Phải thực hành những điều này mới được, chỉ nói suông không 

được. Một vị thầy tốt, pháp thế xuất thế không có gì khác nhau, nếu thân hành ngôn giáo họ 

đều làm được, khi nói ra mới có thể nhiếp thọ chúng sanh. Mọi người mới tin, chịu học tập 

theo họ. 

“Thông đạt pháp thậm thâm vi diệu”, pháp thậm thâm vi diệu này chính là hiện nay 

trong giới học thuật nói triết học và khoa học. Trong khoa học thời cận đại, các nhà khoa học 

phát triển về hai phương hướng, đó đều là pháp thậm thâm vi diệu. Một phương hướng là 

nghiên cứu vũ trụ vĩ quan, đại vũ trụ. Một phương hướng khác ngược lại, là nghiên cứu thế 

giới vi quan, lượng tử lực học. Hai phương hướng khác nhau, nhưng mục tiêu tương đồng, 

nguyên tắc là tương đồng. Nghiên cứu gì? Nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của vạn vật, 

nguồn gốc của sinh mạng, rốt cuộc vũ trụ này như thế nào? Chân tướng ra sao? Quả thật là 

pháp thậm thâm vi diệu. Đức Phật đã thông triệt nó chưa? Thấu triệt rồi, đức Phật thật đã 

thấu triệt rồi. Trong giáo lý đại thừa nói rất thấu triệt. Tu Hoa Nghiêm Yếu Chỉ Vọng Tận 

Hoàn Nguyên Quán, một bài luận văn của đại sư Hiền Thủ. Có thể nói học Tông Hoa 
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Nghiêm, bài luận văn đó là luận văn tiến sĩ của ngài, ngài đã tốt nghiệp. Viết rất hay, đơn 

giản rõ ràng, nói ra tổng kết của Kinh Hoa Nghiêm để dạy chúng ta. Chúng ta học bài luận 

văn này, đến học Kinh Hoa Nghiêm, cảnh giới sẽ không giống nhau! Nhưng nếu không có 

nền tảng của Hoa Nghiêm, cũng không dể hiểu được Hoàn Nguyên Quán. Cho nên nó và 

Kinh Hoa Nghiêm hỗ tương lẫn nhau. 

Chúng ta xem tiếp sáu câu sau, đây là một bài rưỡi, một bài rưỡi này là “tuệ siêu bỉ 

ngạn”, cầu trí tuệ, bốn câu này là siêu việt trí tuệ. Chúng ta xem kinh văn:  

“Trí tuệ quảng đại thâm như hải  

Nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao  

Siêu quá vô biên ác thú môn  

Tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn  

Vô minh tham sân giai vĩnh vô  

Hoặc tận quá vong tam muội lực”. Nguyện cầu của chúng ta, quý vị xem so với Bồ Tát 

Pháp Tạng, mới biết vì sao ngài có thể thành Phật, chúng ta vì sao không thể thành Phật. Ở 

trước từng nói với quý vị, nếu không tin thật thì nguyện là giả. “Niềm tin là mẹ của mọi công 

đức”. Nếu không có nhận thức sâu sắc kinh điển đại thừa, làm sao có thể tin thật được? Con 

người chỉ cần tin thật, toàn bộ đều thay đổi, bao gồm cuộc sống hằng ngày của chúng ta. 

Ngôn hành cử chỉ của chúng ta hoàn toàn thay đổi, thay đổi như thế nào? Trở thành giống 

như Bồ Tát vậy. Những đạo lý này không thể không hiểu, không thể không nổ lực học tập. 

Không học tập đời này chúng ta sống một cách uổng phí, phải nổ lực học tập. 

Tiếp theo chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ. “Hai câu đầu tiên”, ở đây tổng 

cộng có mười câu, hai câu đầu tiên. “Nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, đầy đủ đức hạnh lợi tha 

như Phật”. Cụ là đầy đủ, tôi nguyện lợi ích chúng sanh giống như Phật vậy. Tín giải hành 

chứng, không phải tín giải, là thực hành. Thực hành, nói cho chư vị biết cương lĩnh chung là 

Lục độ, thập nguyện_Lục ba la mật và thập đại nguyện vương, thực hành triệt để. 

“Nguyện được âm thanh thanh tịnh của Như Lai”, câu này đặc biệt là nói với thế giới Ta 

Bà, vì trong nhiều cõi nước, chúng sanh căn tánh khác nhau. Thế giới Ta Bà nhĩ căn lanh lợi 

nhất, cho nên cần âm thanh thanh tịnh. Có một số thế giới nhãn căn sắc bén, như vậy cần biểu 

pháp, như văn tự. Trong nước Hương Tích thiệt căn sắc bén, cho nên Phật Bồ Tát giáo hóa 

chúng sanh ở đó, ngày ngày làm thức ăn cho họ ăn, họ ăn liền khai ngộ, thiệt căn sắc bén! 

Quý vị biết năm căn lợi độn không giống nhau. Cho nên ở chỗ chúng ta là nguyện được âm 

thanh thanh tịnh của Như Lai. Nếu ở nước Hương quốc nhất định là nguyện được vị thanh 

tịnh của Như Lai, không giống nhau! 

“Thanh tịnh, không có sai lầm của hành vi ác. Lìa cấu nhiễm phiền não gọi là thanh 

tịnh”. Đây là tiêu chuẩn của thanh tịnh, thanh tịnh là gì? Quý vị không có hành vi ác. Chúng 

ta không nói quá sâu sắc, chỉ nói đơn giản, thanh tịnh là gì? Là Thập Thiện Nghiệp Đạo. 

Trong cuộc sống hằng ngày khởi tâm động niệm, đối nhân tiếp vật, quý vị không làm mười 

điều ác, như vậy là phù hợp với thanh tịnh, đây là nói đơn giản. Nói sâu sắc hơn là lìa cấu 

nhiễm phiền não, phạm vi này rất lớn. Trong phiền não có kiến tư phiền não, có trần sa phiền 

não, có vô minh phiền não. 

Đương nhiên tỳ kheo Pháp Tạng là hành Bồ Tát đạo, ở trước chúng ta đã học, chư vị cổ 

đức xưa nay đều cho rằng lúc ngài sơ phát tâm đã là địa thượng Bồ Tát, cho nên thanh tịnh 

bao gồm vô minh phiền não. Hay nói cách khác, trong cuộc sống hằng ngày của ngài, sáu căn 

tiếp xúc với cảnh giới lục trần bên ngoài, đích thực không còn khởi tâm động niệm, không 
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còn phân biệt chấp trước. Đây là tiêu chuẩn thanh tịnh của pháp thân Bồ Tát, thâm sâu hơn 

câu thứ nhất. Câu thứ nhất nói không có ác hành, chúng ta sơ phát đều bao gồm trong đó. Tu 

hành ở đâu? Trong cuộc sống hằng ngày, trong khởi tâm động niệm. Khởi một ý niệm, phải 

biết ý niệm này có tổn hại đến tất cả chúng sanh chăng.  

Không sát sanh, phạm vi không sát sanh rất rộng. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm 

muốn gây phiền phức cho người khác, khiến họ chịu tổn thương. Tuy không giết họ, chỉ bị 

tổn thương, đều thuộc về phạm vi này, không được. Họ làm việc xấu thì sao? Làm việc xấu 

không cần chúng ta để ý, sẽ có người quản lý họ. Có pháp luật quản họ, có nhân quả quản họ, 

chúng ta quản họ là sai. Phải hiểu điều này. 

Trước đây tôi ở Úc Châu, lúc đó chưa di dân đến Úc Châu, tôi tham dự luận đàm văn 

hóa đa nguyên của Úc Châu. Lúc đó hình như họ tổ chức ba tháng một lần, có mời tôi. Tôi 

đặc biệt đến Úc Châu tham dự luận đàm này, Tôn giáo đa nguyên, có mười mấy Tôn giáo 

cùng nhau. Có một người đạo Do thái hỏi tôi, hỏi tôi điều gì? Trong Phật giáo phạm tội, Phật 

Bồ Tát có trừng phạt họ chăng? Tôi nói không có, Phật Bồ Tát dùng phương pháp dạy học 

cảm hóa họ. Vậy họ phạm tội nặng thì sao? Tội nặng đó do thượng đế trừng phạt. Ông ta 

nghe như vậy rất vui, thượng đế của quý vị quản việc này. Phật chỉ quản việc giáo dục, Đức 

Phật giống như là bộ trưởng giáo dục, còn thượng đế quản việc trừng phạt, quản lý những 

điều này. Ông ta nghe như vậy rất vui. Phải hiểu những đạo lý này, không ở vị trí này không 

mưu cầu chính trị. Việc phạm tội do pháp luật quản lý, việc giáo dục không thể quản lý việc 

này, có người chuyên môn quản lý việc này, như vậy mới đúng. Mỗi người làm tốt công việc 

của mình, nhất định phải biết rằng, Phật là giáo dục. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị 

hiện thành Phật, 30 tuổi đại triệt đại ngộ là bắt đầu dạy học, dạy suốt một đời, 79 tuổi viên 

tịch, không có ngày nào rảnh. Trường học hiện nay có nghĩ lễ tết, phải nghỉ đông và nghỉ hè, 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hề nghỉ ngày nào. Quý vị thử tra kinh điển, Đức Phật chưa 

từng nghỉ ngày nào, một vị thầy tốt! Thân phận thầy giáo. Chúng ta học Phật là tham dự lớp 

học này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cần phải giống như Đức Thích Ca vậy, học tập theo 

ngài. Tỳ kheo Pháp Tạng cũng không ngoại lệ, quý vị xem, ngài học tập với Thế Gian Tự Tại 

Vương. 

Phật giáo là giáo dục, điều này nhất định phải nhận thức rõ ràng. Dạy học là nghề 

nghiệp của mình, nhất định làm tốt công việc của mình. Không phải nghề nghiệp chính, 

chúng ta đều tôn trọng, hợp tác, xã hội này mới hòa thuận. Nhưng xã hội hòa thuận, gia đình 

hạnh phúc, giáo dục quan trong hơn bất kỳ điều gì. Giáo dục là nền tảng! 

Giáo dục Phật giáo và nền giáo dục xưa là viên dung, đều nói đến giáo dục thánh hiền. 

Giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, mỗi người đều là thánh hiền. Bất luận họ làm ngành 

nghề nào cũng đều là thánh hiền, xã hội thánh hiền, thế giới thánh hiền. Thế giới Cực Lạc là 

như thế, thế giới Hoa Tạng cũng như thế, thế giới của Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai cũng 

không ngoại lệ. Cho nên thánh hiền, bất luận ngành nghề nào đều là thánh hiền. Phải hiểu 

những đạo lý này. Giáo dục đối với bất kỳ ngành nghề nào đều không có mâu thuẫn, không 

có xung đột. Ngành nghề nào cũng cần giáo dục, đến quân sự cũng cần giáo dục, cho nên nó 

không phát sanh xung đột với bất cứ ngành nghề nào. Đây là thanh tịnh, có hai ý nghĩa sâu 

cạn khác nhau. 

“Nguyện tôi như Phật, có thể tuyên nói pháp âm không có sai lầm lìa cấu nhiễm”. Chú 

giải này quá hay, đây là gì? Là dạy học, dạy điều gì? Dạy tất cả chúng sanh không có sai lầm, 

dạy tất cả chúng sanh lìa xa cấu nhiễm, đây là giáo dục thánh hiền. Quý vị thử nghĩ xem, nếu 
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giáo dục này thành công, thế gian này người người là người tốt. Người người là người tốt, ý 

niệm của người tốt này nhất định là ý niệm lành, ý niệm thiện, những gì người tốt làm nhất 

định là việc lành. Mọi người là người tốt, mọi việc là việc lành, đây là cách trị đại đồng mà 

người xưa luôn hướng đến. Phải ghi nhớ điều này, những gì người xưa hướng đến, không 

phải là nói niềm hy vọng, vì sao vậy? Cách trị đại đồng vào thời cổ đại đã thực hiện, đã làm 

được. Tuy thời gian không dài, nhưng thật sự đã thực hành được. Người đời sau thì sao? 

Người đời sau không làm được, không thể đạt được hoàn toàn không sai lầm, không thể làm 

đến hoàn toàn lìa cấu nhiễm, thua kém ở điểm này. Nếu làm được 100% tức là thế giới đại 

đồng. Thời xưa làm được lúc nào? Vua Nghiêu làm được, Vua Thuấn làm được, Vua Vũ làm 

được. Đúng như cổ nhân nói: “người còn thì chính trị còn, người chết chính trị dừng”. Có 

người này họ làm được, không có người này, không có người này thì không làm được. Bản 

thân Vua Ngu làm được, con của vua Ngu không bằng phụ thân mình, nhưng ông là người rất 

hiền tuệ. Được nhân dân ủng hộ, được các giới tán thán. Vua Ngu cũng muốn nhường vương 

vị cho người hiền, nhường cho người khác. Nhưng trong số hiền nhân, con trai ông xuất sắc 

nhất, liền truyền ngôi cho con mình. Từ đó không còn truyền cho hiền nhân nữa, về sau thiên 

hạ không còn là của chung nữa, trở thành nhà thiên hạ, đời này qua đời khác chỉ truyền cho 

con. Đó là từ Khải, Vương Khải. Nói thực tế, Vương Khải rất tốt. Lúc đó nếu ông thật sự có 

thể noi theo ba vị thánh vương ở trước. Tuy vua Vũ là phụ thân ông, truyền ngôi cho ông. 

Ông nên học theo Nghiêu Thuấn, tiếp tục tìm cầu hiền nhân để truyền, thiên hạ là của chung. 

Như vậy đến thời nhà Hạ, vẫn là cách trị đại đồng. Vì thế ngày xưa gọi là Tiểu khang, kém 

hơn một bậc so với đại đồng, ba đời Hạ Thương Chu. Cuối thời nhà Chu, Xuân thu chiến 

quốc khoảng gần 500 năm, 500 năm này là loạn thế. Khổng tử sinh vào thời Xuân thu, Mạnh 

tử sinh vào thời chiến quốc. Trong lịch sử, đây là thời kỳ hỗn loạn khá dài, toàn bộ xã hội 

hỗn loạn. Tuy xã hội hỗn loạn, nhưng bách gia chư tử cũng đều xuất hiện vào thời kỳ đó. 

Thời kỳ này rất nhiều học thuyết, tư tưởng cũng thể hiện ra một cục diện hỗn loạn. 

Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, thật sự thống nhất là Tần Thủy Hoàng. Nhưng 

nhà Tần dùng pháp trị quốc, dùng pháp của Thương Ưởng, cho nên 30 năm thì mất nước, nhà 

Hán lên thay. Nhà Hán có thể duy trì được 400 năm, thời này đắc lực nhất là Hán Võ Đế, 

Hán Võ Đế đặt nền tảng giáo dục, nó mới có thể duy trì. Quý vị xem tư tưởng hỗn loạn như 

thế, những người đó đều rất giỏi, mỗi người đều có thể nói ra một mớ đạo lý. Rốt cuộc dùng 

đạo lý nào để giáo hóa nhân dân, đây là việc lớn, ông hỏi ý kiến các đại thần. Đổng Trọng 

Thư giới thiệu Khổng Mạnh, nương vào học thuyết của Khổng mạnh giáo hóa nhân dân cả 

nước, Hán Võ Đế tiếp nhận. Từ lúc này, nói cho chư vị biết, học thuyết Khổng Mạnh kéo dài 

mãi đến cuối thời nhà Thanh. Đời này qua đời khác thay triều đổi đại, nhưng lý niệm này 

không thay đổi. Cho nên học thuyết Khổng Mạnh tượng trưng cho truyền thống văn hóa chủ 

lưu của Trung quốc. Chư tử bách gia là phân lưu, phân nhánh, lấy học thuyết Khổng Mạnh 

làm chủ. Cùng với nó hỗ tương thành tựu thì tiếp thu, trái với nó thì không cần, không áp 

dụng. Chủ lưu là học thuyết Khổng Mạnh. 

Bởi vậy ngày nay, xã hội trên toàn thế giới, cổ nhân nói: “thượng thất kỳ đạo”, thượng 

là hoàng đế, đánh mất đạo này. Ngày nay không thể nói thượng, ngày nay nói gì? Thay 

thượng thành thế của thế giới: “Thế thất kỳ đạo”. Toàn thế giới đều không học luân lý đạo 

đức, giáo dục nhân quả, giáo dục Tôn giáo nữa. Toàn thế giới mất đạo này, nhân dân thật 

đáng thương. Tiến sĩ Townenbe_đây là thế kỷ trước, cách chúng ta không xa, vào niên đại 

1970 thường nói: Muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, cần học thuyết Khổng Mạnh 
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và Phật pháp đại thừa, nói rất hay. Hay nói cách khác, ngày nay nền truyền thống văn hóa 

xưa, Phật pháp đại thừa cũng là truyền thống văn hóa xưa. Không chỉ Trung quốc cần đến, 

mà toàn thế giới đều cần. Tiến sĩ Townenbe là nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa thế giới, ông 

hiểu, ông có nhận thức rất sâu sắc. Ở các nơi, trong nền lịch sử văn hóa này, ông đối với 

truyền thống văn hóa xưa nghiên cứu thật sâu sắc. 

Học thuyết Khổng Mạnh quan trọng nhất là gì? Thực tế mà nói những gì của truyền 

thống xưa, Khổng tử đã kế thừa, cho nên gọi là tập đại thành. Nhìn về mặt sự Phục Hy, Thần 

Nông, Hoàng Đế, Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Văn Võ Chu Công, đây là truyền thừa! Khổng tử 

là tiếp nối của Chu Công, Mạnh tử kế thừa của Khổng tử, sự truyền thừa này cũng có gần 

2500 năm. Nếu từ Phục Hy đến Khổng tử có 2500 năm, hợp lại là 5000 năm văn hóa. 

Trước thời Hoàng đế không có văn tự, không có văn tự không có nghĩa không có văn 

hóa. Truyền thừa từ đời này sang đời khác, quan trọng nhất là gì? Cần dạy những gì? Ngũ 

luân, Ngũ thường, Tứ duy, Bát đức. Tôi tin đây là ngàn vạn năm trước, tổ tông tương truyền 

từ đời này qua đời khác. Nó rất đơn giản, không truyền sai. Ngũ luân tổng cộng chỉ năm câu: 

Phụ tử hữu thân, phu phụ hữu biệt, quân thần hữu nghĩa, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín, 

như vậy truyền sai sao được? Truyền mười vặn năm cũng không thể sai, đơn giản, quá quan 

trọng! Làm được điều này, người này là thánh hiền. Ngũ thường có năm chữ, có thể truyền 

sai ư? Nhân lễ nghĩa trí tín, như vậy có thể truyền sai ư? Không thể! Tứ duy càng đơn giản, 

có bốn chữ: Lễ nghĩa liêm sĩ. Bát đức là hiếu để trung tín, nhân ái hòa bình. Quý vị xem 

truyền thống xưa chỉ bao nhiêu đó. Tôi tin rằng chắc chắn không chỉ một vạn năm. Tổ tông 

truyền thừa từ đời này qua đời khác là truyền điều gì? Chính là truyền điều này. Sau đó quý 

vị xem, về sau phát triển Tứ thư, Ngũ kinh, Thập tam kinh, có vượt ra ngoài phạm vi này 

chăng? Không có, chỉ là nói những điều này càng thấu triệt hơn, càng tường tận hơn. Phát 

triển đến thời nhà Thanh, quý vị xem Tứ Khố Toàn Thư, phân lượng lớn như thế, trong đó 

nói những gì? Cũng không ra ngoài phạm vi này. Quý vị sẽ biết, tinh túy của truyền thống 

văn hóa xưa, gói gọn trong phạm vi này. 

Trong thời đại này, mỗi triều đại đều không giống nhau. Thời đại hiện nay quá phiền 

phức, tư tưởng con người trái với luân lý, đạo đức, nhân quả, giá trị quan con người thay đổi. 

Bây giờ nếu quý vị hỏi những người trẻ tuổi, quý vị hỏi họ con người ở đời điều gì là quan 

trọng nhất? Họ sẽ nói với một chữ: “tiền”. Ngày xưa không như vậy, con người ở đời quan 

trọng nhất là gì? “Hiếu” quan trọng nhất. Tôi đến thế gian này để làm gì? Vinh tông diệu tổ, 

nở mặt nở mày, đây là giá trị quan của ngày xưa. Tôi phải làm nhiều việc tốt cho xã hội, 

khiến tổ tông mình hãnh diện, khiến mọi người khen ngợi tổ tông mình. Nhà này sinh ra một 

hậu nhân tốt như vậy, không giống nhau. 

Hiện nay cần tiền, đến cha mẹ cũng không cần, như vậy ra thể thống gì? Cho nên xã hội 

động loạn, tất cả đều hướng đến về tiền, đây là một xã hội rất kỳ quái. Trong lịch sử cổ kim 

trong ngoài đều không tìm thấy, sao lại xuất hiện xã hội này? Đại khái, phàm là xã hội này 

xuất hiện, đó chính là một sự cảnh cáo, là gì? Thế giới sắp hủy diệt. 

Các nhà khoa học từng đề xuất, nghĩa là địa cầu này của chúng ta, khoảng 5 vạn năm 

trước, địa cầu này khoa học kỷ thuật cũng rất phát đạt. Theo ghi chép của người phương tây, 

có một quốc gia là  Atlantis, quốc gia này ở giữa Đại tây dương, khoa học rất phát đạt. 

Nguồn năng lượng lấy từ trong hư không, giống như máy bay bay lượn, không có ô nhiễm, 

không có âm thanh. Con người không tin vào thần, chỉ tin tưởng khoa học kỹ thuật, luân lý 

đạo đức cũng đều không nói đến, đại khái gần giống như chúng ta hiện nay, có thể hơn một 
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chút. Kết quả như thế nào? Cả một bình địa này chìm xuống đáy biển, chìm xuống đáy biển, 

cho nên gọi là Đại tây dương, mọi người gọi là Đại tây dương. Thì ra Đại tây dương chính là 

Atlantis. 

Ngày nay có dự ngôn, chúng tôi ở Mỹ đều nghe được, ở Mỹ có một nhà dự ngôn thôi 

miên là Khải Tây, rất nhiều người biết. Khải Tây nói, Atlantis sẽ nỗi lên, ông nói thế kỷ này 

sẽ nỗi lên. Nhưng sau khi ở đây nỗi lên, Âu châu sẽ chìm xuống, nước Mỹ sẽ chìm xuống. 

Bởi thế mọi người lại sợ hãi, một khi nó nỗi lên, Âu Châu, Mỹ Châu lập tức không còn, mọi 

người vô cùng lo lắng. Ông chết vào thế chiến thứ hai, ông nói 100 năm sau ông sẽ trở lại, 

thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi. Chúng ta thấy người Mỹ vẽ bản đồ đó, chính là thế giới 

tương lai. Khải Tây nói qua 100 năm sau, ông sẽ trở lại xem. 

Cho nên con người đến lúc hoàn toàn khác thường, như vậy còn cách nào khác? Không 

còn luân lý, không còn tin tưởng, đạo đức cũng không cần đến, không đáng một đồng. Pháp 

luật cũng không dùng đến, pháp luật chuyên bảo hộ người xấu, không khởi tác dụng. Lúc này 

phải như thế nào? Chỉ có ông trời làm chủ, toàn bộ đại thiên tai đang hiện tiện. Đạo lý này 

trong Phật pháp có thể nói thông suốt, hiện nay các nhà lượng tử khoa học đã chứng minh 

Phật pháp. 

Phật pháp nói gì? Phật pháp có hai câu danh ngôn, thứ nhất: “Tướng tùy tâm chuyển”. 

Tướng mạo của chúng ta, thân thể của chúng ta, biến hóa này là ý niệm của chúng ta. Chúng 

ta mỗi niệm đều là thiện niệm, thân thể sẽ mạnh khỏe, không sanh bệnh, dung mạo cũng 

thường tốt đẹp. Tướng tùy tâm chuyển! Câu thứ hai là “cảnh tùy tâm chuyển”, hoàn cảnh cư 

trú của chúng ta là tùy tâm chuyển. Hiện nay các nhà khoa học rất chú trọng, thiên tai nhiều 

như vậy, chỉ cần chúng ta sửa đổi tâm thái, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Thiên tai trên 

địa cầu tự nhiên giảm nhẹ, tự nhiên hóa giải. 

Năm 2012 các nhà khoa học có một kết luận, họ nói đây là một bước ngoặt. Mọi người 

đừng kinh hoàng, đừng cho rằng thế giới này đã hủy diệt, chỉ cần tâm thái thay đổi, thế giới 

càng tốt đẹp hơn. Nếu không chuyển đổi, phiền phức rất lớn. Do đây có thể biết, chúng ta hy 

vọng thế giới tốt đẹp tiếp tục tồn tại, hay là hy vọng thế giới này hủy diệt, điều này nằm trong 

sự chi phối của mỗi chúng ta, không phải người khác chi phối. Nếu chúng ta khởi thiện niệm, 

thay đổi chính mính, thế giới này về sau càng phát triển, ngày càng tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta 

không cần luân lý, đạo đức, nhân quả, Tôn giáo cũng không cần, như vậy quý vị phải lãnh 

chịu thiên tai, lãnh chịu ngày tận thế như Tôn giáo nước ngoài nói. Chúng ta thấy bản đồ 

người ngoại quốc vẽ rất đáng sợ, nước Mỹ là một nữa không còn, Trung quốc cũng khoảng 

một nữa, rất đáng sợ. Cho nên lúc này, thật sự có thể khôi phục truyền thống giáo dục, không 

những cứu chính mình, cứu gia đình, cứu xã hội, cứu quốc gia dân tộc, cứu thế giới, còn cứu 

cả địa cầu. Công đức này lớn biết bao, việc tốt này lớn biết bao! Hoàn toàn phải dựa vào lìa 

cấu thanh tịnh, mới có thể làm được. Muốn học Phật, Phật có thể tuyên dương pháp âm 

không sai lầm, lìa cấu nhiễm. 

“Phổ cập vô biên các thế giới”, ngày nay truyền thống văn hóa xưa phải tuyên truyền 

trên toàn thế giới. Không chỉ Trung quốc, mà bất cứ quốc gia nào cũng cần. Mười mấy năm 

lại đây, chúng tôi đi đến các nước trên thế giới, đặc biệt là giao tiếp với các Tôn giáo khác 

nhau. Chúng tôi đề xuất ra, mọi người đều hoan hỷ tiếp thu. Khác dân tộc, khác quốc gia có 

thể tiếp thu truyền thống văn hóa xưa, thích thú. 

Bên dưới giới thiệu chữ “giới”, vô biên giới, giới nói như thế nào? “Đại Thừa Nghĩa 

Chương nói”, Đại Thừa nghĩa Chương là một cuốn sách, ở đây nói “biệt giới”. Nghĩa này 
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chính là “phân biệt, sai biệt làm giới”, giới nghĩa là như vậy. “Tánh của các pháp khác nhau, 

nên gọi là giới”. 

Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ. “Giới lấy sai biệt làm nghĩa”, cho nên giới 

nghĩa là sai biệt. “Sự vật hai bên có thể duy trì hỗ tương lẫn nhau, sai biệt mà không hỗn tạp, 

đây gọi là giới”. Ví dụ nói mỗi người chúng ta tướng mạo khác nhau, khác nhau chính là giới 

hạn. Tôi và quý vị có giới hạn, quý vị và họ cũng có giới hạn, đây đều gọi là giới. Phân tỉ mỉ 

hơn, trên thân mỗi người, đầu và thân thể là có giới hạn, mắt và tai có giới hạn. Đây là nhãn 

giới, đây là nhĩ giới. Cho nên mỗi loại đều có sự sai biệt khác nhau, nó có tác dụng khác 

nhau. Phàm là loại này, quý vị biết sẽ rất nhiều, sự vật giữa vũ trụ vô lượng vô biên, mỗi thứ 

đều có giới phần của nó. Cho nên sai biệt nhưng nó không hỗn loạn, đây gọi là giới. 

“Trong tục ngữ, các giới nhân sĩ”, đây là nói ngành nghề. Chúng ta sống trong xã hội 

này, mỗi người đều có ngành nghề của riêng mình. Nghề nghiệp này là giới, cũng là giới hạn. 

Như nghề nghiệp chúng ta hiện nay, đây là Phật giới, là dạy học của Phật giáo. Phật giới cần 

phải biết là giáo dục Phật giáo, nhất định phải hiểu rõ ràng, chúng ta không thể mê tín. 

Tôi tin Phật giáo qua con đường giáo dục Phật giáo. Lúc trẻ cũng ảnh hưởng tư tưởng 

của đại đa số đại chúng trong xã hội, ngộ nhận, hiểu lầm nghiêm trọng. Cho rằng Phật giáo là 

Tôn giáo, cho rằng Phật giáo là mê tín, vì thế không tiếp xúc với Phật giáo. Tiếp xúc với Tôn 

giáo, lúc trẻ tôi từng tiếp xúc Đạo Cơ đốc, nghe mục sư giảng kinh, chủ nhật đến giáo đường 

nghe giảng đạo. Tiếp xúc đạo Hồi giáo, nghe giáo sĩ Hồi giáo giảng đạo, khi nghe đôi lúc rất 

có đạo lý. Phật giáo không có, Phật giáo chỉ có tụng kinh siêu độ cho người chết, không nghe 

trong Phật giáo có giảng kinh. Về sau học Phật mới biết có giảng kinh, nhưng rất ít. Từ thời 

Dân quốc đến nay, thật sự giảng kinh chỉ có mười mấy người. Đều phân bố đến các thành 

phố lớn, chúng tôi ở nơi các thành thị nhỏ, suốt đời chưa hề nghe đến, làm gì có hòa thượng 

giảng kinh? Họ tụng kinh, hòa thượng tụng kinh, không nghe nói có giảng kinh, vì thế sinh ra 

hiểu lầm nghiêm trọng. Tôi từng nói với quý vị rất nhiều lần về nhân duyên học Phật của tôi. 

Hai mươi mấy tuổi rất có hứng với triết học, ở Đài Loan gặp một đồng hương, là ông Phương 

Đông Mỹ, một nhà triết học đương đại. Tôi học triết học với ông, ông dạy cho tôi bộ Triết 

Học Khái Luận, mục sau cùng là Triết Học Phật Giáo. Tôi học với ông mới hoàn toàn hiểu 

Phật pháp không phải mê tín, Phật pháp không phải Tôn giáo, Phật pháp là triết học. Ông 

giới thiệu cho tôi, ông nói: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế 

giới, triết học Phật giáo là triết học đỉnh cao nhất trên toàn thế giới, học Phật là hưởng thụ 

cao nhất của đời người. Những câu này đã đưa tôi vào Phật môn. Đến nay đã 59 năm, kiên trì 

nhẫn nại. Lời thầy nói là thật, hoàn toàn không sai. Hưởng thụ cao nhất của đời người tôi đã 

đạt được, hưởng thụ cao nhất của đời người không liên quan đến giàu nghèo sang hèn. 

Hưởng thụ cao nhất là gì? An vui, ngày ngày sống trong niềm hoan hỷ, an lạc, đây là hưởng 

thụ cao nhất của đời người. Mỗi ngày học kinh, học tập theo kinh điển, đối với danh từ Phật 

giáo gọi là các pháp thật tướng, nghĩa là chân tướng của tất cả pháp. Ngày càng rõ ràng, ngày 

càng minh bạch, sẽ ngày càng hoan hỷ. Khi dùng Phật pháp giác mà không mê, chánh mà 

không tà, tịnh mà không nhiễm, đây là tam quy y. Như vậy sao không an vui được! Đây mới 

thật sự là hưởng thụ cao nhất. Cho nên học Phật, làm đệ tử Phật môn, chính là tiếp thu giáo 

dục Phật giáo. Có sứ mạng phát triển rộng rãi nền giáo dục tốt đẹp này, phải giới thiệu cho xã 

hội. Năm 33 tuổi tôi xuất gia, xuất gia là bắt đầu giảng kinh dạy học, đến nay là 52 năm chưa 

từng gián đoạn. Vô cùng hoan hỷ, an vui không mệt mỏi.  
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Cho nên chúng ta thuộc về giới của giáo dục Phật giáo, trong phạm vi lớn gọi là giới 

Tôn giáo. Trong phạm vi nhỏ, chúng ta là Phật giới, giáo dục Phật giáo. Danh không chính 

thì ngôn không thuận, chiêu bài của chúng ta phải treo ở giáo dục Phật giáo. Đạo tràng nhỏ 

này là Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Ở Đài Loan chúng tôi cũng có một đạo tràng nhỏ, cũng 

dùng giáo dục Phật giáo, bên đó là Cơ Kim Hội- “Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội”. Bây giờ 

chúng tôi di dân đến Úc Châu, ở Úc châu chúng tôi có đạo tràng nhỏ, Tịnh Tông Học Viện, 

nghiêng về giáo dục. Chính phủ Úc Châu thừa nhận chúng tôi là giáo dục, khi đăng ký là Tôn 

giáo. Ba năm sau, chính phủ nói quý vị không phải Tôn giáo, quý vị là giáo dục. Họ thừa 

nhận, liệt chúng tôi vào trong giới giáo dục, không xem chúng tôi vào trong giới Tôn giáo. 

Đây là nói về chữ giới. 

“Chữ giới này cũng đầy đủ nghĩa ở trên, do đây có thể biết, phổ cập vô biên giới, tức là 

biến khắp tất cả”. Vô lượng vô biên quốc giới, trên thực tế nghĩa là bên dưới nói biến tất cả 

pháp. Biến pháp giới hư không giới, trong tất cả pháp không sót một pháp nào, đây nghĩa là 

“pháp âm phổ cập vô biên giới”. Chúng ta đọc Hoàn Nguyên Quán của quốc sư Hiền Thủ, 

thật sự hiểu rõ. Giới này giới hạn nhỏ nhất là gì? Danh từ Phật học gọi là cực kỳ vi tế. Hiện 

nay tên gọi của khoa học gọi là lượng tử, đây là tiểu quang tử. Mỗi tiểu quang tử nó có giới 

hạn của nó, tiểu quang tử tụ tập lại một nơi trở thành hạt căn bản. Hạt căn bản tụ tập lại mới 

thành điện tử, nguyên tử, đến phân tử, đến tế bào. Nếu tính một tế bào là một điện tử, không 

biết có bao nhiêu? 

Âm thanh Phật thuyết pháp đến mỗi tiểu quang tử. Nó có thể tiếp thu chăng? Có thể tiếp 

thu. Vì sao vậy? Vì thể của nó là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nó rất nhỏ, nhỏ một cách 

chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhưng nó có hiện tượng vật chất, có hiện tượng tinh 

thần, tức là nói nó có kiến văn giác tri. Trong tự tánh là kiến văn giác tri, trong A lại da gọi là 

thọ tưởng hành thức. Nó có, đã có đương nhiên âm thanh Phật thuyết pháp nó có thể tiếp thu. 

Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói: “Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí”, cuối cùng 

chúng ta cũng đã hiểu. Lúc trẻ đọc câu này trong Kinh Hoa Nghiêm, tham cứu thật nhiều 

nhưng không hiểu. Thỉnh giáo người khác cũng không ai giảng giải một cách rõ ràng. Lúc đó 

chúng tôi dạy Phật học viện, tuổi tác lớn nhất là cư sĩ Đường Nhất Huyền, rất nỗi tiếng ở Đài 

Loan, Thiền và giáo ông đều thông. Dạy học trong Phật học viện, chúng tôi đến thỉnh giáo 

ông, không cách nào, không nói được, rất khó, khó vô cùng. Hữu tình có thể nói, nhưng vô 

tình thì sao? Cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa đều có thể thành Phật ư? Đồng viên chủng trí tức 

thành Phật, là thật không phải giả. Đọc Kinh Hoa Nghiêm mới hoàn toàn thấu triệt. 

Câu thứ ba, “tuyên dương giới định tuệ tinh tấn môn”, câu này là Tống Dịch. Trong bản 

của Đường Dịch là: “Diễn nói các pháp môn bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh cần và định tuệ”. 

Do đây có thể biết, trong Tống Dịch là tỉnh lược, đích thực nó nói là lục ba la mật. Cho nên 

năm loại nguyên bản dịch là tham khảo hổ tương nhau, tư tưởng sẽ minh bạch. Nó không 

phải sót, mà là tỉnh lược. Cho nên văn tự của Đường Dịch tường tận hơn. 

“Biểu trưng tuyên thuyết lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. 

Hán Dịch cũng như vậy, ngày nay Tống Dịch tỉnh lược hơn, lấy tam độ giới, định, tinh tấn 

hàm nhiếp sáu độ”. Câu bên dưới: “Thông đạt pháp thậm thâm vi diệu”. Pháp này là gì? Pháp 

thậm thâm vi diệu là gì? Ở đây chú thích rất hay. “Pháp này tức là mười phương Phật khen 

ngợi, trì danh niệm Phật là pháp vô thượng thậm thâm”. Nghĩa là pháp môn niệm Phật cầu 

sanh Tịnh độ, thành tựu ngay trong đời này.  
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Đây không phải là pháp vi diệu ư? Pháp thậm thâm vi diệu. Vì sao vậy? Trong Kinh 

Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm nói thập ba la mật, Bồ Tát Văn Thù nói thập ba la mật, Bồ 

Tát Phổ Hiền nói thập đại nguyện vương, tất cả đều quy về một câu danh hiệu. Hai vị đại Bồ 

Tát này lãnh đạo 41 vị pháp thân đại sĩ của thế giới Hoa Tạng, vãng sanh thế giới tây phương 

Cực Lạc. Chúng ta nghĩ đến cảnh giới đó, hình ảnh đó, mới biết rằng pháp môn Tịnh độ thù 

thắng vô cùng, quả thật không thể nghĩ bàn. Cho nên trì danh niệm Phật là pháp vô thượng 

thậm thâm. Trong giáo lý đại thừa nói: “Vạn pháp quy nhất”, nhất chính là câu Phật hiệu 

Nam Mô A Di Đà Phật này. Thật vậy, tất cả pháp đến sau cùng đều quy về một câu Phật 

hiệu. Ý nghĩa câu Phật hiệu này vô cùng thâm sâu. 

Thời đại Tùy Đường là thời đại hoàng kim của Phật giáo, rất nhiều cao tăng Ấn độ đến 

truyền pháp. Trung quốc cũng có rất nhiều cao tăng đến Ấn độ du học, thành tích rất khả 

quan, cực thịnh một thời. Thời đại đó cả đại thừa và tiểu thừa có 10 tông phái xuất hiện. Mấy 

quốc gia lân cận như Hàn quốc, Nhật bản, Việt nam đều phái rất nhiều lưu học sinh đến 

Trung quốc học tập. Cho nên ba quốc gia này đều là Phật giáo đại thừa, đều từ Trung quốc 

truyền đến. Ở đây ít người qua bên nước đó, nhưng các nước lại có rất nhiều người đến đây 

lưu học. 

Cư sĩ Mai Quang Hy, viết một bài tựa rất dài cho Kinh Vô Lượng Thọ, trong bài tựa đó 

có nói về câu chuyện này. Những cao tăng đại đức thời Tùy Đường, từng cùng nhau nghiên 

cứu tất cả pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trong suốt 49 năm. Kinh nào là đệ nhất, 

trong tất cả kinh điển, Đức Phật giảng rất nhiều, bộ kinh nào có tính biểu pháp, có thể biểu 

trưng cho tất cả pháp, mà Đức Thế Tôn giảng trong suốt 49 năm. Được mọi người công nhận 

là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cho nên về sau Hoa Nghiêm được Phật môn 

xưng là Pháp luân căn bản. 

Khi thầy Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật pháp cho tôi, thầy nói Kinh Hoa Nghiêm là 

Phật Học Khái Luận, nghĩa là khái luận trong kinh điển Phật giáo. Ông có cách nhìn như thế, 

tất cả kinh điển đều không ra ngoài phạm vi của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là tổng thuyết, 

các kinh điển khác chỉ nói tường tận một bộ phận nào đó, Hoa Nghiêm là tổng thuyết. Ở sau 

Kinh Hoa Nghiêm, nhìn thấy sau cùng Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương quy về 

Cực Lạc. Cực Lạc là gì? Cực Lạc là Kinh Vô Lượng Thọ, như vậy hóa ra Kinh Vô Lượng 

Thọ là đệ nhất. Đích thực Hoa Nghiêm, Pháp Hoa đều quy về Vô Lượng Thọ, Kinh Vô 

Lượng Thọ trở thành đệ nhất. 

Ngày nay bộ kinh này, bản hội tập này, cư sĩ Hạ Liên Cư phân nó thành 48 phẩm. Dùng 

cách nói như hiện nay là 48 chương, hoặc 48 thiên. Thiên, chương, trong Phật pháp gọi là 

phẩm. 48 phẩm này phẩm nào quan trọng nhất? Tổ sư đại đức đều đã nghiên cứu, phẩm thứ 

sáu quan trọng nhất. Phẩm thứ sáu là gì? 48 nguyện của Phật A Di Đà, là cương lĩnh chung, 

là nguyên tắc chung của sự tu tập bộ kinh này, pháp môn này. Là bản thân Phật A Di Đà nói, 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuật lại cho chúng ta nghe. 48 nguyện này là Phật A Di Đà tự 

nói, 48 nguyện này nguyện nào quan trọng nhất? Điều này chư vị tổ sư đại đức đều thừa 

nhận, nguyện thứ 18, nguyện thứ 18 là gì? Lâm chung một niệm đến mười niệm đều có thể 

vãng sanh. Lúc lâm chung niệm mười câu Phật hiệu, niệm một câu Phật hiệu đều có thể vãng 

sanh. Quý vị xem, đây không phải là tất cả đều quy về một câu danh hiệu ư? Cho nên triển 

khai câu danh hiệu này chính là 48 nguyện, triển khai 48 nguyện là Kinh Vô Lượng Thọ, 

triển khai Kinh Vô Lượng Thọ là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, triển khai Kinh 

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm nghĩa là tất cả kinh điển đức Phật giảng trong suốt 49 
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năm. Tất cả kinh điển quy nạp thành một câu danh hiệu, danh hiệu này công đức không thể 

nghĩ bàn! Rất nhiều người không hiểu được chân tướng sự thật này, cho rằng câu Phật hiệu 

này không đáng gì? Phải nghiên cứu đại kinh đại luận, nghiên cứu thông kinh luận đến sau 

cũng vẫn trở về một câu danh hiệu này. Nếu không trở về câu danh hiệu này, con đường ta đi 

sẽ không thông suốt, không thể có thành tựu. Cho nên pháp môn này thù thắng biết bao, 

trong kinh này nói: “thông đạt pháp thậm thâm vi diệu” . Thật sự hiểu rõ ràng minh bạch câu 

danh hiệu này, đời này ta dựa vào câu Phật hiệu này vãng sanh thế giới Cực Lạc, thành vô 

thượng đạo. 

Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta: “tất cả chúng sanh vốn là Phật”, lời này là thật. Cổ 

nhân tuy không nói là Phật, nhưng họ nói: “Tánh người vốn thiện”. Câu đầu tiên trong Tam 

Tự Kinh nói: “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, thiện nghĩa là gì? Thiện đó chính là Phật, Phật 

mới là viên mãn nhất, không hề khiếm khuyết, đó gọi là thiện. Trong Đại Học nói: “Chỉ ư chí 

thiện”, tức là ý này. “Minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện”. Chí thiện này, nếu ở đây nói tức là 

một câu danh hiệu. “Tri chỉ nhi hậu hữu định”, hiểu rõ câu danh hiệu này tâm sẽ định, không 

còn có vọng tưởng. Định sau đó có thể tĩnh, tĩnh sau đó có thể an, an sau đó có thể suy nghĩ, 

như vậy quý vị sẽ thành công. 

Townenbe cũng từng nói câu này, tâm lượng người xưa thật rộng lớn, có thể bao dung 

văn hóa dị tộc. Phật giáo Ấn độ là văn hóa dị tộc, có thể bao dung, tiếp thu, hoàn toàn tiếp 

thu. Kinh Phật, Phật giáo Ấn độ khiến cho văn hóa truyền thống bản địa phong phú hơn. 

Dùng tư tưởng trong kinh Phật để giải thích truyền thống văn hóa, toàn bộ đều trở thành nhất 

thừa Phật giáo. Quý vị nói dùng Kinh điển để giải thích Tứ Thứ, giải thích Đại Học, Trung 

Dung, đó không phải là nhất thừa Phật pháp ư? Cảnh giới nâng cao rất nhiều. Dùng Phật 

pháp nói, tất cả pháp đều là Phật pháp, không có gì không phải Phật pháp. 

Chúng tôi từng thử, từng nói, dùng Phật pháp để giải thích kinh Coran, kinh Coran là 

pháp nhất thừa. Dùng Phật pháp để giải thích Thánh Kinh của Cơ đốc giáo, Thánh Kinh là 

pháp nhất thừa. Vấn đề ở đâu? Vấn đề ở con người. Trong giáo lý đại thừa thường nói: 

“người viên mãn thuyết pháp, không có pháp gì không viên mãn”, chính là đạo lý này. Người 

nhất thừa nói tất cả pháp thì tất cả đều là pháp nhất thừa, người tam thừa giảng tất cả Phật 

pháp toàn là tam thừa pháp, ý nghĩa này rất thâm sâu. Trình độ ta nông cạn, xem kinh điển 

đại thừa, quý vị nói cũng nông cạn. Nếu trình độ cao xem kinh điển tiểu thừa, cũng nói rất 

sâu sắc.  

Pháp có sâu cạn chăng? Không có, sâu cạn đều do con người. Sau đó chúng ta mới biết, 

văn hóa truyền thống xưa nay là thánh hiền nhân, người xưa là thánh hiền nhân. Thánh hiền 

nhân từ đâu đến? Đào tạo nên. Thánh hiền nhân nói tất cả pháp đều là pháp thánh hiền, làm 

mọi việc đều là việc thánh hiền. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, mới có thể giác ngộ, mới vĩnh 

viễn xa lìa lỗi lầm, ô nhiễm, vĩnh viễn an trú trong thanh tịnh bình đẳng giác. Ta đạt được lợi 

ích của Phạt pháp đại thừa, không uổng công học Kinh Vô Lượng Thọ. 

Ở đây chỉ giải thích sơ lược về Lục độ, bố thí rất quan trọng, nhất định phải biết. Con 

người ở thế gian không phân biệt quốc gia chủng tộc, không phân biệt quý vị tín ngưỡng Tôn 

giáo nào, chỉ cần là người họ đều có dục vọng, họ muốn cầu điều gì? Thứ nhất là được của 

cải, thứ hai được trí tuệ, thứ ba được mạnh khỏe trường thọ. Quý vị nói ba thứ này có ai 

không cần? Lúc tôi ở Mỹ, xung quanh là Đạo Cơ Đốc. Chúng tôi gặp mặt nói chuyện, họ hỏi 

chúng tôi về Phật học, tôi hỏi họ có cần ba thứ này chăng? Cần, ba thứ này quá tốt! Họ hỏi 

chúng tôi, học Phật có lợi ích gì? Học Phật có thể đạt được ba thứ này, có thể có của cải, 
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được thông minh trí tuệ, được mạnh khỏe trường thọ, quả thật đã khiến họ động lòng. Tôi nói 

Phật giáo là giáo dục không phải Tôn giáo, quý vị là tín đồ của Đạo Cơ đốc, chủ nhật hằng 

tuần đi lễ ở giáo đường, thứ bảy đến chùa lễ Phật. Tôi dạy quý vị ba phương pháp này, dạy 

quý vị cầu của cải, dạy quý vị thông minh trí tuệ, dạy quý vị mạnh khỏe trường thọ, họ đều 

đến. Chúng tôi giao lưu rất tốt. Ở nhà quý vị có cha mẹ, đến trường có thầy cô. Đây là thầy, 

Phật là thầy, Thượng đế là cha mẹ của quý vị, là thiên phụ. Quan hệ của quý vị với Thượng 

đế là quan hệ cha con, quý vị đến chùa quý vị với Phật là quan hệ thầy trò, không hề xung 

đột. Họ rất an tâm đến chùa, chúng tôi không gạt họ, đây là sự thật. Ba thứ này từ đâu đến? 

Nhờ bố thí mà có được. Nếu muốn phát tài, muốn được của cải thì tu tài bố thí. Tài bố thí 

được của cải, pháp bố thí được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được mạnh khỏe sống lâu. 

Những điều này khi tôi mới học Phật, là đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Lúc tôi còn trẻ, cuộc 

sống vô cùng khó khăn, vì sao vậy? Số mạng không có của cải, người bói toán nói kho của 

cải của tôi trống không, không có gì cả. Quý vị xem người ta bói toán cho Lý Gia Thành, của 

cải của Lý Gia Thành tràn ngập, chất đống. Người bói toán cho Lý Gia Thành nói với tôi như 

vậy, ông Trần Lãng, mấy năm trước tôi giảng kinh ông thường đến nghe. Ông qua đời chắc 

cũng ba năm rồi thì phải. Qua đời ba năm. Khi Lý Gia Thành quen ông là năm 30 tuổi, vừa 

đến HongKong kinh doanh thì gặp ông ta, ông ta xem tướng cho Lý Gia Thành. Trần Lãng 

biết xem tướng, bói toán, xem phong thủy, đều rất nổi tiếng. Lúc về già nghe tôi giảng kinh, 

cho nên đã nói với tôi. Tôi quen Lý Gia Thành là do Trần Lãng giới thiệu. 

Con người thật sự có vận mệnh, vận mệnh từ đâu đến? Tu được trong đời quá khứ. Như 

vậy tôi đã hiểu, thầy vừa nói tôi hiểu ngay. Trong đời quá khứ tôi không tu tài thí, không tu 

vô úy thí, chỉ tu được một chút pháp thí, vì thế có được chút thông minh trí tuệ. Của cải trống 

không, thọ mạng lại ngắn, đoản mạng. Cho nên thầy dạy tôi, bây giờ tu là bù đắp, bù đắp 

thiếu sót trong quá khứ.  

Thầy dạy tôi học pháp bố thí, tôi nói tôi không có tiền, lo cho bản thân đã là vấn đề, làm 

gì có tiền để bố thí? Thầy hỏi tôi: “Một hào có không?” Tôi nói được, một hào thì được. Một 

đồng được chăng? Một đồng cũng có thể miễn cưỡng. Vậy con bắt đầu bố thí từ một hào một 

đồng đó, phải thường giữ tâm bố thí, gặp cơ hội là phải thực hành. Càng thí càng nhiều! Gần 

đây tôi còn làm một việc bố thí, trong đó có bố thí tài, có bố thí pháp. Bố thí gì? Tôi mua 100 

bộ Tứ Khố Toàn Thư ở nhà sách Thương Vụ, tôi mua nhiều như vậy là khách hàng lớn của 

họ, giá tiền tính rất thấp, 100 bộ là 50 triệu đôla. Một bộ năm vạn, 50 triệuđola. Tôi mua để 

tặng ai? Tặng cho thư viện của các trường đại học. Quý vị xem số tiền này, có tài bố thí, bố 

thí pháp, sách là pháp. Cho nên trong này có tài bố thí, có pháp bố thí, nhất cử lưỡng tiện. 

Mỗi năm tôi làm những công việc này, nói cho chư vị biết, 50 triệu là khoảng một nửa con 

số, tôi nằm mơ cũng không ngờ đến. Lúc trẻ cầm một hai đồng tiền thấy đã khó khăn, vậy mà 

hiện nay mỗi năm có thể bố thí 100 triệu đola. Tiền từ đâu đến không biết, tôi cũng không 

biết, dù sao cũng có người đưa tiền để tôi làm những công việc này. Trên thân không giữ tài 

vật, quý vị càng bố thí càng nhiều!  

Bố thí vô úy, phương pháp tiện lợi nhất chính là áp dụng phương pháp ăn chay. Tôi ăn 

chay suốt 59 năm, không kết oán thù với tất cả chúng sanh, cho nên động vật nhìn thấy tôi 

không sợ hãi, vì sao vậy? Vì không có sát khí, bây giờ gọi là từ trường, không có từ trường 

làm tổn hại chúng sanh. Cho nên động vật bên ngoài, chúng ta nhìn thấy vẩy tay chúng đều 

chạy đến bên cạnh. Quý vị phải thực hành, phải nghe theo lời thầy, dạy chúng ta làm như thế 

nào thì chúng ta làm theo như thế, tuyệt đối không thiệt thòi. Quý vị không thực hành không 
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được, nhất định phải thực hành, cho nên bố thí có rất nhiều lợi ích. Quý vị xem, bao nhiêu 

năm nay tôi đi khắp thế giới, trên người không có tiền. Vé máy bay bao nhiêu tiền cũng 

không biết, xưa nay không hề biết, lên máy bay có người đưa vé cho tôi, đi đến đâu đều có 

người tiếp đãi, quý vị xem tự tại biết bao! Đây chính là thầy Phương dạy tôi: “hưởng thụ cao 

nhất của đời người”. Ở HongKong tôi không có nhà, nhà là của một vị cư sĩ, cùng tuổi với 

tôi, nhà của một cư sĩ. Con bà kinh doanh bất động sản, xây nhà mới, họ dọn đến nhà mới, 

căn nhà cũ không nỡ bán đi. Họ ở đây mấy mươi năm, cũng không đành lòng cho thuê, sợ 

người ta làm hư nhà. Tôi đến HongKong, họ cho tôi ở vô điều kiện, quý vị xem rất tự tại! Chỉ 

đưa cho tôi chùm chìa khóa, tất cả mọi chi phí họ chịu hết, tôi không biết gì cả. Ở rất nhiều 

năm, vô cùng an lạc! Tôi ra đi trả nhà lại cho họ, là của họ, không phải của tôi, đây đúng là tự 

tại. Có nhà cửa là có phiền phức, phiền phức này rất nhiều. 

Ở trước tôi có kể với quý vị một câu chuyện, là thật. Ở Đài Loan, cũng là một nhà kinh 

doanh bất động sản, ông họ Giản, về sau cũng học Phật. Ông xây một ngôi nhà muốn cúng 

dường cho tôi một tầng, tôi tưởng là ông nói đùa. Đến lúc ông đưa hết tất cả giấy tờ thuộc 

quyền sở hữu cho tôi, tôi nói với ông một cách nghiêm khắc, phải chăng ông có tâm muốn 

hại tôi? Ông quỳ xuống đất nói, con không dám, không dám, tuyệt đối không dám hại thầy. 

Tôi nói, ông cho tôi tầng lầu đó là ý gì? Mời tôi đi giảng kinh hoằng pháp. Tôi nói căn nhà 

này có cần nộp thuế chăng? Đương nhiên là cần. Tôi nói một tháng khoảng bao nhiêu tiền? 

Ông dự tính một tháng khoảng sáu vạn, ông không hại tôi vậy một tháng sáu vạn đó tôi lấy 

đâu ra? Ông sững người một lúc rồi nói, như vậy phải làm sao? Tôi nói chỉ có một điều kiện, 

mỗi tháng ông đưa đến sáu vạn, ông nộp tiền thuế tôi mới dám nhận. Ông đã đồng ý, nộp tiền 

thuế ba năm. Ba năm sau đạo tràng này có thể tự thu chi, tôi nói ông không cần nộp nữa. 

Muốn tôi đưa tay vận động người khác dù một đồng tiền, tôi thà chết cũng không làm 

điều này. Người ta cúng dường tiền, đưa tiền đến, đưa quá nhiều, tôi hỏi tiền này từ đâu mà 

có? Nguồn gốc không sạch sẽ, tiền này tôi không nhận, trong Phật pháp thu nhận là tịnh tài. 

Tiền này của quý vị không sạch sẽ, quý vị không được dùng nó làm Phật sự. Buông bỏ tất cả 

mới được đại tự tại! Cho nên rất nhiều người biết, suốt đời tôi không quản lý người khác, 

không quản lý tiền bạc, không quản lý công việc, quý vị xem tự tại biết bao!  Mỗi ngày đọc 

sách, chia sẻ tâm đắc với mọi người, rất an lạc. 

Ngạn ngữ nói rất hay, hoàn toàn không phải giả: “Biết nhiều việc thời phiền não nhiều”. 

Cho nên từ sau khi tôi học Phật, tôi không xem truyền hình, không nghe tin tức, không xem 

báo, không xem tạp chí. Vì sao vậy? Những thứ đó đều là thị phi, người ta hỏi tôi như thế 

nào? Ngày ngày thiên hạ thái bình, lúc nào cũng tốt đẹp, không sao. “Quen biết nhiều người 

thị phi nhiều”, quen biết nhiều người thị phi sẽ rất nhiều, càng ít càng tốt. Ngày ngày đọc 

kinh, làm bạn với Phật Bồ Tát, quý vị nghĩ xem như vậy hạnh phúc biết bao. 

Phật Bồ Tát ở đâu? Mỗi cuốn kinh sách đều là Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát này rất 

thân thuộc với quý vị. Sau đó nhìn thấy tất cả mọi người, tất cả cũng đều là Phật Bồ Tát, mọi 

người đều là Phật Bồ Tát, quý vị nói an vui biết bao. Vì sao vậy? Đức Phật dạy: “Tất cả 

chúng sanh vốn là Phật”. Người xưa thường nói, tổ tông nói: “nhân chi sơ, tánh bổn thiện”, 

bản tánh vốn thiện. Bất thiện là tập tánh, đây là chúng ta không nổ lực học tập, không thân 

cận thánh nhân. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, đạo lý là như vậy. Nếu ngày ngày ở 

cùng thánh hiền, không phải quý vị cũng trở thành thánh hiền ư? Ngày ngày ở cùng Phật Bồ 

Tát, không phải quý vị trở thành Phật Bồ Tát ư? Sự thật chỉ đơn giản như vậy. 
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Cho nên nhất định phải biết bố thí, bố thí nghĩa là buông bỏ, trì giới tức là giữ quy củ. 

Không nghe lời người đi trước, thiệt thòi ngay trước mắt. Những gì người đi trước dạy đó là 

giới luật, nhất định phải tuân thủ, y giáo phụng hành. Nhẫn nhục, đây là dạy chúng ta mọi 

việc đều phải nhẫn nhường. Sống với người, mọi người đều tranh giành danh lợi, chúng ta 

nhường họ không phải rất dễ giao tiếp ư? Hai bên tranh giành nhau trở thành oan gia đối đầu, 

sao phải khổ như thế? Đời người rất ngắn ngủi, đừng kết oán thù với người khác, học chịu 

thiệt, học bị lừa gạt. Cổ nhân nói một câu rất có đạo lý: “Thiệt thòi là phước”, quý vị có thể 

lãnh hội được chăng? Lãnh hội được, quý vị rất hoan hỷ khi bị thiệt thòi, vì sao vậy? Vì đó là 

phước, không sai chút nào, phước đi theo sau đó. Cho nên dạy chúng ta phải học chữ nhẫn, 

nhẫn nhường. Tiến bộ hơn tức là khiêm nhường, khiêm tốn. Tiến bộ hơn nữa là lễ nhường, 

tuyệt đối không tranh với người. 

Tinh tấn, tinh tấn chú trọng nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Rất nhiều đồng tu 

muốn học tập kinh điển, tương lai có thể thành tựu, quý vị chỉ cần nắm vững hai chữ tinh tấn, 

quý vị sẽ thành tựu. Tinh là thuần mà không tạp, thâm nhập một môn. Tinh là duy trì mãi sự 

tiến bộ, không bị thoái chuyển. Học kinh giáo cần bao nhiêu thời gian? Phải 10 năm, 10 năm 

chuyên tham cứu một bộ kinh, 10 năm sau quý vị trở thành một pháp sư giỏi. Đây là thật, 

không phải giả, tuyệt đối không được tham cứu quá nhiều, nhiều quá thì sao? Rất tạp, tâm và 

ý niệm ta bị phân tán, như vậy rất thiệt thòi. Quý vị học suốt đời, những gì đạt được chỉ là tri 

thức, trong kinh điển chẳng qua ta chỉ đạt được một ít tri thức Phật học, không có khai ngộ. 

Thâm nhập một môn có thể khai ngộ, vì sao thế? Vì ý niệm chỉ tập trung vào một nơi, vào 

một bộ kinh, vào một pháp môn. Đối với một số người mà nói, tư chất như hàng trung đẳng 

chúng ta, khoảng bốn năm năm là được định, tâm thanh tịnh hiện tiền. Thêm hai ba năm nữa, 

tức sáu bảy năm có thể khai ngộ. Không phải đại triệt đại ngộ, cũng có thể coi là đại ngộ, vì 

sao vậy? Quý vị có thể thông tất cả kinh điển. Các kinh khác chưa từng học, nhưng khi xem 

đến có thể hiểu, không hề có chút chướng ngại nào. Bởi thế trong Phật giáo nói: “thông một 

kinh thì tất cả đều thông”. Không thể thông toàn bộ, đại khái những kinh điển liên quan đến 

pháp môn mình học đều thông hết, điều này không khó. Thật sự đại triệt đại ngộ, đó là dung 

hội quán thông tất cả pháp thế xuất thế gian, không hề có chút chướng ngại nào. Đây đều là 

sự thật. 

Cho nên sau khi tinh tấn sẽ được định, định là gì? Tâm thanh tịnh là định, tâm bình đẳng 

là định, đại triệt đại ngộ là định. Định khởi tác dụng chính là trí tuệ bát nhã, đây là do nhất 

quán mà được. Nếu ở trước không có bố thí, không có trì giới, thì ở sau hoàn toàn không có. 

Giống như xây nhà lầu vậy, căn nhà sáu lầu, bố thí là tầng thứ nhất, không có tầng thứ nhất 

này năm tầng sau đều là giả, không phải thật. Có ở sau nhất định có ở trước, có ở trước chưa 

chắc có ở sau, phải hiểu đạo lý này. Sau đó ta mới biết buông bỏ rất quan trọng, bố thí nghĩa 

là buông bỏ. Giữ quy củ quan trọng, trì giới là giữ quy củ. 

Lục độ chỉ giới thiệu đơn giản sơ lược như thế, chúng ta xem tiếp trì danh niệm Phật. 

“Pháp này tức mười phương Phật khen ngợi, trì danh niệm Phật là pháp vô thượng thậm 

thâm. Tỳ kheo Pháp Tạng, nguyện pháp âm như Phật, rộng tuyên nói lục độ...các pháp diệu 

hạnh”, đọc cổ âm là diệu hoành. Bây giờ không đọc cổ âm, không ai hiểu. Đọc hoành là làm 

động từ, đọc hạnh là làm danh từ. Ngày xưa bốn âm của văn tự, nó rất chú trọng, bây giờ 

không ai học điều này. Nếu chúng ta đọc hoành, người ta nói thầy ơi thầy đọc sai rồi, đây là 

hạnh không phải hoành. 
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“Muốn khiến chúng sanh thông đạt pháp thậm thâm vi diệu này”, pháp này tức là trì 

danh niệm Phật. “Tâm tác tâm thị”, hai câu này, tâm tác tâm thị là trong Kinh Quán Vô 

Lượng Thọ Phật, “thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật”. Thị tâm thị Phật là ta vốn có, trong kinh 

điển đại thừa Đức Phật nói: “tất cả chúng sanh vốn là Phật”. Vì sao vậy? Thị tâm thị Phật. 

Thị tâm tác Phật nghĩa là bây giờ chúng ta phát nguyện, ta vốn là Phật, bây giờ muốn thành 

Phật. Quý vị nói có thể thành tựu được chăng? Đương nhiên thành tựu, vì sao vậy? Vì chúng 

ta vốn là Phật. 

Thành Phật như thế nào? Thực hành được sáu pháp ba la mật, thực hành sáu pháp ba la 

mật ở đâu? Tại câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu đầy đủ sáu pháp ba la mật. Trong tâm chỉ có 

một câu Phật hiệu, ngoài ra đều buông bỏ hết, đều không để trong lòng, đây là đại bố thí, đại 

xả. Tuân thủ lời dạy của kinh điển: “đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục”, đây là trì giới, 

niệm Phật nghĩa là trì giới. Thành khẩn niệm một câu Phật hiệu, năm này đến năm khác tuyệt 

đối không thay đổi, đây là nhẫn nhục. Tuyệt đối không tham dự vào các pháp môn khác, làm 

nhiễu loạn tinh tấn và thiền định của chúng ta. Nhất tâm niệm Phật là trí tuệ, trí tuệ chân thật. 

Cho nên sáu ba la mật đều bao hàm trong một câu Phật hiệu. Đây gọi là chân niệm Phật, gọi 

là tâm tác, thị tâm tác Phật. Niệm niệm tương ưng với câu Phật hiệu này. 

Tôi cũng thường khuyên chư vị đồng tu, người niệm Phật chơn chánh là phải thay đổi 

tâm. Trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra trong tâm toàn là rác, phải đem 

hết ra, vứt bỏ tất cả. Ngoài Phật A Di Đà ra, tuyệt đối không để bất kỳ điều gì xen tạp vào, 

đây gọi là biết niệm. Chư vị tổ sư nói: “Ngươi biết chăng?”, đây là đã biết, biết niệm làm gì 

có đạo lý không thành Phật! Làm gì có đạo lý không vãng sanh! 

“Sáng suốt từ bản tâm, nhận thức từ bản tánh, đều là thành Phật độ sanh”. Minh tâm 

kiến tánh tức dùng câu Phật hiệu này, so với tham thiền tiện lợi hơn nhiều, dễ hơn nhiều, mà 

sự thành tựu còn cao hơn. Người khác không có công phu cao như thế, quý vị nói pháp môn 

này hay biết mấy, hà tất đi tìm những pháp môn khác! Tìm pháp môn khác nghĩa là sao? 

Nghĩa là không tin, tín tâm có vấn đề, nguyện đó cũng đang lung lay không định. Như vậy 

phải làm sao? Phải nghe kinh nhiều, đọc kinh nhiều. Tác dụng của kinh là gì? Giúp chúng ta 

phá mê và sinh khởi tín tâm, mục đích là như vậy. Ta nghe nhiều, hiểu nhiều, thật sự tin 

tưởng. Tin thật là gì? Buông bỏ tất cả là tin thật, còn một chút chưa buông bỏ được tức không 

phải tin thật, chúng ta không thể không biết điều này. Mục tiêu sau cùng là gì? Thành Phật độ 

sanh, chúng ta phải giúp đở những chúng sanh khổ nạn. Trong xã hội hiện nay, những chúng 

sanh này đang chịu khổ chịu nạn, cần phải giúp họ, đây là chưa triệt để. Vì sao vậy? Vì họ 

chưa thoát ly lục đạo. Chỉ cần chưa ra khỏi luân hồi, họ phải chịu khổ báo của luân hồi. 

Đây là cuốn sách hay, nói về điều gì? Nói về luân hồi báo ứng: “Khải Tát Quân Đoàn 

Đông Chinh Trung Quốc Chi Mê”. Bộ sách này là đối thoại giữa người và quỷ. Tôi tin có rất 

nhiều đồng học từng thấy người bị ma nhập. Đây là nguyên soái, thống soái của quân đoàn 

La Mã, là con trai thứ ba, tam vương tử của Khải Tát. Lúc đó đại đế Khải Tát phái anh ta 

thống soái một đoàn quân hơn 10 vạn người, muốn đến chinh phục Trung quốc. Từ La Mã 

đến Trung quốc quá xa, đi bộ cũng mất hết một năm rưỡi, mệt mỏi vô cùng. Trên đường đi 

mắc bệnh ôn dịch, đủ thứ bệnh hoạn, chết không ít người. Đến Trung quốc, họ coi thường 

Trung quốc, thấy người Trung quốc nhỏ bé, họ thân hình cao lớn, nên rất coi thường người 

Trung quốc. Nhưng người Trung quốc biết bố trận, sau một cuộc chiến họ tổn thất hơn 9000 

người, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Khi nghĩ đến không thể chinh phục được Trung quốc, nhưng 

cũng không thể trở về. Đội quân này đi đến Hà Tây, Cam Túc, khi đến Cam túc còn chưa đến 
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một vạn người. Sau đó toàn quân bị tiêu diệt, chết ở Trung quốc. Quý vị xem 2100 năm 

trước, quân đội này hiện nay trở thành đội binh quỷ. Du hồn, bay đi khắp nơi, không có nơi 

nương tựa, cũng không trở về nước. Biên giới Trung quốc có thần Hộ pháp, họ không trở về 

được, cho nên đành làm cô hồn dã quỷ tại Trung quốc, khổ không tả được. Họ nhập vào một 

nông dân và kể lại câu chuyện này. Quý vị xem một người họ Cao đã viết thành cuốn sách 

này, cuốn sách này chứng minh luân hồi lục đạo có thật. Quả thật con người không chết, chết 

là thân thể, con người không chết. Chết 2100 năm trước, đến nay vẫn vô cùng linh hoạt. 

Cuốn sách này nói họ đưa ra một yêu cầu, hy vọng có thể xây cho họ một ngôi miếu, để linh 

hồn của họ có nơi nương tựa. Khó được, cư sĩ Tề Tố Bình ở Đông Thiên Mục Sơn nghe được 

tin tức này, bà đến đó tham quan gặp được họ, đã xây cho họ ngôi miếu. Bức đồ đó, bức họa 

đồ đó ở lầu bảy của chúng tôi, vừa xuống cầu thang máy ở lầu bảy quý vị sẽ nhìn thấy. Đó là 

thiết kế làm nơi kỷ niệm cho họ, bây giờ gọi là nơi kỷ niệm, dự định cuối sang năm là hoàn 

thành. Họ cũng phát tâm đến chùa làm thần hộ pháp, thần Hộ pháp hiện nay có thêm một đội 

quân La Mã, có thêm mười mấy vạn người làm thần hộ pháp. Là thật, hoàn toàn không phải 

giả. 

Cho nên nhân quả là thật, sau khi biết được điều này, không được làm những việc sai 

lầm, nhân quả không tha cho ai cả. Quý vị có thể lừa gạt người thế gian, nhưng không lừa gạt 

được quỷ thần. Họ cực kỳ hối hận, không nên đến Trung quốc. Những năm lại đây cũng may 

gặp được một vị Bồ Tát, thường cứu tế cho họ, cho thức ăn, nói với họ: Trung quốc không 

phải là chỗ của quý vị, quý vị đến làm gì? Ý câu nói này rất sâu sắc. Hay nói cách khác, đất 

đai quý vị dùng vũ lực chinh phục được, là số mạng quý vị có. Số mạng quý vị không có, dù 

dùng vũ lực cũng không thể đạt được. Cho nên chúng ta cũng có thể nói với người Nhật bản, 

đương thời muốn tiêu diệt Trung quốc. Trung quốc không phải của họ, chiến tranh suốt tám 

năm cuối cùng cũng đầu hàng, không phải của quý vị!  

Cùng một đạo lý đó, tiền tài này không phải của quý vị, quý vị dùng thủ đoạn bất chánh 

không lấy được. Nếu lấy được đó là số mạng quý vị có, quý vị nói như vậy có oan uổng 

chăng? Hà tất phải tạo ác nghiệp như thế? Phú quý có phước của phú quý, nghèo khổ có số 

của nghèo khổ, như vậy thì thế giới hòa thuận, thiên hạ thái bình. Không được có tư tưởng sai 

lầm, không được dùng thủ đoạn phi pháp. Như vậy là sai lầm. 

Cho nên chúng ta học Phật không có gì khác, học Phật chính là muốn thành Phật, thành 

Phật tức là vì độ chúng sanh. Nghĩa là hy vọng những chúng sanh này, đều được thoát ly luân 

hồi lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Cho nên Phật pháp dạy chúng ta lìa cứu cánh khổ, cứu 

cánh khổ tức là luân hồi khổ. Đắc cứu cánh lạc, cứu cánh lạc là thành Phật, như vậy mới viên 

mãn. Không phải bố thí cho quý vị một chút ân huệ, đó chẳng nghĩa lý gì, không thể giải 

quyết triệt để vấn đề.  

Cho nên ở đây chúng ta có thể thấy_Ở dưới có một đoạn là tổng kết, tổng kết bài kệ ở 

trên. “Bài kệ bốn câu là cầu đức giác tha, sáu câu sau là cầu đức tự giác”, tự giác là vì giác 

tha. “Ở trước là cầu pháp âm tuyên lưu, sáu câu này là cầu trí tuệ như biển, thẳng đến cứu 

cánh bỉ ngạn”. Ở đây nói rất rõ ràng minh bạch, để chúng ta thấy hai bài kệ rưỡi ở trước, ở 

sau cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải rất tường tận. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 199, hàng thứ tư: “Trí tuệ tức bát nhã”. Bắt đầu xem từ đây, đây là 

kinh văn. 

“Trí tuệ quảng đại thâm như hải, nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao”. Cư sĩ Hoàng Niệm 

Tổ giải thích cho chúng ta về trí tuệ, tiếng Phạn là bát nhã. Đại Trí Độ Luận nói: “Bát nhã, 

Diêu Tần dịch là trí tuệ, nó đứng đầu trong tất cả các trí tuệ, vô thượng vô tỷ vô đẳng, càng 

không có gì vượt qua”. Câu này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, không có gì vượt qua trí tuệ này. 

Hay nói cách khác, đây là trí tuệ cứu cánh viên mãn, trong Phật pháp gọi là Bát nhã. 

Trí tuệ này từ đâu mà có? Là trong tự tánh vốn đầy đủ. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức 

Thế Tôn nói với chúng ta: “tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai”, đây là 

tự tánh vốn có, trí tuệ vốn có, đức năng vốn có, tướng hảo vốn có. Nói cách khác, trong tự 

tánh không có khiếm khuyết gì, nó viên mãn, mỗi người đều bình đẳng. Không phải nói Đức 

Phật có chúng ta không có, chúng ta và Phật không có gì khác. Nhưng sự thật, hiện tại khác 

nhau rất lớn, chúng ta không thể sánh với Phật, nguyên nhân là gì? Đức Phật từng nói: Do có 

vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Câu này rất quan trọng, trí tuệ đức tướng 

trong tự tánh chúng ta không thấy, không phải không có, vì những gì trong tự tánh là bất sanh 

bất diệt. Nó là thật, không phải giả. Bây giờ không thấy được là do chướng ngại. Chướng 

ngại này không phải trí tuệ đức tướng có chướng ngại, là có một loại chướng ngại cản trở, 

khiến chúng ta không thấy sự hiện tiền của chúng. Chướng ngại gì? Là vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước. Hay nói cách khác, chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, trí tuệ 

đức tướng liền hiện tiền, trí tuệ viên mãn. 

Đức là gì? Đức trong Phật pháp gọi là thần thông, đó là đức năng. Nhãn, nhãn kiến có 

thể thấy được khắp biến pháp giới hư không giới, có thể thấy quá khứ vô thỉ vị lai vô chung. 

Nặc lực này lớn biết bao! Đây là thật, không phải giả. Có thể thấy nguồn gốc của vũ trụ, trí 

tuệ có thể biết được đây là nguyên nhân gì, rõ ràng minh bạch. Tướng là tướng hảo, thông 

thường chúng ta gọi là chân thiện mỹ tuệ. Nhìn thấy ở đâu? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới 

thiệu cho chúng ta, nhìn thấy thế giới tây phương Cực Lạc, thế giới đó thật tốt đẹp. Trong hội 

Hoa Nghiêm Đức Phật giới thiệu cho chúng ta, thấy được thế giới Hoa Tạng. Ở đó không có 

chướng ngại, cũng tức là hoàn toàn không có đức năng tướng hảo do vọng tượng phân biệt 

chấp trước hiện ra. Vốn là như vậy, không có gì hy hữu cả. Thế giới Hoa Tạng là do tâm hiện 

thức biến, ở đó không có thức, nên nó không có biến hóa, chỉ có tâm hiện. Thế giới tây 

phương Cực Lạc cũng như vậy. Tự tâm mình hiện, làm gì có chuyện tự mình không được thọ 

dụng, hưởng thụ được? Nhất định có! Đức Phật nói một cách rõ ràng, chỉ cần đoạn trừ 

chướng ngại. Ngài còn dạy chúng ta, từ vô thỉ đến nay, những tập khí nghiệp chướng này của 

chúng ta quá nặng, thời gian mê muội quá dài. Bây giờ muốn khôi phục lại nhưng không thể 

buông bỏ hết, Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ dần dần cũng được. Ngày dạy chúng ta đầu 
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tiên là buông bỏ chấp trước, buông bỏ chấp trước lục đạo không còn. Chúng ta không bị ảnh 

hưởng bởi những thiên tai thảm họa trong lục đạo, lục đạo không còn. Buông bỏ chấp trước, 

sau đó buông bỏ phân biệt. Buông bỏ được phân biệt, hai cõi Thanh văn, Duyên giác không 

còn. Hai pháp giới trong tứ thánh pháp giới không còn, chỉ còn Bồ Tát và Phật. Nếu buông 

bỏ khởi tâm động niệm, hai cõi này cũng không còn, Bồ Tát và Phật cũng không còn, nghĩa 

là nói thập pháp giới không còn. Thập pháp giới không còn thì cảnh giới gì xuất hiện? Xuất 

hiện nhất chân pháp giới, cõi thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như Lai xuất hiện, cõi này 

chỉ có tâm hiện không có thức biến. Trong cảnh giới này như Tướng tông nói, đều đã chuyển 

thức thành trí. 

Buông bỏ như thế nào? Phải biết quý vị không nên dùng nó. Trong cuộc sống hằng ngày, 

tôi dùng mắt thấy, tai nghe, tôi đều dùng, mắt tai mũi lưỡi thân đều dùng hết, nhưng như thế 

nào? Không chấp trước, không chấp trước nghĩa là không dùng thức thứ bảy. Mạt na thức là 

chấp trước, ta không dùng nó. Đệ lục ý thức là phân biệt, ta không phân biệt chính là không 

dùng thức thứ sáu. Tướng tông chuyển thức thành trí, thức thứ sáu và bảy là chuyển trên mặt 

nhân, tức là khi tu nhân. Bây giờ chúng ta phải hạ công phu này, cho nên tu hành chơn chánh, 

thật sự buông bỏ chính là sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, đối với phân biệt chấp trước 

càng nhạt càng tốt. 

Chúng ta bắt đầu từ đâu trước? Bắt đầu từ đạm bạc, nhất định là năm này nhạt hơn năm 

trước, tháng này nhạt hơn tháng trước, như vậy là rất tiến bộ. Thật sự làm được tháng này 

nhạt hơn tháng trước, chúng ta nắm chắc chuyện vãng sanh. Nếu không chịu buông bỏ, vậy 

thì đành chịu. Một ngày niệm mười vạn câu Phật hiệu, cổ nhân nói quý vị hét hư cổ họng 

cũng chỉ uổng công, vì sao vậy? Vì chưa buông bỏ. Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, tập khí 

phân biệt chấp trước vẫn còn, không giảm nhẹ, như vậy không được. 

Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất hay, quý vị xem Đức Phật dạy học sinh đời sau, cần 

phải tuân thủ hai vấn đề. Đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lúc ngài sắp diệt độ, thứ nhất 

là trì giới, thứ hai là chịu khổ. “Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy”, nghĩa là phải buông bỏ 

tất cả, không buông bỏ ta không thể trì giới, không buông bỏ ta không thể chịu khổ. Hai điều 

này đều rất hay! Giúp ta thành tựu đạo nghiệp, giúp ta vượt thoát luân hồi lục đạo. Nếu 

không chịu trì giới, trì giới bị câu thúc, không tự do, không tự tại, không muốn chịu khổ. Nói 

cách khác, quý vị muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo, không phải là cùng một vấn 

đề ư? Ta không muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo, vậy thì hãy thật thà trì giới, học 

chịu khổ, cuộc sống càng đơn giản càng tốt, điều này rất quan trọng. 

Cho nên đối với trí tuệ, trong kinh điển nói như thế chúng ta đã hiểu. Đây là trí tuệ gì? 

Trí tuệ của minh tâm kiến tánh, đây là không gì sánh được, không gì bằng được, không gì 

hơn được. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập định dưới cội bồ đề, trí tuệ hiện tiền, khi sao 

mai vừa mọc ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chư vị đồng học đều rất quen thuộc, 

đại sư Huệ Năng lục tổ Thiền tông thời nhà Đường thị hiện cho chúng ta thấy, ngài cũng là 

cùng một lúc đốn xả, đồng thời buông bỏ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, vô cùng 

đáng nể. Buông bỏ liền kiến tánh, trí tuệ hiện tiền, chướng ngại không còn, kiến tánh thành 

Phật. 

Xem tiếp, Vãng Sanh Luận Chú lại nói: “Bát nhã, đạt như tên của trí tuệ, nghĩa của nó 

là thông đạt chân như trí tuệ, gọi là bát nhã”, thực tế là cùng một nghĩa với ở trước nói: Vô 

thượng vô tỷ vô đẳng vô thắng, nghĩa là thông đạt chân như, chân như tức là bản tánh. Thông 

đạt chân như, chính là trí tuệ minh tâm kiến tánh, gọi là bát nhã, có thể thấy nó không phải là 
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trí tuệ thông thường. Ngày nay chúng ta quen gọi, ngôn từ thường nói, trí tuệ của thế gian 

chúng ta gọi là tri thức. Đạt được thông qua giới định tuệ đó là trí tuệ, không thông qua giới 

định tuệ toàn là tri thức, tuyệt đối không phải trí tuệ, điều này cần phải biết. Cũng chính là 

nói, trí tuệ của A la hán từ đâu mà có? Từ tâm thanh tịnh_Năm chữ ở sau đề kinh này. Trí tuệ 

của A la hán là tâm thanh tịnh, cũng nghĩa là nói được tâm thanh tịnh tức chứng A la hán quả, 

lục đạo không còn. Trí tuệ của Bồ Tát là từ tâm bình đẳng, bình đẳng cao hơn thanh tịnh, 

phân biệt không còn. Phật càng cao hơn Bồ Tát, Phật là giác, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến 

tánh. Quý vị xem thanh tịnh bình đẳng giác, Thanh văn, Bồ Tát, Phật. Trên đề kinh nói với 

chúng ta, chúng ta dùng phương pháp gì để hoàn thành? Một câu Phật hiệu. Quý vị biết niệm, 

tâm thanh tịnh hiện tiền tức là biết niệm. Niệm Phật suốt đời, trong tâm vẫn còn vọng tưởng 

phân biệt chấp trước, như vậy là hoàn toàn không có công phu, không ra khỏi luân hồi lục 

đạo. Họ không phải uổng công niệm, làm nhân thiện cho đời sau kiếp sau. Đời này họ thi 

không đạt tiêu chuẩn, đời sau kiếp sau gặp được nhân duyên tiếp tục tu, hiện tượng này bình 

thường, rất phổ biến. 

Đại sư Huệ Năng đương thời có thể khai ngộ, có thể kiến tánh thành Phật. Chúng ta biết 

trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp không biết đã tu bao nhiêu kiếp, ngài mới có cảnh giới 

thù thắng như vậy xuất hiện. Công phu chúng ta tu trong đời quá khứ không bằng ngài, như 

vậy phải tinh tấn hơn. Tuy công phu chúng ta chưa được bao nhiêu, đời này gặp được pháp 

môn Tịnh độ, đây là điều may mắn vô cùng. Vì sao vậy? Vì pháp môn Tịnh độ có thể đới 

nghiệp vãng sanh, nghĩa là có thể mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tám vạn bốn 

ngàn pháp môn, bất kỳ pháp môn nào đều không cho đới nghiệp, phải đoạn trừ hết nghiệp 

chướng, cảnh giới mới được nâng lên. Duy nhất pháp môn này không cần đoạn phiền não, nó 

cần điều gì? Cần chế phục phiền não, còn phiền não, nhưng không khởi tác dụng là được. 

Dùng phương pháp gì chế phục? Một câu Phật hiệu. Cổ nhân nói: “Không sợ niệm khởi, chỉ 

sợ giác chậm”. Vọng niệm khởi lên, bất luận là niệm thiện hay niệm ác. Chỉ cần ý niệm khởi 

lên, đây là niệm khởi, chư vị nên biết thiện niệm sinh vào ba đường ác, ác niệm sinh vào ba 

đường ác. Chỉ cần ý niệm khởi lên chính là luân hồi lục đạo, nghiệp đó khởi lên nó đang trôi 

nỗi. Dùng một câu A Di Đà Phật thay đổi nó, thay thế nó, niệm niệm đều là Phật A Di Đà. 

Phật A Di Đà không liên quan đến ba đường lành, cũng không liên quan đến ba đường ác. 

Phật A Di Đà và thế giới Cực Lạc là niệm niệm tương ưng, đạo lý là như vậy! Chúng ta phải 

hiểu, tuyệt đối không được bỏ lở. Chỉ cần nắm bắt thật chặt danh hiệu Phật A Di Đà, không 

có ai không vãng sanh. Bất kỳ ngành nghề nào ở thế gian này đều không liên quan, đều có 

thể làm. Chỉ cần khởi tâm động niệm đều là A Di Đà Phật, như vậy sẽ thành công, đó là 

người niệm Phật chơn chánh. 

Trước đây đại sư Chương Gia nói với tôi: “Phật pháp trọng thực chất không trọng hình 

thức”. Trong tâm thật sự có Phật A Di Đà, đó là học Phật chơn chánh, niệm Phật chơn chánh. 

Đại Thế Chí Viên Thông Chương nói với chúng ta: Nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai 

nhất định thấy Phật. Lời này rất quan trọng! Sau khi hiểu rõ tâm sẽ an, hiểu rõ đạo lý, không 

còn nghi hoặc, tín tâm đầy đủ. Cho nên chúng ta thấy người niệm Phật vãng sanh, các ngành 

các nghề, nam nữ già trẻ đều có, đó là tấm gương tốt cho chúng ta. 

Xem tiếp câu bên dưới, trích dẫn trong Đại Thừa Nghĩa Chương. “Đại Thừa Nghĩa 

Chương lại nói: Chân tâm thể sáng, tự tánh không tối, con mắt là trí tuệ, nghĩa này là chân 

tâm bản thể minh hiện. Tự tánh trong suốt, rõ ràng không tối, gọi đó là tuệ”. Đây là trích dẫn 

kinh luận, các bậc Tổ sư đại đức giải thích cho chúng ta, chân tâm là bản thể của vạn sự vạn 
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pháp. Nó là ánh sáng, là quang minh. Chân tâm nghĩa là tự tánh, tự tánh chính là chân tâm, là 

nói cùng một vấn đề. Tự tánh là quang minh, cho nên sau khi kiến tánh, quý vị nhìn thấy toàn 

thể vũ trụ là một ánh quang minh, gọi là đại quang minh tạng. Người kiến tánh không còn 

nhìn thấy bóng tối, đây chính là trí tuệ hiện tiền. Trí tuệ chân thật hiện tiền, không những lục 

căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần thông đạt thấu triệt, mà quý vị nhìn thấy khắp biến pháp 

giới là một ánh quang minh. 

Bóng tối là gì? Bóng tối là vô minh, vô minh từ đâu đến? Khởi tâm động niệm, khởi tâm 

động niệm vô minh liền hiền tiền, ánh sáng trong tự tánh không còn. Bị ánh sáng này ngăn 

che, chướng ngại. Cho nên câu này trong Đại Thừa Nghĩa Chương, ý của nó là chân tâm bản 

thể minh hiện, cảnh giới của người kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là cảnh giới này, tự tánh 

sáng suốt, trí tuệ quang minh trong tự tánh hoàn toàn hiển lộ, cho nên tất cả bóng tối đều 

không còn, đây gọi là trí tuệ.  

Ngày nay chúng ta mê thất tự tánh, cho nên chúng ta thấy là gì? Chỉ có bóng tối không 

có ánh sáng, không có ánh sáng. Ngày nay chúng ta nhìn thấy ánh sáng là nguyên nhân gì? 

Nhật, nguyệt, đăng, quang. Sau khi che mất nhật, nguyệt, đăng tức là một mảng đen tối, quý 

vị biết đó gọi là vô minh. Hư không của chúng ta, điều này chư vị nên biết, hư không là bóng 

tối. Vũ trụ không phải trong suốt, là tối đen. Nếu minh tâm kiến tánh, vũ trụ là trong sáng, 

không phải bóng tối. Nó không cần ánh sáng nhật nguyệt, không cần nhật, nguyệt, đăng, 

quang. Ánh sáng tự nhiên, vốn đã là trong suốt. Rốt cuộc chúng ta thật sự kiến tánh hay là 

chưa kiến tánh? Từ chổỗ này sẽ hiểu, khi nào quý vị thấy toàn thể vũ trụ là một ánh quang 

minh, quý vị đã minh tâm kiến tánh. Còn như nhìn thấy có bóng tối, tức là chưa đạt đến cảnh 

giới này, đây là trí tuệ bát nhã trong tự tánh hiện tiền. 

“Kinh này đối với  nguyện tự giác”, đây là cầu tự giác. “Đầu tiên là nói đến trí tuệ, lấy 

trí tuệ tối thượng. Lại Phật pháp đại hải, trí có thể độ”. Điều này gợi mở cho chúng ta thật 

nhiều, chúng ta học Phật cầu điều gì? Cầu trí tuệ là đúng, nếu cầu gì khác là sai. Quý vị cầu 

trí tuệ, vĩnh viễn không lạc mất phương hướng. Nếu cầu gì khác, quý vị đi vào đường sai lầm 

mà bản thân không hề hay biết, càng vào càng sâu, như vậy thì rất phiền phức. 

Chúng ta tin tưởng một cách sâu sắc rằng, tỳ kheo Pháp Tạng, chư Phật ứng hóa tại thế 

giới tây phương Cực Lạc, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. 3000 năm trước ngài xuất 

hiện, thị hiện đến thế gian này. Trong Kinh Phạm Võng nói, lần này ngài thị hiện là lần thứ 

8000, ngài đã thành Phật từ lâu. Tỳ kheo Pháp Tạng không phải đã thành Phật từ lâu! Đây là 

thị hiện cho chúng ta thấy, chúng ta thật sự là phàm phu, không phải giả, là thật, thị hiện cho 

chúng ta thấy. Là dạy chúng ta làm sao để phá mê khai ngộ, làm sao để thoát ly lục đạo, thập 

pháp giới. Cho nên mục tiêu tu học nhất định phải đặt vào trí tuệ, trí tuệ cứu cánh viên mãn. 

Quý vị phải định vào nơi trí tuệ, ở sau kinh này nói với chúng ta, chúng ta phải buông bỏ, 

buông bỏ chướng ngại. Trí tuệ của quý vị vẫn còn, trí tuệ không mất đi, chỉ là có chương ngại 

mà thôi. Buông bỏ chướng ngại, trí tuệ liền hiện tiền. Bồ Tát chứng vô thượng bồ đề, không 

có ai ngoại lệ. 

Cho nên ở nơi kinh này, quý vị xem cầu tự giác, trước tiên nói đến trí tuệ. “Phật pháp 

đại hải, trí vi năng độ”, đây là trong Đại Trí Độ Luận nói. Đại hải có hai nghĩa, một là mê, 

hai là ngộ. Khi mê, lục đạo thập pháp giới là khổ hải, chỉ có trí tuệ mới có thể độ. Quý vị xem 

tâm thanh tịnh sanh trí tuệ, liền thoát ly lục đạo. Tâm bình đẳng sanh trí tuệ, liền thoát ly tiểu 

thừa, Thanh văn, Duyên giác là tiểu thừa, đây là biển mê. Biển giác là Phật Bồ Tát chứng 

được, buông bỏ khởi tâm động niệm, vượt ra hai pháp giới Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới. 
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Đây mới có thể chứng được cõi thật báo trang nghiêm, nhất chân pháp giới. Không buông bỏ 

không được! 

Bên dưới, “như Hán Dịch nói: Bố thí điều phục ý, nhẫn nhục và tinh tấn. Định tam 

muội như thế, trí tuệ là tối thượng”. Đoạn kinh văn này của Hán Dịch là nói về lục độ, đây 

cũng là dạy chúng ta, chúng ta buông bỏ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ bố thí, bố thí là gì? Bố thí 

là điều phục, nghĩa là chế phục phiền não, phiền não gì? Là ý, chính là ý niệm, tập khí tham 

sân si mạn nghi chính là ý này. Hoan hỷ bố thí, tập khí này tự nhiên nhẹ dần. Tu tài bố thí, 

hoan hỷ bố thí tài, ta buông bỏ được tham. Phạm vi của tham rất rộng, tài sắc danh thực thùy 

đều phải buông bỏ. Vì sao tài được đặt ở vị trí đầu tiên? Đích thực chúng ta rất xem nặng của 

cải, cho nên đặt nó đầu tiên. Thứ hai là sắc_tôi cũng từng nghe đồng học nói, họ từng làm 

một cuộc điều tra, phỏng vấn khắp nơi. Hỏi lớp trẻ tuổi, người trung niên, người già, các 

ngành các nghề. Hỏi họ, trong lý niệm của quý vị, con người sống ở đời quan trọng nhất là gì? 

Chỉ nói một vấn đề, điều gì quan trọng nhất? Mọi người đều nói tiền tài, trong mấy ngàn 

người hầu như đều nhất trí. Không nói đến tiền, hình như chỉ có được mấy người. Sau khi có 

tiền tài, điều quan trọng thứ hai là gì? Nhất định là sắc, quý vị xem có phiền phức chăng? 

Quý vị nói điều này đáng sợ biết bao. Cho nên phải làm nhạt nó, nếu không làm nhạt nó, 

chẳng những không ra khỏi luân hồi lục đạo, mà không ra khỏi ba đường ác. Vì tham sân si 

mạn nghi, nó liên quan đến ba đường ác, không phải là ba đường lành. Nhân lễ nghĩa trí tín là 

ba đường lành, thập thiện nghiệp đạo là ba đường lành, họ đều không nói đến. Khởi tâm động 

niệm hoàn toàn tương ứng với ác đạo, quả không thể tưởng tượng! Quý vị nói đáng sợ biết 

bao! Được mấy người khởi tâm động niệm tương ưng với hiếu để trung tín, tương ưng với lễ 

nghĩa liêm sỉ, tương ưng với nhân ái hòa bình, được mấy người? Không có người nào. Quý vị 

thử điều tra xem, trong 100 người không tìm thấy ai, trong 1000 người cũng không có một ai, 

trong 10000 người sợ là không có ai, cho nên xã hội này mới có thiên tai. 

Dự ngôn thiên tai năm 2012, rất nhiều người hỏi tôi, đối với vấn đề này tâm mọi người 

đều bất an, điều này chúng ta có thể tưởng tượng được. Nhà khoa học Baladen không nghĩ 

như vậy, ông nói năm 2012 là một cơ hội để toàn nhân loại bỏ ác dương thiện, cải tà quy 

chánh. Tất cả mọi người trên địa cầu đều có thể đoan chánh tâm niệm, thế giới tương lai sẽ 

ngày càng tốt đẹp. Chúng ta nghe xong có vấn đề gì chăng? Chúng ta nhìn từ một gốc độ 

khác, giả dụ hiện nay người trên thế giới không chịu bỏ ác hướng thiện, không chịu cải tà quy 

chánh, không có chánh niệm, vậy phải làm sao? Đây là một bước ngoặc. Đoan chánh tâm 

niệm thì thế giới này được cứu, không bị hủy diệt. Nếu không thể cải tà quý chánh, vẫn niệm 

niệm đều là tự tư tự lợi như xưa, thế giới này sẽ giống như nhà dự ngôn nói, ngày tận thế! 

Thời gian ngày càng gần, các nhà khoa học đưa ra lời cảnh báo, thời gian đại khái khoảng từ 

12 tháng đến 18 tháng là có thể nhìn thấy rõ ràng. 

Hàng đệ tử Phật chúng ta nghe được tin tức này, chuyện tốt! Chúng ta phải nỗ lực tinh 

tấn hơn, chờ ngày thành tựu, có kịp chăng? Kịp. Kinh Di Đà nói với chúng ta, từ một ngày 

cho đến bảy ngày đều có thể thành công. Chúng ta còn 12 tháng đến 18 tháng, thời gian như 

vậy đã đủ, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Không những vãng sanh, phẩm vị vãng 

sanh còn rất cao. Cho nên tin tức này đối với người tu hành chơn chánh mà nói, là tăng 

thượng duyên rất tốt, lúc này không thể không buông bỏ. 

Trước mắt quý vị là hai con đường, một là thế giới Cực Lạc, hai là thế giới hủy diệt, quý 

vị đi con đường nào? Người đi con đường về thế giới Cực Lạc, đều là tâm niệm đoan chánh, 

đều là bỏ ác dương thiện, đều là cải tà quy chánh. Mặc dù không vãng sanh thế giới Cực lạc, 
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tức như tiến sĩ Baladen nói có thể cứu vãn địa cầu, công đức này không thể nghĩ bàn! Cho 

nên người niệm Phật chúng ta, trong này có hai ý nghĩa, có thể giống như nhà khoa học nói, 

chúng ta có thể cứu vãn địa cầu, đưa địa cầu đến một phương hướng tốt đẹp hơn. Một ý khác 

là chúng ta đến thế giới tây phương Cực Lạc, vĩnh viễn rời xa, không những là luân hồi lục 

đạo, mà còn rời xa mười pháp giới. Quyền quyết định trong tay chúng ta, không ở trong tay 

bất kỳ ai. Bản thân chúng ta thật sự giác ngộ, hành trì tức có thể thành tựu.  

Cho nên bố thí rất quan trọng, thấy người khác có nhu cầu, mình có thể giúp được, toàn 

tâm toàn lực giúp mọi người. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn vô cùng quan trọng. Trì giới là đức 

hạnh, bắt đầu thực hành từ đâu? Nhất định bắt đầu thực hành từ Đệ Tử Quy, vấn đề này 

không thể không theo thứ tự. Xưa nay chư vị tổ sư đại đức đi theo con đường này, thời Ấn độ 

cổ lấy tiểu thừa làm cơ sở. Sau khi Phật pháp truyền đến Trung quốc, tiểu thừa hưng thịnh 

khoảng hai ba trăm năm. Giữa thời nhà Đường, chư vị tổ sư đại đức không dùng tiểu thừa, 

dùng Nho và Đạo thay thế đại thừa, thành tích thí nghiệm này rất khả quan. 

Từ Tổ Sư Đạt Ma đến Trung quốc đề xướng Thiền, trong 1200 năm này, chúng ta xem 

điển tịch của Thiền tông như Ngũ Đăng Hội Nguyên, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh có 

hơn 1700 người. Quý vị xem Truyền Đăng Lục. Nếu thêm vào Giáo môn đại khai viên giải, 

Mật giáo tam mật tương ưng, Tịnh độ lý nhất tâm bất loạn. Hợp tất cả lại, tôi dự đoán có 

khoảng trên dưới 3000 người, 3000 người này tu hành thành Phật. Họ đã buông bỏ khởi tâm 

động niệm, phân biệt chấp trước, làm nên tấm gương tốt cho chúng ta. 

Trì giới niệm Phật, có bằng có chứng, có hiệu quả, có thành tích, chúng ta không được 

sơ suất. Chúng ta nhất định từ Đệ Tử Quy, từ Cảm Ứng Thiên, từ Thập Thiện Nghiệp_Khi 

Tịnh Tông học hội mới thành lập, tôi đưa ra năm khoa mục cho người tu học Tịnh tông: Tịnh 

Nghiệp Tam Phước, Lục Hòa Kính, Tam Học, Lục Độ, Phổ Hiền Thập Nguyện, vô cùng đơn 

giản! Nói đến mọi người đều có thể nghi nhớ. Trong cuộc sống hằng ngày, khởi tâm động 

niệm từng li từng tí không được trái, nhất định phải tương ưng với những giới luật này, điều 

này rất tốt! Thành tựu đức hạnh cho chính mình, tâm mình sẽ thanh tịnh. Nhân giới sanh định, 

trong lục độ nói một cách tường tận hơn, nếu có giới sẽ có nhẫn. Nhẫn là tiền phương tiện 

của được định, nếu quý vị không nhẫn thì làm sao được định? Cho nên nhẫn nhục, tinh tấn là 

tiền phương tiện của được định. Có thể nhẫn, có thể tinh tấn, hai chữ tinh tấn này rất quan 

trọng, đó chính là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, gọi là tinh tấn. Nhất môn thâm 

nhập là tinh, trường thời huân tu là tấn, phải hiểu rõ điều này. Định tam muội như thế, quý vị 

mới có thể được định. Định là gì? Định là thanh tịnh bình đẳng giác, đó nghĩa là định. Định 

có thể khai trí tuệ, trí tuệ là tối thượng. 

“Gia Tường Sớ nói: Biết năm độ là hành, không thể xuất ly sanh tử”, không thể vượt 

thoát sanh tử. Nghĩa là nói, năm độ trước mặc dù được Thiền định, nếu không khai trí tuệ, 

tương lai vãng sanh về đâu? Về trời Tứ thiền, trời Tứ không, được định! Không ở dục giới, ở 

sắc giới, vô sắc giới, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Thoát ly lục đạo phải như thế nào? Phải 

có trí tuệ, trí tuệ khai liền ra khỏi lục đạo. Cho nên ở đây nói “năm độ là hành, không thể 

xuất ly sanh tử”, đây là luân hồi sanh tử trong lục đạo. 

“Phải biết, trí tuệ thấu đạt hiểu rõ nguồn gốc, mới có thể vượt ra”, nhất định phải là trí 

tuệ, trí tuệ mới có thể nhìn thấu, nhìn thấu điều gì? Nhìn thấu hư vọng của Lục đạo, nhìn thấu 

chân tướng của Lục đạo, không còn lưu luyến, như vậy mới có thể siêu việt. Qua nghĩa là 

vượt qua, xuất tức là xuất ly, cho nên gọi trí tuệ là “tối thượng”. 
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“Từ đoạn trích dẫn trong Đại Thừa Nghĩa Chương, cho thấy trí tuệ tức chân tâm thể 

minh, tự tánh vô ám, cho nên biết khi trí tuệ sâu rộng như biển, nội tâm cũng sẽ thanh tịnh. 

Không ác không lỗi lầm, lìa cấu lìa nhiễm, đoạn tuyệt các trần lao. Cho nên nói: Nội tâm 

thanh tịnh, đoạn tuyệt trần lao”. Đây là nói có công phu tu hành lục ba la mật, quý vị nhất 

định đạt được thanh tịnh bình đẳng giác, chắc chắn đạt được. 

Thanh tịnh là gì? Ở đây nói một cách rất cụ thể, trong tâm ta không có ác niệm, không 

có lỗi lầm. Ác và sai lầm này rất vi tế, căn bản của ác là thập ác nghiệp. Ở đây nói không phải 

tạo tác, ý niệm cực kỳ vi tế, trong Phật pháp gọi là tập khí phiền não. Thập ác, tập khí phiền 

não đều không có, đây gọi là không có ác không có lỗi lầm. Chúng ta biết tập khí khó đoạn, 

nhưng không đoạn tập khí này không ra khỏi luân hồi lục đạo, nó sẽ chướng ngại quý vị. 

Định công của A la hán có thể chế phục nó, tuyệt đối không khởi tác dụng. Đoạn tận kiến tư 

phiền não, tập khí thập ác trong lục đạo không còn, tập khí tham sân si mạn nghi vẫn còn. 

Điều này không sao, mang theo ra khỏi lục đạo.  

Trong tứ thánh pháp giới, pháp giới Thanh văn trong tứ thánh pháp giới, họ dùng công 

phu gì? Chính là đoạn tập khí, tập khí kiến tư phiền não. Đoạn tận tập khí, họ liền được nâng 

lên thành Bích Chi Phật, cho nên Bích Chi Phật đã đoạn tận tập khí kiến tư phiền não. A la 

hán không còn tập khí thập ác trong luân hồi lục đạo. Quả vị Bích Chi Phật họ tu gì? Họ phải 

đoạn phân biệt, chính là trần sa phiền não, công phu của họ là đoạn phân biệt. Thật sự buông 

bỏ phân biệt, không còn phân biệt, còn tập khí phân biệt. Không sao, có thể mang theo tập 

khí mà đi lên, mang đến đâu? Họ thành Bồ Tát. Bồ Tát dụng công nghĩa là phải đoạn tập khí 

phân biệt, đoạn tận tập khí phân biệt, họ thành Phật, Phật trong mười pháp giới. Cho nên Phật 

trong mười pháp giới, tập khí phân biệt chấp trước đều không có, họ vẫn còn khởi tâm động 

niệm. Buông bỏ khởi tâm động niệm, họ thành công, ra khỏi mười pháp giới, đến cõi thật báo. 

Đến cõi thật báo tu gì? Đoạn tập khí khởi tâm động niệm, đó gọi là tập khí vô thỉ vô minh, 

tập khí này không dễ đoạn. Vì sao vậy? Không có phương pháp đoạn, chỉ để thời gian dài 

dần dần không còn nữa. Không như kiến tư phiền não hay trần sa phiền não, tập khí này có 

phương pháp đoạn trừ, tập khí vô thỉ vô minh không thể đoạn được. Cần bao nhiêu thời gian 

thì nó tự nhiên không còn? Trong kinh nói là ba a tăng kỳ kiếp, phải thời gian dài như thế tự 

nhiên nó không còn.nCho nên trong cõi thật báo trang nghiêm có 41 đại vị, đó là gì? Họ 

mang theo tập khí dày mỏng khác nhau. Tập khí mỏng thì phẩm vị cao, tập khí dày phẩm vị 

sẽ thấp. Vì thế thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thật địa, đó là nói sự khác nhau khi mang 

theo bao nhiêu tập khí vô thỉ vô minh. Đoạn tận tất cả tập khí vô thỉ vô minh, là Diệu giác. 

Đẳng giác là phẩm sau cùng, đoạn tận nhất phẩm sau cùng là Diệu giác. Chứng được quả vị 

Diệu giác, nói cho chư vị biết, nhất chân pháp giới không còn, tức cõi thật báo trang nghiêm 

không còn. 

Từ đó cho thấy, cõi thật báo trang nghiêm cũng không phải thật. Quý vị xem trong kinh 

Đức Phật nói: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng”, Phật không nói ngoài cõi thật báo 

trang nghiêm ra, không nói như vậy. Cõi thật báo từ đâu mà có? Từ tập khí vô thỉ vô minh, từ 

đó mà có. Đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh, Đẳng Giác đi về đâu? Như vậy không gọi là Đẳng 

giác, gọi là Diệu giác, quả Phật cứu cánh viên mãn, đi về đâu? Trở về tự tánh, trở về thường 

tịch quang. Thế giới Cực Lạc nói bốn cõi, cao nhất là cõi thường tịch quang. Trong thường 

tịch quang không có hiện tượng, không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng 

tinh thần, đó chính là một ánh quang minh. Đó là đại quang minh tạng, một ánh quang minh. 

Nhưng ánh sáng này của họ có cơ thể, họ rất linh hoạt, không phải cứng ngắc. Chúng sanh 
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trong mười pháp giới có cảm, họ liền có ứng, cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Cần 

dùng thân gì để độ thoát, họ liền thị hiện thân đó, được đại tự tại, thật sự thành tựu tứ đức 

“thường lạc ngã tịnh”. Bốn chữ này, họ đầy đủ cả, hoàn toàn không khiếm khuyết. Trong 

thập pháp giới không có thường lạc ngã tịnh, trong cõi thật báo có thường lạc ngã tịnh nhưng 

không cứu cánh, thường tịch quang mới thật sự cứu cánh, vĩnh hằng bất biến. 

Điều này chúng ta học Phật đã học bao nhiêu năm, rốt cuộc đã hiểu rõ ràng minh bạch 

vấn đề này. Không hiểu rõ ràng sẽ có nghi hoặc, nghi làm chướng đạo, chướng ngại tín tâm 

chúng ta. Tín tâm bị chướng ngại, như vậy tâm nguyện chúng ta sẽ bị chướng ngại. Tín tâm 

có vấn đề, vãng sanh thế giới Cực Lạc cũng thành vấn đề, đời này không thể. Quý vị xem vấn 

đề này quan trọng biết bao! 

Con người ở thế gian, bản thân tôi cảm nhận một cách sâu sắc, thọ mạng ngắn không 

được. Thọ mạng ngắn, chưa hiểu được vấn đề đã chết, như vậy quá phiền phức, đời sau nhất 

định càng mê càng sâu. Bởi vậy nhất định phải trường thọ, có đủ thời gian để hiểu rõ ràng 

minh bạch vấn đề này, lúc đó chết cũng không sợ. Chưa hiểu rõ ràng minh bạch, đi không 

yên. Chúng ta từng phút từng giây phải cảnh cáo mình, con người đích thực có thọ mạng, 

nhưng thọ mạng có thể kéo dài. Tâm thật sự ở nơi đạo, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, 

thọ mạng nhất định kéo dài. Kéo dài bao nhiêu? Tôi tin ở đây có Phật Bồ Tát gia trì, chắc 

chắn để quý vị hiểu thấu đáo sự việc này, quý vị đến tây phương Tịnh độ không thành vấn đề. 

Đây là Tam bảo thầm gia hộ cho người tu học Tịnh độ chúng ta, nếu không sao có hiện tượng 

này? Phật Bồ Tát âm thầm gia trì, bản thân chúng ta không hề hay biết nhận lợi ích, nhận ân 

huệ. Rõ ràng là phiền não mỗi năm mỗi nhẹ, trí tuệ mỗi năm mỗi tăng trưởng, thật tướng các 

pháp ngày càng rõ ràng hơn, biết tu hành như thế nào. Khi có vấn đề gì xuất hiện, biết phải 

dùng phương pháp gì để đối trị. Không phải Phật lực gia trì, phàm phu chúng ta không làm 

được. Từ đây để biết, thường nhớ ân Phật, tri ân báo ân. 

Trần lao tượng trưng phiền não, cho nên lìa cấu lìa nhiễm, đoạn tuyệt các trần lao, nội 

tâm thanh tịnh. 

“Như Tâm Kinh nói: Lúc hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi thấy ngũ uẩn đều là 

không, độ tất cả khổ ách”. Đây cũng là giải thích ý của chữ tuyệt của câu kinh văn- nội tâm 

thanh tịnh tuyệt trần lao. “Tuyệt là đoạn, diệt, triệt vô”, nghĩa là triệt để không có, triệt vô là 

hoàn toàn không có. “Trần lao là phiền não”, những thứ này chúng ta nhất định phải nhận 

thức rõ ràng, nó là nguyên nhân chính của luân hồi lục đạo. Chỉ cần những thứ này tồn tại, ta 

không thể thoát ly khỏi luân hồi lục đạo. Nếu biết được điều này, mới thật sự chịu buông bỏ 

phiền não. 

Trần là ngũ dục lục trần, lao là hình dung từ. Quý vị có ngũ dục lục trần sẽ rất gian nan, 

rất lao khổ! Ta sống trong phiền não, bất luận là giàu nghèo sang hèn đều không ngoại lệ, đây 

đều khổ. Cho nên Phật pháp ví lục đạo như biển khổ: “Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ”. 

Chỉ cần ta chịu quay đầu, không đi theo dòng chảy, ta có thể vượt qua. Sóng là gì? Sóng là 

tham sân si mạn nghi, không còn bị những thứ này chi phối, thật sự đã buông bỏ. Đến hoằng 

pháp lợi sanh là một việc tốt, giúp chúng sanh tâm địa phải thanh tịnh, dù làm bao nhiêu việc 

cũng không nhiễm chút bụi trần, đó là điều rất hay. Nếu chấp trước, vẫn còn chút ít danh lợi 

xen tạp vào trong, không ra khỏi lục đạo. Quý vị đang tu thiện nghiệp, quả báo nơi ba đường 

ác. Đó không phải tịnh nghiệp, tâm không thanh tịnh! Tâm thanh tịnh mới gọi là tịnh nghiệp, 

trong tâm không có tham sân si mạn, đây là kiến tư phiền não không còn.  
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Kiến phiền não có năm loại: Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. 

Tư hoặc có năm loại: Tham sân si mạn nghi, gọi là kiến tư phiền não. Buông bỏ tất cả mười 

loại này, buông triệt để, chúng ta mới có điều kiện vãng sanh tây phương Tịnh độ. Nhưng 

pháp môn Tịnh độ thù thắng hơn nhiều so với các pháp môn khác, chỉ cần chúng ta chế phục 

kiến tư phiền não, chưa đoạn tận cũng có thể vãng sanh. Sanh về đâu? Về cõi phàm thánh 

đồng cư. Nếu đoạn tận gốc kiến tư phiền não, còn tập khí cũng không sợ, vãng sanh là về cõi 

phương tiện hữu dư, phẩm vị cao hơn.  

Cho nên phải biết đây không phải là việc tốt, tham sân si mạn nghi, oán hận não nộ 

phiền, bên ngoài tài sắc danh thực thùy. Những thứ này lẫn lộn với nhau gọi là hầm lửa, quả 

báo ở đâu? Tam đồ địa ngục. Quý vị không biết, không thấy sợ. Khi hiểu rõ ràng rồi mới thấy 

đáng sợ, mới hiểu Đức Phật từ bi. Nếu không phải Đức Phật nói cho chúng ta biết, làm sao 

chúng ta biết được? Không biết tự nhiên đi vào hầm lửa, biết rồi chúng ta mới tìm cách tránh 

nó. Không những nhân gian khổ, chút niềm vui ở cõi trời không phải cứu cánh, không đáng 

để đến đó. Vì sao vậy? Ở đó cũng không ra khỏi luân hồi lục đạo. Đã không ra khỏi lục đạo, 

nhất định ở trong ba đường ác thời gian dài, ở ba đường thiện thời gian ngắn, cần phải giác 

ngộ. Duy có vãng sanh thế giới Cực Lạc mới chấm dứt hoàn toàn, vĩnh viễn siêu thoát. Trở 

lại lục đạo là thân phận Bồ Tát, không phải phàm phu. Trở lại thế gian này để làm gì? Để độ 

chúng sanh, như Chư Phật Bồ Tát vậy, ứng hóa đến thế gian là để giúp chúng sanh, không 

liên quan gì đến mình, bản thân thị hiện vô số. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt đời trì giới tu 

định, đó là làm cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy, đó là từ bi thị hiện, dùng 

phương pháp này để giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh không đơn giản, chúng sanh 

tập khí quá nặng. Nói họ không tin, làm ra họ mới tin. Cho nên Bồ Tát ở thế gian giáo hóa 

chúng sanh, bản thân nhất định tu khổ hạnh, làm tấm gương tốt. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

suốt đời không từ bỏ cuộc sống khổ hạnh, cho đến khi nhập niết bàn, 79 tuổi nhập diệt, thị 

hiện toàn là khổ hạnh. Ngài dạy chúng ta lấy khổ làm thầy, ngài đã làm được; dạy chúng ta 

lấy giới làm thầy ngài cũng đã làm được. 

Sở dĩ ngày nay chúng ta không có thành tựu, nói thật do không trì giới nghiêm túc, 

không thật sự chịu khổ, vẫn còn thích hưởng thụ. Tập khí hưởng thụ này rất phiền phức, nó 

khiến chúng ta dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến về phía trước. Quý vị xem tu hành như 

vậy đáng sợ biết bao! 

Bên dưới nói: “Vì các phiền não tham sân vân vân như trần cấu”. Trần là bụi trần, nó 

chướng ngại, che đậy chân tánh. “Nhiễu loạn thân tâm”, cho nên gọi nó là trần lao. Trần lao 

là đại danh từ của tập khí phiền não. “Như ở trên, trí tuệ sâu rộng, thanh tịnh đoạn tuyệt trần 

lao, cho nên vượt khỏi vô biên vô số cửa địa ngục súc sanh, không đọa ba đường ác. Cho nên 

nói, vượt qua vô biên cửa ác thú”. Cửa ác thú chính là ba đường ác. Trong Phật pháp hạng 

người nào không còn đọa vào ba đường ác? Tiểu thừa sơ quả Tu đà hoàn. Trong đại thừa 

Kinh Hoa Nghiêm là sơ tín Bồ Tát trong thập tín, quả thật quý vị là đệ tử, là học trò chơn 

chánh của Phật. Quý vị đang học lớp một tiểu học Phật giáo, tuyệt đối không còn đọa vào ba 

đường ác. Vì sao vậy? Vì đã đoạn kiến hoặc, kiến hoặc đầu tiên chính là thân kiến. Quý vị 

không còn chấp trước thân này là ta, thân là gì? Thân là ta sở hữu, như áo quần vậy, đây là ta 

sở hữu, không phải ta. Ta không còn vì thân này mà tạo nghiệp, sẽ không đọa vào ba đường 

ác. Chúng ta biết thân này là công cụ của ta, không phải ta. Nó muốn ăn thịt, nó muốn tham 

lam, ta lại tuyệt đối không để nó tham, nó không phải ta. Vì sao ta để nó khiến ta tạo nghiệp, 
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đâu có đạo lý này? Cho nên không còn chấp trước thân này là ta, cửa ải đầu tiên không dễ đột 

phá. Khi đột phá rồi, quý vị hoàn toàn thấu suốt. 

Cuốn sách này, hình như hiện nay lưu thông cũng rất nhiều, chứng minh điều gì? Chứng 

minh thân này không phải ta, cuốn sách này là người và quỷ nói chuyện. Thống soái quân 

đoàn Caesar là tam vương tử củaCaesar, 2100 năm trước ông ta thống lĩnh đoàn quân này, 

toàn quân bị tiêu diệt tại Trung quốc. 2100 năm trước, những linh hồn này bây giờ vẫn rất 

linh hoạt, họ nhập vào người khác rồi kể lại câu chuyện này. Tôi cảm thấy ông ta có công 

đức rất lớn, nói với mọi người một sự việc, con người không chết. Cái gì chết? Là thân thể 

chết, thân thể không phải ta. Thân có sanh tử, linh hồn không có sanh tử. Quý vị xem, đã trải 

qua thời gian 2100 năm, còn nhập vào người khác để làm ra những chuyện như thế. 

Họ đến tìm tôi, tôi thấy như vậy là thật, không phải giả. Đó tuyệt đối không phải là 

người giả bị ma nhập, không thể. Quý vị xem họ nhập vào người khác nói bằng tiếng La Mã, 

người phụ nữ bị nhập vào là một phụ nữ nông thôn ở đó, không có học vấn, không có văn 

hóa. Quý vị thấy khi nhập vào, nói toàn tiếng Italy, mà còn viết chữ Italy. Họ đến nhờ tôi_vì 

ở Phật đường chúng tôi ngày ngày giảng kinh, hy vọng họ được siêu độ. Tôi nói siêu độ thì 

quý vị viết tên mình ra, viết ra toàn chữ La Mã. Việc này không phải ngụy trang, là thật 

không phải giả. Cho nên chúng ta biết rằng, con người không chết. 

Trong đời này quý vị khởi tâm động niệm tạo nghiệp, cần phải lưu ý, vì sao vậy? Vì có 

báo ứng. Ý niệm thiện, ngôn hành cử chỉ thiện là đang tích lũy công đức, giúp ta nâng cao 

cảnh giới. Nếu ta khởi tâm động niệm bất thiện, lời nói hành vi bất thiện, ta sẽ bị đọa lạc. 

Những linh hồn này hiện nay đều học Phật, đều quy y Tam bảo, đều nghe kinh, cũng niệm 

Phật A Di Đà cầu sanh Tịnh độ, tôi nghe nói vãng sanh không ít. Đây đều là sự thật, không 

phải giả. 

Cho nên nhất định phải nhận thức rõ ràng ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh là do nhân gì? 

Tham sân si mạn nghi. Tâm tham tương ưng với đường ngạ quỷ, tâm tham đọa vào ngạ quỷ, 

sân nhuế đọa vào địa ngục, ngu si biến thành súc sanh. Ngu si không có trí tuệ, không hiểu rõ 

chân tướng sự thật. Đức Phật dạy chúng ta: “Cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si”, như 

vậy sẽ không đọa vào đường ác. 

Thực tế linh hồn cũng nói là “ta”, vẫn không phải cái ta thật, nhưng cũng không thể nói 

là giả. Chỉ là gì? Cái ta hồ đồ, mê hoặc điên đảo, hồ đồ. Nếu nó giác ngộ không gọi là linh 

hồn, thay một danh từ gọi là linh tánh. Linh tánh là cái tôi chân thật, cho nên linh hồn là mê, 

mê nó không siêu việt luân hồi lục đạo, nó luôn xả thân thọ thân trong lục đạo, không ra khỏi 

được. Giác ngộ sẽ ra khỏi, điều này cần có trí tuệ. Có một chút trí tuệ như thế, biết được thân 

này là giả, biết được luân hồi là giả, nó sẽ vượt ra khỏi. Trong kinh này được tâm thanh tịnh 

là vượt ra khỏi, tâm thanh tịnh là A la hán đạt được, đoạn tận kiến tư phiền não. 

Bên dưới nói: “nhanh chóng đạt được bồ đề cứu cánh bỉ ngạn”. Câu này đúng là không 

thể nghĩ bàn, nhanh chóng là gì? Là ngay trong đời này, không cần đợi đến đời sau, thành tựu 

ngay trong đời này. Tức có thể đạt đến bồ đề cứu cánh bỉ ngạn, cứu cánh bỉ ngạn là đại bát 

niết bàn. Đại bát niết bàn ở đâu? Là thế giới tây phương Cực Lạc. Thông thường là nói cõi 

thật báo trang nghiêm, nghĩa là cảnh giới minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, cõi thật 

báo trang nghiêm. 41 vị pháp thân đại sĩ là cứu cánh bỉ ngạn. 

Vãng sanh thế giới Cực Lạc, chư vị nhất định phải biết, chúng ta chưa đoạn tập khí 

phiền não, dựa vào ai? Dựa vào oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, tiếp dẫn chúng 

ta đến thế giới tây phương Cực Lạc. Thế giới này đặc biệt thù thắng, biến pháp giới hư không 
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giới tìm không ra cõi nước thứ hai như thế, không có cõi nước nào giống như thế. Vì sao 

vậy? Vì nó có cõi đồng cư, nó cũng có cõi phương tiện, cõi thật báo, cõi thường tịch quang. 

Ở đây đặc biệt là bốn cõi sống chung một nơi, ở giữa không có tầng không gian, cho nên một 

sanh tất cả sanh. Quý vị sanh đến cõi phàm thánh đồng cư, đồng thời cũng đồng nghĩa sanh 

vào cõi phương tiện, cõi thật báo, cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Chúng ta làm sao biết 

được, sao lại khẳng định như thế? Trong 48 nguyện Đức Phật A Di Đà tự nói: Phàm những ai 

sanh đến thế giới Cực Lạc, dù là cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh, đến thế giới 

Cực Lạc “đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát”. Lời này không phải giả. A Duy Việt Trí là gì? A 

Duy Việt Trí là pháp thân Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Phiền não chưa đoạn tận, làm sao có 

thể đạt đến cảnh giới này? Nhờ bổn nguyện 48 nguyện của Phật A Di Đà gia trì, hưởng 

phước của ngài. Vì thế vừa đến thế giới tây phương Cực Lạc, trí tuệ thần thông đạo lực ngang 

bằng với Bồ Tát của cõi thật báo trang nghiêm. Đãi ngộ bình đẳng, lợi ích bình đẳng.  

Cõi Ta Bà này của chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 

không bình đẳng. Chúng ta sanh tại cõi nước này tướng mạo khác nhau, không bình đẳng, 

tình trạng sức khỏe không giống nhau. Nhưng quý vị nên biết, sanh đến thế giới tây phương 

Cực Lạc tướng mạo đều giống như Phật A Di Đà. Đều giống nhau, vậy anh Trương hay anh 

Lý quý vị nhận ra họ chăng? Nhận ra, vì họ có trí tuệ, tuyệt đối không nhận nhầm. Tướng 

mạo hoàn toàn giống nhau, thân thể cao thấp lớn nhỏ đều như nhau. Vẽ bức tranh về thế giới 

Tây Phương Cực lạc, đặc biệt vẽ Phật A Di Đà rất lớn, như vậy là sai lầm, ở đó là bình đẳng. 

Thế giới này không thể không đến đó! Rất dễ đến thế giới này, không khó! Người không đến 

được do họ không có nhân duyên, đời này họ không gặp được. Cũng có rất nhiều người gặp 

được, gặp nhưng không hiểu, sinh tâm hoài nghi. Vì thế muốn đi, muốn vãng sanh nhưng tín 

tâm không đầy đủ, cho nên không đi được, rất đáng tiếc. Ngày nay chúng ta có thể thấu triệt 

sự lý và cảnh giới này, tín tâm kiên định, tâm nguyện không lay chuyển. Bản thân chúng ta 

chắc chắn, nhất định được vãng sanh, hoàn toàn không có nghi ngờ. 

Có tin, có nguyện, tin thật nguyện thiết, tức là đã đăng ký ở thế giới tây phương Cực 

Lạc, còn lại là khi nào ta đến đó tập trung. Như hiện nay chúng ta di dân, đã lấy được visa, có 

thể đi bất kỳ lúc nào, quý vị nói tự tại biết bao! 

Bồ đề là tiếng Ấn độ, dịch sang tiếng Trung nghĩa là giác ngộ. “Bồ đề cứu cánh ngạn 

tức là cứu cánh giác ngộ”, giác ngộ viên mãn. Tam Tạng Pháp Số nói: “Cứu cánh tức quyết 

định, nghĩa là sau cùng, nghĩa là có thể giác ngộ nguồn gốc của nhiễm tâm, cứu cánh cùng 

tận, đồng với bản giác, cho nên gọi là giác ngộ rốt ráo”. Ta thật sự biết nhiễm tâm này chính 

là vọng tâm, cũng tức là A lại da, hiểu rõ A lại da từ đâu đến. A lại da từ đâu đến? Từ nhất 

niệm bất giác. Vì sao có nhất niệm? Không có nguyên nhân. Nếu tìm nguyên nhân, càng đi 

càng xa, nó không có nguyên nhân. Chư vị nên biết niệm thứ nhất không có nguyên nhân, 

niệm thứ hai có nguyên nhân. Niệm thứ nhất là nguyên nhân của niệm thứ hai, niệm thứ hai 

là nguyên nhân của niệm thứ ba, đây là nói về nhân quả. Niệm thứ nhất là nhân, niệm thứ hai 

là quả, nhưng niệm thứ nhất không có nhân. Nếu nó có nhân là thật, không có nhân là giả, 

cho nên gọi là vọng niệm, chữ vọng này hay quá! Vì sao gọi là vọng niệm? vì nó không phải 

thật. Là do ta mê, không phải người khác cho mình. Bản thân mê, bản thân thật sự mê chăng? 

Mê thật. Trong hội Lăng Nghiêm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về vấn đề này, dùng ví dụ 

Diễn Nhược Đạt Đa Mê Đầu Nhận Ảnh để nói rõ cho mọi người về điều này.  

Khi đã hiểu thường nhớ lại, lúc trẻ khi tôi còn đi học. Đó là thời kỳ kháng chiến, cuộc 

sống rất gian khổ. Thời kỳ kháng chiến, học sinh lớp năm lớp sáu đều có tiết học quân sự. 



Tập 160 870 

 

Chiến tranh với người Nhật bản. Trong tiết học quân sự thường diễn tập, tập hợp khẩn cấp, 

đa phần đều là lúc sáng sớm thức dậy. Nghe một hồi còi, chúng tôi lập tức tỉnh dậy, giáo viên 

huấn luyện ở bên ngoài thổi còi. Nghe còi thổi, ba phút sau phải đến thao trường xếp hàng, 

tập họp khẩn cấp. Có thể chúng ta cũng từng mê, trên người áo quần mặc rất chỉnh tề, hỏi bạn 

học có thấy mũ tôi ở đâu không? Người đó rất hoảng hốt. Bạn học nói, không phải anh đang 

đội trên đầu ư? Sờ lên đầu, quả là đang đội trên đầu rồi. Mê này có nguyên nhân chăng? 

Niệm thứ nhất không có nhân.  

Đức Phật đưa ra ví dụ này là nói với chúng ta, niệm thứ nhất quả thật không có nhân, 

nhưng niệm thứ hai có nhân. Nhân quả từ đâu đến? Nhân quả bắt đầu từ niệm thứ nhất, đó là 

nhân, niệm thứ hai chính là quả. Niệm thứ hai là nhân, niệm thứ ba là quả. Nhân quả phát 

sanh đồng thời với vũ trụ và sanh mạng, phát sanh đồng thời với nhiễm tâm và A lại da. Quý 

vị thật sự hiểu rõ ràng, hiểu rõ ràng sẽ không tiếp tục truy cứu. Không truy cứu, niệm sẽ 

không còn, niệm không có tâm liền sáng suốt. Nếu cứ truy cứu, niệm thứ nhất rốt cuộc là 

nguyên nhân gì, rốt cuộc là khi nào có? Như vậy là hỏng, càng mê càng sâu, vĩnh viễn không 

ra khỏi cửa ải mê muội này. Lại nói với quý vị lời chân thật, lời chân thật là không có thời 

gian cũng không có không gian. Sau đó mới hoàn toàn minh bạch, chúng ta sống ở đâu? 

Sống ngay trong một niệm này, nói ngay bây giờ, bây giờ đã thành quá khứ. Trong Kinh Kim 

Cang nói tam tâm bất khả đắc, đó nghĩa là A lại da. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất 

khả đắc. Nói hiện tại, hiện tại đã thành quá khứ. Vị lai tâm bất khả đắc. Đây là gì? Đây là nói 

cho chúng ta về chân tướng sự thật. Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật tâm sẽ định, vì sao 

vậy? Không còn vọng tưởng, không còn nghĩ đông nghĩ tây, càng nghĩ càng hư. Vì sao ta 

luân lạc đến bước đường này? Vì ta nghĩ quá nhiều. Chúng ta nghĩ làm sao để giải thoát? Ta 

không nghĩ gì cả tức là giải thoát, sống một cách gian khổ như vậy ai phụ bạc quý vị? Là 

chính mình, không ai khác, tự làm tự chịu. Nếu trách người khác thì tội càng tăng thêm, 

không phải người khác bắt ta chịu, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Giác ngộ lập tức tỉnh lại là 

được đại tự tại. Cho nên phải biết, nguồn gốc của nhiễm tâm cứu cánh cùng tận, đồng với 

bổn giác. Vì thế thỉ giác chính là cứu cánh giác, nó không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. 

Có bắt đầu có kết thúc là pháp sanh diệt, vô thỉ vô chung mới không sanh không diệt, mới là 

thật. Trí tuệ vốn có trong tự tánh, trí tuệ khởi tác dụng chính là giác. Trí tuệ không sanh 

không diệt, giác tánh cũng không sanh không diệt, sau đó mới biết đức năng tướng hảo đều là 

bất sanh bất diệt. 

“Đó là Bồ Tát, đại hạnh viên mãn, giác ngộ cứu cánh cùng cực, tức quả vị thành Phật”. 

Nói đến chỗ cứu cánh là quả vị Diệu giác, chỗ phương tiện chính là quả vị sơ trụ. Vì sao vậy? 

Vì Sơ trụ họ đã buông bỏ khởi tâm động niệm, không khởi tâm không động niệm. Khi đến 

Diệu giác, đoạn tận tập khí khởi tâm động niệm. Trước sau là một không phải hai, đây là 

chân tướng sự thật.  

“Tỳ kheo Pháp Tạng, vì độ sanh tử, trước là cầu trí tuệ”, đây là điều chúng ta cần phải 

học tập. “Dùng trí tuệ chiếu soi, nội tâm thanh tịnh, vĩnh viễn đoạn tuyệt trần lao. Do đó 

ngăn chặn ác thú, nhanh chóng chứng được quả giác cứu cánh. Cho nên nói, nhanh chóng 

đến bờ cứu cánh bồ đề”.  

Bên dưới tiếp tục câu kinh văn này_không có trí tuệ không được, nhưng trí tuệ đạt được 

từ tâm thanh tịnh. Nếu không buông bỏ trần lao phiền não, những gì ta đạt được là tri thức, 

không phải trí tuệ. Tri thức và trí tuệ là hai vấn đề khác nhau, không phải một vấn đề. Ngày 

nay chúng ta nói đọc sách cầu học là tri thức. Trí tuệ, bên ngoài có thể cầu được trí tuệ, như 
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vậy hà tất phải minh tâm kiến tánh, hà tất phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước? 

Không tìm được ở bên ngoài. Trí tuệ nhất định sinh ra từ định, giới định tuệ, giới định sanh 

ra trí tuệ. 

Từ đây chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng rằng, các nhà khoa học đạt được là tri 

thức. Nhưng nghiên cứu của họ về mặt tri thức rất gần trí tuệ, họ không phải trí tuệ. Vì sao 

vậy? Tuy họ biết nguồn gốc của vũ trụ, họ biết vật chất rốt cuộc là gì, nhưng họ chưa lìa kiến 

tư phiền não, chưa lìa được trần sa phiền não. Họ khởi tâm động niệm vẫn tạo nghiệp luân 

hồi lục đạo, không ra khỏi lục đạo, chỉ đến chừng đó. 

Thực tế mà nói, công phu của Tu đà hoàn cũng chưa được như họ, nhưng Tu đà hoàn 

không đọa vào ba đường ác, còn họ không thể bảo đảm không đọa vào ba đường ác. Tri thức 

của A la hán không bằng họ, nhưng A la hán có thể thoát ly luân hồi lục đạo, họ không thoát 

ly được luân hồi lục đạo. Vì sao vậy? Vì họ chưa buông bỏ phân biệt chấp trước, họ vẫn dùng 

tâm phân biệt, dùng tâm chấp trước. Căn cứ nguyên lý toán học, dùng máy móc tinh vi để 

quan sát, thấy được lượng tử. Lượng tử này cũng có thể là vật cực kỳ vi tế mà trong kinh nói. 

Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta dùng thức thứ sáu và thức thứ bảy. Đặc biệt 

là đệ lục Ý thức, cảnh giới nó duyên đến rất rộng lớn. Đối với bên ngoài có thể duyên đến hư 

không pháp giới, đối với bên trong có thể duyên đến A lại da. Duyên đến A lại da không phải 

là lượng tử ư? Nhưng nó không duyên được tự tánh. Trong tự tánh có trí tuệ đức tướng, nó 

không duyên được. Nhất định phải buông bỏ hư vọng, chân thật mới có thể hiện tiền, mới có 

thể đo lường được có loại chân thật này. Chân thật không thể hiện tiền, ta không đạt được lợi 

ích. Hiểu được đạo lý này, ta mới khẳng định không thể không tu tam học giới định tuệ, 

không đi theo con đường này là không phải học Phật. Ta thành tựu trong Phật pháp, đó là 

Phật học, không phải học Phật, hai việc khác nhau, không thể không biết. Học Phật mới 

chứng được quả báo của Phật, không học Phật vĩnh viễn không chứng được. Ở thế gian có 

thể lấy được học vị tiến sĩ, có thể đạt được danh dự của một nhà Phật học, danh dự đó không 

thể liễu sanh tử, không thể ra khỏi luân hồi lục đạo. Không bằng một bà cụ niệm Phật A Di 

Đà vãng sanh thế giới Cực Lạc, không bằng người ta. Sanh đến thế giới Cực Lạc là bà cụ đi 

làm Phật, những chân tướng sự thật này không thể không biết. 

Cầu trí tuệ, cầu trí tuệ nhất định phải biết trì giới tu định, định là gì? Không nhất định là 

ngồi kiết già quay mặt vào tường, thật sự quan trọng, tâm thanh tịnh tức là định. Trong định 

không còn ý niệm chấp trước, bắt đầu tu tập từ đây. Dần dần nâng cao lên, không còn phân 

biệt, bắt đầu từ không còn chấp trước. Nghĩa là buông bỏ đối lập, đối lập là biên kiến, nhị 

biên. Người khác đối lập với ta, ta không đối lập với người khác, ta biết họ với mình là nhất 

thế. Không đối lập với mọi vật, tất cả nhân sự vật khắp biến pháp giới hư không giới với ta là 

nhất thể. Trong Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán nói rất rõ ràng: Một thể, tự tánh thanh tịnh 

viên minh thể không phân chia được, phân tách này là chấp trước sai lầm.  

Lão tử từng nói, thời đại của Lão tử Phật giáo chưa truyền đến Trung quốc. Lão tử nói: 

“Thiên địa dữ ngã đồng căn, vạn vật dữ ngã nhất thể”. Chính là ý này, đã phá trừ biên kiến. 

Không được có thành kiến, nghĩa là tự cho mình hơn người. Phật pháp chia thành kiến thành 

hai phần, một là thành kiến về nhân, hai là thành kiến về quả. Đây là sai lầm, không được có. 

Thành kiến về nhân gọi là giới thủ kiến, thành kiến về quả gọi là kiến thủ kiến. Người không 

có thành kiến mới có thể tùy duyên, sao cũng tốt. Người có thành kiến luôn kiên trì, tôi thế 

này tốt hơn, họ thế kia không được, họ không thể tùy duyên. Quý vị xem Phật pháp, trong 

Hoàn Nguyên Quán nói về tứ đức, đức đầu tiên là tùy duyên diệu dụng. 
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Hôm nay có đồng học hỏi tôi, họ còn trẻ, có nhiều sự nghiệp trong xã hội, có chướng 

ngại gì trong việc học Phật chăng? Không có chướng ngại. Làm công việc của mình là tùy 

duyên, nếu biết diệu dụng sẽ không trở ngại. diệu dụng là gì? Không chấp trước tức là diệu 

dụng, chấp trước là không diệu dụng. Chấp trước sẽ sanh phiền não, không chấp trước không 

sanh phiền não, gọi là tùy duyên diệu dụng. Diệu dụng nghĩa là ta hiểu rõ hết thảy mọi 

duyên. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, 

thấu triệt tất cả, cho nên mọi thứ đều tự tại. Sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Họ không 

phải dùng tri thức giải quyết vấn đề, là trí tuệ giải quyết vấn đề, mà kết quả đều rất hoan hỷ. 

Quý vị xem điều này viên mãn biết bao! 

Người có trí tuệ, một hiện tượng rất rõ ràng, họ không có bản thân, họ không vì mình. 

Người không có trí tuệ, chắc chắn họ có bản thân. Từ hiện tượng này, ta có thể nhận thấy một 

cách rõ ràng. Vẫn còn cái tôi, là phàm phu, phàm phu lục đạo. Tu đà hoàn là vô ngã, họ 

không đọa vào ba đường ác. Ngã tham, ngã sân, ngã si họ có tập khí, họ không có hiện hành, 

tức họ tuyệt đối không có hành vi tham sân si. Đôi lúc khởi lên một vài ý niệm tham sân si, 

đó gọi là tập khí, không đọa ba đường ác. Điều này cần phải học. 

Quý vị xem tỳ kheo Pháp Tạng vì độ sanh tử, ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Trước 

tiên là vì độ sanh tử chính mình, sau đó giúp người khác liễu sanh tử. Nói đến trí tuệ nhất 

định phải học Phật, không học Phật trí tuệ đâu ra? Trí tuệ chân thật là Phật môn, vì sao thế? 

Phật giáo dạy ta buông bỏ. Không dạy buông bỏ ta không có trí tuệ, có tri thức, không có trí 

tuệ. Không thể không biết điều này. Trí tuệ có thể thấu suốt tất cả pháp, tri thức không được, 

phải biết điều này. Thực hành, muốn thông đạt tất cả pháp thế xuất thế gian, làm được chăng? 

Làm được, trí tuệ làm được, trí tuệ khai là làm được, trí tuệ không khai không làm được. 

Trước đây tôi học kinh giáo với thầy lý, thầy đưa ra một ví dụ: Quý vị học Phật, muốn 

tương lai trở thành một giảng sư, cần phải thông đạt tam tạng 12 bộ kinh. Vậy một bộ Đại 

Tạng Kinh đời này quý vị thông đạt chăng? Chỉ thông đạt Đại Tạng Kinh vẫn chưa được, quý 

vị thông Phật pháp mà không thông pháp thế gian, đối tượng quý vị dạy là người thế gian, 

nếu không thông pháp thế gian, như vậy sao có thể dạy được họ? Pháp thế gian không cần 

nói nhiều, chỉ đưa ra một ví dụ đơn giản: Một bộ Tứ Khố Toàn Thư, quý vị thông đạt chăng? 

Chúng tôi nghe thầy nói như vậy không biết nói gì, cảm thấy không có hy vọng. Thầy lại 

khuyến khích chúng tôi, thông đạt là điều không thể, vậy dùng phương pháp gì? Dùng cảm 

thông, cầu cảm ứng, cầu Phật lực gia trì, thầy dạy chúng tôi dùng phương pháp này. Như thế 

nào mới có thể cảm thông? Thành, thành kính sẽ linh. Tâm chân thành có thể cảm thông với 

Phật Bồ Tát, cảm thông với quỷ thần, có thể cảm thông với tất cả chúng sanh. Không cảm 

thông là do chưa đủ thành kính, mức độ tâm thành chưa đủ, nếu đủ không có gì không cảm 

thông. Thầy tặng cho tôi bốn chữ: “Chí thành cảm thông”, ta phải dùng tâm chân thành, 

không được có chút gì hư ngụy, đây là gì? Phương pháp này là cầu Phật lực gia trì, cầu Phật 

lực gia trì là phương pháp có hiệu quả nhất. 

Trì giới, tu định_Chúng ta nói tu định sợ người khác hiểu lầm, tôi dùng cách khác nói: 

Trì giới tu tâm thanh tịnh, như vậy dể hiểu hơn. Trì giới, tâm địa thanh tịnh, tiếp theo ta dùng 

thành tâm sẽ rất dể cảm thông, không khó. Chân thành rất quan trọng, không có chân thành, 

không có cảm ứng. Chân thành có thể giúp chúng ta trì giới, tu đinh, khai tuệ.  

Như vậy mới có thể làm được “nội tâm thanh tịnh, vĩnh viễn đoạn tuyệt trần lao”. Đây là 

ngăn chặn ác thú, nghĩa là đóng cánh cửa của ba đường ác, đoạn tuyệt với nó, tuyệt đối 

không đọa vào ba đường ác. “Nhanh chóng chứng được quả giác cứu cánh, nên gọi là nhanh 
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chóng đến bờ cứu cánh bồ đề. Ngạn tức là bờ bên kia”. Đây là một ví dụ, sanh tử luân hồi 

lục đạo là bờ này, niết bàn là bờ bên kia. “Bờ cứu cánh tức là quả vị niết bàn cứu cánh”, đây 

là gì? Đây là thành Phật. A la hán cũng coi là đến bờ bên kia, nhưng đó chưa phải là cứu cánh 

của bờ bên kia. Bích Chi Phật cũng đã đến bờ kia, cũng chưa phải là cứu cánh của bờ kia. Đó 

là trạm nghỉ chân giữa đường, họ đến đó, đến đó cũng rất tuyệt. Họ chỉ tiến về trước, chứ 

không thụt lùi về sau. Họ chứng được là vị bất thoái, cho nên họ cũng được coi là người có 

thành tựu. Đương nhiên họ còn phải tiếp tục nỗ lực tiến về phía trước, họ chứng được quả vị 

Bồ Tát, chứng được quả Phật cứu cánh. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 200 hàng thứ bảy, bắt đầu xem từ câu thứ hai. 

“Vô minh là tên gọi khác của si. Đại Thừa Nghĩa Chương nói: Tâm si ám, thể không có 

ánh sáng trí tuệ, gọi là vô minh. Vô minh, tham sân tức ba độc. Do đó trí tuệ đến bỉ ngạn, nhờ 

lực của tam muội, nên tam độc vĩnh viễn không có. Tam hoặc như kiến hoặc, trần sa và vô 

minh hoàn toàn đoạn tận, lỗi lầm đều không có”. Chúng ta xem đoạn này. Đoạn này đều là 

giải thích kinh văn ở trước. “Vô minh tham sân đều vĩnh viễn không còn, hoặc tận, lỗi lầm 

đều không nhờ tam muội lực”, đây là hai câu kinh văn, hai câu này ý nghĩa rất sâu sắc. 

“Vô minh” nghĩa là trong tham sân si gọi là ngu si, ngu si cũng gọi là vô minh. Minh là 

trí tuệ, si là không có trí tuệ. Tham sân si gọi là ba độc phiền não, đây là thứ nghiêm trọng 

nhất. Trong kinh điển đại tiểu thừa, Đức Phật từ bi vô cùng, không ngừng nhắc nhở chúng ta. 

Có thể nói Đức Phật, lúc còn tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm, không có lúc nào không 

nhắc nhở chúng ta, vì sao vậy? Vì chúng ta không hiểu chân tướng sự thật, không biết thiệt 

hơn, đây gọi là vô minh. Nếu hiểu chân tướng sự thật, chúng ta sẽ có tâm sợ hãi, có tâm cảnh 

giác cao độ. 

Ba thứ này, tham dục là nghiệp nhân của đường ngạ quỷ, nhân duyên vô lượng, đích 

thực nói không cùng tận. Trong vô lượng nhân duyên, luôn có một nhân duyên quan trọng 

nhất, nhân duyên đầu tiên là gì? Đức Phật thường nói ra cho chúng ta, đây là quan trọng nhất. 

Nhân duyên của đường ngạ quỷ, quan trọng nhất chính là tham tâm, tham tâm đọa vào đường 

ngạ quỷ. Bất luận là tham điều gì, tất cả đều là nhân của ngạ quỷ, điều này chư vị nhất định 
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phải biết. Tham tài là nhân ngạ quỷ, tham sắc là nhân ngạ quỷ, tham danh là nhân ngạ quỷ. 

Chỉ cần là tham, chính là nhân của ngạ quỷ. Vậy học Phật thì sao? Tham Phật pháp cũng là 

nhân ngạ quỷ, cho nên Phật pháp không thể tham, điều này nhất định phải biết. Vì sao vậy? 

Tham tâm đọa ngạ quỷ, không phải dạy ta thay đổi đối tượng. Ngày nay chúng ta không tham 

pháp thế gian, danh văn lợi dưỡng đều không tham, tôi tham Phật pháp được chăng? Quý vị 

chưa đoạn tham tâm, đó nghĩa là nghiệp nhân của ngạ quỷ. Tham tâm đọa ngạ quỷ, ở trong 

đường ngạ quỷ chịu khổ ít hơn một chút, vì quý vị là thiện pháp, nhưng luôn ở trong đường 

ngạ quỷ, trong đường ngạ quỷ có phước báo hơn, gọi là quỷ nhiều tiền. Quý vị xem, quý vị 

luân lạc đến bước đường này. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy chúng ta: “Pháp còn phải 

bỏ huống gì phi pháp”. Pháp này là Phật pháp, Phật pháp cũng phải buông bỏ, không được 

tham, tham là chuốc lấy phiền phức. 

Sân nhuế đọa địa ngục, sân nhuế là gì? Là người có tâm oán hận, đều thuộc về sân nhuế. 

Cống cao ngã mạn cũng thuộc về sân nhuế, một phần trong sân nhuế, toàn là nghiệp nhân của 

địa ngục, sao phải khổ như thế? Chúng ta học Phật, học Phật không đọa địa ngục ư? Đến 

người niệm Phật cũng đọa địa ngục. Điều này trong các buổi giảng, tôi từng nói với quý vị 

rất nhiều lần, cũng thường nhắc nhở mọi người. Từ đâu tôi biết được điều này? Pháp sư Từ 

Vân Quán Đảnh, người thời vua Càn Long nhà Thanh. Vị cao tăng này thật đáng nể, thông 

tông thông giáo, hiển mật viên dung. Quý vị xem Vạn Tự Tục Tạng của Nhật bản, thu thập 

trước tác của ngài có hơn 20 loại. Trước tác của ngài tất cả có khoảng gần 50 loại, trước tác 

rất nhiều, rất hay! Trước đây tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm, tham khảo chú giải của ngài. Ngài 

có một bản phân lượng không nhiều lắm, là Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương Sớ Sao 

trong Kinh Lăng Nghiêm, là ngài trước tác. Niệm Phật Viên Thông Chương không dài, chỉ 

có 244 chữ. Sớ Sao của ngài là một cuốn dày, chú giải rất hay. Trang sau cùng, trang sau 

cùng ở dưới ngài nói về 100 quả báo niệm Phật, câu đầu tiên là địa ngục A tỳ. Lúc đó tôi 

đang học kinh giáo, tôi cầm cuốn sách này đến thỉnh giáo thầy Lý. Tôi nói thầy ơi, niệm Phật 

dù không tốt, cũng đâu đến nỗi đọa địa ngục! Sao câu đầu tiên chính là niệm Phật đọa địa 

ngục? Thầy thấy đây là vấn đề lớn, thầy không nói với riêng tôi, để lúc giảng kinh thầy sẽ nói 

với tất cả mọi người. Do chưa đoạn sân nhuế, niệm Phật vẫn thường sân si, có người như vậy 

chăng? Có, tôi nghĩ đa số quý vị đều thấy, người niệm Phật sân si. Chưa đoạn tâm sân nhuế, 

có đố kỵ, có chướng ngại, thường nổi nóng, như vậy chúng ta mới hoàn toàn hiểu rõ. 100 quả 

báo này, sau cùng là thượng thượng phẩm vãng sanh. Chúng ta dùng lời trong Kinh Kim 

Cang để nói, có thể nhận ra điểm tương ưng: “Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp”, 

“pháp còn phải xả, huống gì phi pháp”. Pháp là Phật pháp, không được để trong lòng, để 

trong lòng là sở tri chướng. Không những chướng ngại ta chứng quả, mà còn chướng ngại ta 

khai ngộ, cho nên pháp cũng không được để trong lòng. Quý vị thấy trong Kinh Kim Cang, 

pháp ví như chiếc thuyền qua sông, nó hữu dụng, giúp chúng ta từ bờ này đến bờ kia, đến bờ 

rồi pháp cần phải xả bỏ, không xả bỏ không lên được bờ, cho nên pháp cũng phải xả. Nhưng 

trong Tịnh độ tông, Tịnh độ tông gọi là đới nghiệp vãng sanh. Pháp chưa xả bỏ cũng có thể 

vãng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, địa vị không cao. Nếu xả bỏ pháp, xả bỏ thì 

vãng sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, không giống nhau! Nhưng Tịnh tông được sự gia trì 

vô cùng thù thắng của Phật A Di Đà, bất luận là vãng sanh với phẩm vị nào, cõi phàm thánh 

đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh, đến thế giới Cực Lạc đều làm A Duy Việt trí Bồ Tát, thật là 

không thể nghĩ bàn! Đây gọi là pháp khó tin, chúng ta phải thâm tín không nghi ngờ, lời Phật 

A Di Đà nói hoàn toàn là sự thật. Bởi thế chúng ta tin, quyết một lòng tu theo pháp môn này. 
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Phải biết rằng, tham sân si mạn nghi đều phải đoạn trừ. Ở thế gian này tốt nhất là chúng ta 

được tâm thanh tịnh. Trong công phu tu hành thanh tịnh là bậc thấp nhất, ở giữa là bình đẳng, 

cao nhất là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Dùng danh từ của Tịnh độ tông, cao nhất là 

lý nhất tâm bất loạn; bậc trung là tâm bình đẳng, sự nhất tâm bất loạn; thấp nhất là tâm thanh 

tịnh, công phu thành phiến. Chỉ cần chúng ta đạt được công phu thành phiến, vãng sanh tự 

tại, muốn đi khi nào thì đi khi đó, không có chướng ngại. Mấu chốt là buông bỏ, không 

buông không được, phải buông bỏ triệt để. Si rất khó đoạn, tham tuy rất mãnh liệt nhưng dễ 

đoạn. Si rất khó đoạn, gọi là vương vấn không dứt.  

Ở đây “vô minh tham sân đều đoạn tận vĩnh viễn”, điều đầu tiên nói về si, là tên khác 

của si. 

Trong Đại Thừa Nghĩa Chương có mấy câu giải thích rằng: “Tâm si ám”. Câu này bao 

hàm ý nghĩa rất thâm sâu, thế nào gọi là tâm si ám? Trong kinh điển đại thừa Đức Phật nói 

với chúng ta: “nhất niệm bất giác mà có vô minh”, vô minh từ đâu mà có? Từ nhất niệm bất 

giác. Nhất niệm bất giác này, cũng không phải trong tưởng tượng của chúng ta, chúng ta 

không thể tưởng tượng. Nghĩa là Bồ Tát Di Lặc nói: một khảy móng tay có 32 ức 100 ngàn 

niệm, một niệm trong đó. Nếu chúng ta khảy nhanh, tôi nghĩ một giây tôi có thể khảy được 

bốn lần. Tôi tin có người khảy nhanh hơn tôi, có thể khảy được năm lần. Nếu khảy năm lần, 

một giây có bao nhiêu niệm? 1600 triệu niệm. Trong một giây có 1600 triệu niệm, quý vị có 

thể cảm nhận được chăng? Nghĩa là một niệm đó, một niệm đó gọi là vô minh. Một niệm đó, 

trong kinh Đức Phật gọi là “nhất niệm bất giác”, nghĩa là một giây có 1600 triệu ý niệm. 

Nhất niệm ở trong này, một niệm đầu tiên. Chúng ta từ một giây để quan sát hiện tượng này, 

quý vị sẽ biết hiện tượng này đã sanh diệt 1600 triệu lần trên một giây. Hiện tượng này, hiện 

nay được các nhà khoa học lượng tử phát hiện, chúng ta vô cùng cảm kích. Bởi sau khi họ 

phát hiện, đã nói rõ cho chúng ta biết những hiện tượng vật chất này. Chúng ta đối chiếu với 

kinh điển, lại càng rõ ràng hơn, hiểu được những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn nói. 

Phát hiện này trong Pháp tướng tông gọi là A lại da.  

Quý vị xem trong kinh Đức Phật nói, đây là kinh điển của Pháp tướng tông, Kinh Hoa 

Nghiêm là một trong sáu bộ kinh điển của Pháp tướng tông. Nhất niệm bất giác, vô minh này 

chính là A lại da xuất hiện. Nhất niệm bất giác là gì? Là nghiệp tướng của A lại da. Nghiệp là 

gì? Nghiệp nghĩa là chấn động, ngày nay chúng ta gọi là hiện tượng dao động, tần suất rất vi 

tế, rất nhanh chóng, nó rất nhanh. Hiện tượng này gọi là A lại da, A lại da đồng thời đầy đủ 

chuyển tướng và cảnh giới tướng. 

Thông thường các nhà Duy thức học nói bốn phần, bốn phần tâm tâm sở, tám tâm 

vương, 51 pháp tâm sở. Mỗi tâm tâm sở đều có bốn phần: Tứ chứng phần, chứng tự chứng 

phần, kiến phần, tướng phần. Tâm tâm sở có hiện tượng tinh thần, cũng có hiện tượng vật 

chất. Trong kinh điển đại thừa Đức Phật thường nói ngũ uẩn, chư vị thường đọc Tâm Kinh, 

câu đầu tiên của Tâm Kinh: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, 

chiếu kiến ngũ uẩn giai không”. A lại da là gì? A lại da chính là căn bản của ngũ uẩn. Thể 

của nó là năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, từ đây sanh khởi vạn sự vạn pháp của toàn thể vũ 

trụ, đều không tách rời ngũ uẩn. Ngũ uẩn giai không nghĩa là vạn pháp giai không, vì tất cả 

vạn pháp là ngũ uẩn cấu thành. Thọ tưởng hành thức trong ngũ uẩn tức là kiến phần, hiện 

tượng vật chất là tướng phần, nghiệp tướng của nó là tự chứng phần. Chứng tự chứng phần 

không giống nhau, chứng tự chứng phần là trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh, cho nên 

nó có thể chiếu soi. Chiếu soi gì? Chiếu soi tam tế tướng của A lại da. Nếu không có trí tuệ 
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này, ai biết tam tế tướng của A lại da? Là trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh chiếu soi. 

Người minh tâm kiến tánh nhìn thấy, phát hiện được vô minh này, đây là bệnh căn của tất cả 

phiền não. 

“Tâm si ám tức là thể không có ánh sáng trí tuệ”, họ mê muội, trí tuệ bát nhã vốn có 

trong tự tánh không hiển lộ, họ mê muội. Cho nên sau khi mê muội, đem bốn đức kiến văn 

giác tri trong tự tánh, chuyển thành thọ tưởng hành thức. Sắc vốn không có, nghĩa là vốn 

không có hiện tượng vật chất. Các nhà khoa học, các nhà lượng tử học, họ không thừa nhận 

thế giới này có vật chất tồn tại. Đây là đúng, chính xác, hoàn toàn giống như Phật pháp nói. 

Đó hoàn toàn là hư huyễn, là gì? Là một hiện tượng do ý niệm tích lũy liên tục tạo nên, cách 

nói này hoàn toàn tương đồng với trong kinh Phật nói. 

Cho nên nếu bây giờ tốc độ khoa học tiến triển, ta có lý do tin rằng: Hai đến ba mươi 

năm sau, Phật giáo không còn là Tôn giáo. Khoa học thừa nhận Phật pháp là khoa học, khoa 

học cao cấp. Phật pháp là triết học, không còn là Tôn giáo, nó đã tách khỏi Tôn giáo. Khoa 

học cận đại nghiên cứu đưa ra kết luận này, hoàn toàn tương ưng với Phật pháp đại thừa.  

Cho nên chúng ta nhất định phải nhận thức Phật giáo, Phật giáo là nền giáo dục của Đức 

Phật Thích Ca Mâu Ni, nền giáo dục này nói về điều gì? Tôi phân nó thành năm loại lớn: 

Luân lý, đạo đức, nhân quả, triết học, khoa học, năm loại lớn này đều nói đến rốt ráo viên 

mãn, không dễ! Chúng ta đang tiếp thu nền giáo dục của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đối với 

vũ trụ muôn sự muôn vật, Phật pháp phân thành tánh tướng, lý sự, nhân quả, thông đạt thấu 

triệt. Đây là Phật pháp, đây gọi là học Phật, hoàn toàn thấu triệt là học Phật.  

Thông đại thấu suốt là hiện tượng đặt ngay trước mắt, tức nói với quý vị không có vấn 

đề sanh tử, sanh tử là giả. Lại nói với quý vị, sanh mạng là vĩnh hằng, bất sanh bất diệt. Bất 

sanh bất diệt, Phật pháp đại thừa gọi là đại bát niết bàn. Trong kinh Đức Phật nói: “Tất cả 

chúng sanh vốn là Phật”, hoàn toàn là sự thật. Chỉ là chúng ta đang mê, là Phật hồ đồ, quả 

thật là Phật nhưng là mê mà không giác. Chư Phật Bồ Tát rất từ bi, họ đến dẫn dắt chúng ta, 

khiến chúng ta phá mê khai ngộ trở về tự giác, không phải là thành Phật rồi sao? Quý vị vốn 

là Phật, bây giờ lại muốn làm Phật, đâu có đạo lý không thành tựu! Sau đó mới biết Phật 

pháp vô cùng thù thắng. 

“Tâm si ám, thể không có ánh sáng trí tuệ”. Thể vốn có, quý vị xem: “tự tánh thanh tịnh 

viên minh thể”, minh nghĩa là trí tuệ, bây giờ trở thành không có trí tuệ. Đây là gì? Quý vị có 

phiền não chướng ngại, nhất niệm bất giác tức là phiền não, đây gọi là vô minh phiền não, là 

tầng sâu nhất của phiền não, trí tuệ của ta trở thành phiền não. Cho nên phiền não tức bồ đề, 

phiền não và trí tuệ là cùng một thể. Khi giác ngộ gọi là trí tuệ, khi mê gọi là phiền não. Nếu 

ta có thể thay đổi ý niệm, phiền não liền biến thành bồ đề, ta đã giác ngộ. Vì thế gọi nó là vô 

minh. Vô minh thêm vào tham sân gọi là tam độc, nếu thêm mạn và nghi, ngạo mạn, nghi 

hoặc, hoài nghi như vậy gọi là ngũ độc.  

Tôi thường nói với mọi người về ngũ độc, hoài nghi trong ngũ độc không phải là hoài 

nghi thường. Hoài nghi đối với Phật pháp, hoài nghi đối với giáo huấn của thánh hiền, hoài 

nghi đối với kinh điển, hoài nghi đối với tu hành chứng quả, vấn đề này quá nghiêm trọng. 

Nếu trong lòng có nghi vấn này, thì đời này không có hy vọng gì, đến vãng sanh thế giới tây 

phương Cực Lạc cũng rất khó khăn. Vì sao vậy? Quý vị sẽ hỏi, thế giới Cực Lạc có thật 

chăng? Thật sự có Phật A Di Đà chăng? Quý vị đặt nghi vấn này, thì không thể đến được thế 

giới Cực Lạc. Nhưng trồng được hạt giống trong A lại da, đời sau kiếp sau tiếp tục tu hành. 

Đời này không thành công, nhưng thành tích vẫn còn, còn tích lũy trong đó. Nhưng không 
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đủ, chưa đạt tiêu chuẩn. Ta cần phải đoạn tận tất cả năm loại phiền não này, hoàn toàn đoạn 

tận tham sân si mạn nghi, như vậy đời này chúng ta có phần trong sự thành tựu. Nói thì dễ, 

nhưng khi làm quả thật rất khó! Nhưng có người đã làm được. Họ làm được, vì sao tôi không 

làm được? Điều này phải suy nghĩ tường tận, người khác làm được, tôi cũng có thể làm được. 

Thực tế mà nói, không làm được là do quý vị không chịu thực hành. Quý vị tham luyến thế 

gian này, xem thế gian này là thật, mấu chốt là đây. Đây là gì? Đây gọi là mê, gọi là không 

có trí tuệ, quý vị không biết thế giới này là giả. 

Trong Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca nói rất hay: “mộng lý minh minh hữu lục thú, 

giác hậu không không vô đại thiên”. Đây là nói cho chúng ta biết về chân tướng của luân hồi 

lục đạo. Mộng, mộng chính là vô minh, quả thật là một giấc mộng, khi tĩnh mộng giấc mộng 

này không còn, lục đạo không còn. Đức Phật nói cho chúng ta rất rõ ràng, buông bỏ điều gì? 

Buông bỏ kiến tư phiền não, lục đạo không còn. Tư hoặc trong kiến tư phiền não chính là 

tham sân si mạn nghi, buông bỏ năm loại này, tâm địa thanh tịnh. Đạt được tâm thanh tịnh, 

lục đạo không còn, đã tỉnh mộng. Sau khi tỉnh mộng là thế giới gì? Là tứ thánh pháp giới, 

quý vị đã nhìn thấy. Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật ở ngay trước mắt chúng ta, quý vị 

đã thay cảnh giới, tốt! Lục đạo là cõi uế, ô nhiễm, ngày nay gọi là ô nhiễm nghiêm trọng. Tứ 

thánh pháp giới là Tịnh độ, trong này hoàn toàn không có ô nhiễm, tịnh độ của Phật Thích Ca 

Mâu Ni. Nhưng nó vẫn là mộng, vẫn không phải thật. Nên nếu chúng ta có thể buông bỏ trần 

sa phiền não, trần sa phiền não là phân biệt. Lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần không 

còn phân biệt, chẳng những không còn chấp trước, mà phân biệt cũng không còn, quý vị là 

Bồ Tát. 

Tứ thánh pháp giới là tứ pháp giới, tức là ta nâng lên đến hai tầng ở trên, hai tầng dưới 

là Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật. Quý vị đã thăng cấp, từ tiểu thừa nâng lên đến đại 

thừa. Phật đó không phải là chân Phật, Phật giả hay Phật thật lấy giới hạn gì để phân biệt? 

Chính là dùng tâm. Nếu dùng chân tâm quý vị là Phật thật, còn nếu như dùng A lại da quý vị 

là Phật giả, không phải Phật thật. Cho nên Phật trong tứ thánh pháp giới vẫn dùng A lại da, 

nghĩa là nói họ vẫn chưa chuyển thức thành trí. Họ chỉ buông bỏ phân biệt chấp trước, chắc 

chắn không có phân biệt chấp trước, cho nên lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần tâm họ thanh 

tịnh. Tâm họ thanh tịnh bình đẳng, nhưng chưa giác, cần phải buông bỏ vô minh. Vô minh là 

gì? Chính là ý niệm, khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm này vô cùng vi tế. Vừa mới 

nói với chư vị, một giây có 1600 triệu lần sinh diệt, sanh diệt này chỉ cần đoạn tận một cái là 

được, đoạn một lần là toàn bộ đều đoạn. Nếu buông bỏ nó, mười pháp giới không còn, mười 

pháp giới cũng là mộng. Trong mộng rõ ràng có lục đạo, tiếp tục nâng cao hơn, trong mộng 

rõ ràng không có thập pháp giới. Tỉnh dậy thập pháp giới không còn, thật sự đã tỉnh mộng, 

tỉnh dậy là cảnh giới gì? Nhất chân pháp giới hiện tiền, cõi thật báo trang nghiêm của Chư 

Phật Như Lai. Đó là thật, không phải giả. Vì sao nói là thật? Nó vĩnh hằng bất biến. Trong 

mười pháp giới đều có biến hóa, nó là vô thường. Trong cõi thật báo trang nghiêm là chân 

thường, không có biến hóa. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói thế giới Hoa Tạng, trong Kinh 

Vãng Sanh nói đến thế giới Cực Lạc, đều là cõi thật báo. Đặc biệt là cõi thật báo trang 

nghiêm của Phật A Di Đà, có thể nói tuy nó có cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu 

dư, nhưng tình huống trong đó hầu như không khác gì cõi thật báo trang nghiêm. Đây là một 

nơi rất đặc biệt, trong cõi nước của mười phương Chư Phật đều không có, nó rất đặc thù. 

Niệm Phật vãng sanh đến thế giới Cực Lạc là thành Phật, quý vị xem điều này thù thắng biết 

bao! 
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Quý vị nhìn lại thế gian này của chúng ta, thế gian này rất khổ, quý vị còn lưu luyến ư? 

Đến thế giới Cực Lạc sớm ngày nào tốt ngày đó, đến sớm một ngày bớt chịu tội một ngày, đi 

trễ ngày nào thì chịu tội thêm ngày đó. Người học Phật chơn chánh, mỗi niệm không rời khỏi 

Phật A Di Đà, mỗi niệm đều nhớ đến thế giới Cực Lạc. Bồ Tát Đại Thế Chí nói: “Nhớ Phật 

niệm Phật”, nhớ là trong lòng thường nghĩ đến, niệm là trong tâm thường niệm đến. “Hiện tại 

tương lai nhất định thấy Phật”, hiện tại là ở thế gian này của chúng ta, quý vị sẽ thấy được 

Phật A Di Đà. Tương lai là khi ta sanh đến thế giới Cực Lạc, ngày ngày tu học với Phật A Di 

Đà, không rời Phật A Di Đà, cho đến khi ta thành Phật. Quý vị xem điều này thù thắng biết 

bao. Thật sự muốn đi, một nguyên tắc chung đó là phải buông bỏ. 

Chúng ta hôm nay tại đây, bao nhiêu năm nay đề xướng giới định tuệ, nhân giới sanh 

định, nhân định phát tuệ. Trong giới, đặc biệt là đề xướng ba nền tảng của Nho Thích Đạo. 

Đây là nói với ai? Nói với những người trẻ tuổi, quý vị muốn học Phật nhất định phải có nền 

tảng. Trên 60 tuổi có tư tưởng khác, nền tảng đó có thể không cần học, chỉ cần nhất tâm niệm 

Phật cầu sanh Tịnh độ. Tôi không có căn? Căn ở nơi Phật A Di Đà. Quý vị thử nghĩ xem, tâm 

của quý vị đã biến thành Phật A Di Đà, hành vi cũng là Phật A Di Đà, như vậy còn phạm sai 

lầm ư? Sẽ không phạm, trong Phật pháp gọi đây là đạo cộng giới. Nhất tâm niệm Phật là đạo, 

đạo của Phật A Di Đà, trong này đầy đủ viên mãn tất cả giới luật. 

Quý vị muốn hỏi, bây giờ tôi mới 30 tuổi, tôi nhất tâm niệm Phật được chăng? Nếu quý 

vị nhất tâm niệm Phật cũng được. Quý vị xem mấy năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Xướng ở 

Thẩm Quyến, hình như là 31,32 tuổi, anh ta nhất tâm niệm Phật. Chỉ một bộ Kinh Vô Lượng 

Thọ, mỗi ngày đọc một biến Kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật không gián đoạn. Anh ta làm thí 

nghiệm cho chúng ta thấy, biểu diễn cho chúng ta thấy, ba năm. Vì đọc trong Vãng Sanh 

Truyện, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, rất nhiều người điều niệm Phật ba năm vãng sanh. 

Anh ta đến hỏi tôi, phải chăng những người này ba năm là hết thọ mạng, nên vãng sanh? Tôi 

nói điều này không thể, đâu mà trùng hợp thế? Một hai người còn có thể, ở đây hầu như 

chiếm đại đa số, nói vậy không hợp lý. Vậy là nguyên nhân gì? Công phu niệm Phật của họ 

thuần thục, chỉ cần niệm đến công phu thành phiến, họ được tự tại vãng sanh. Thọ mạng vẫn 

còn nhưng họ không cần, cứ thế ra đi. Hoàng Trung Xướng đã làm thí nghiệm, cư sĩ Hướng 

Tiểu Lợi hộ trì cho anh ta, anh ta bế quan, cầu ba năm công phu thành phiến, tự tại vãng 

sanh. Anh ta niệm được hai năm 10 tháng, còn thiếu hai tháng, biết trước giờ chết, vãng sanh. 

Anh ta chưa học Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp đều chưa học, một câu A 

Di Đà Phật, tất cả giới luật đều bao hàm trong đó. Nhất tâm niệm Phật, tất cả tam muội, thiền 

định cũng bao hàm trong đó. Một câu Phật hiệu này, viên mãn hết tất cả. Vấn đề này xảy ra 

thời gian gần đây, làm cho chúng ta thấy. 

Bởi vậy, khi thật sự hạ quyết tâm cầu sanh tây phương Tịnh độ, như vậy thì không cần. 

Nhưng nếu như còn muốn ở thế gian này, thì phải khiến cho Phật pháp hưng thịnh, tục Phật 

tuệ mạng, hoằng pháp lợi sanh, phải làm tấm gương tốt. Gọi là hoằng hộ, phát tâm hoằng 

dương hộ trì chánh pháp, nhất định phải giữ quy củ, phải thực hành ba nền tảng, phải thực 

hành bốn đức trong Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán. “Tùy duyên diệu dụng”, đó là cảnh giới 

gì? 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử, tùy duyên diệu dụng.  “Hành vi thế tắc”, khởi 

tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là tấm gương tốt cho tất cả những người học Phật. “Học vi 

nhân sư, hành vi thế phạm”, quý vị phải thể hiện ra, mới có thể giữ vững chánh pháp, mới có 

thể hoằng pháp lợi sanh, không thực hành sao được? 
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“Nhu hòa chất trực”, rất quan trọng, không được có chút tập khí ngạo mạn nào. Pháp thế 

gian đều không cho phép, như vậy Phật pháp sao có thể? Trong pháp thế gian Khổng Tử nói: 

Có cái tài cái đẹp như Chu Công, khiến kiêu ngạo mà không thẹn, ngoài ra không đáng để 

nhìn. Như vậy là xong, mang theo một chút tâm kiêu mạn, đố kỵ, công đức hoàn toàn bị hủy 

diệt, không thể không biết điều này. Quý vị xem, có vị Phật Bồ Tát nào không khiêm tốn? Vị 

Phật Bồ Tát nào có tập khí ngạo mạn? Không có, tìm không thấy. 

Ở trước tôi từng nói về câu chuyện của Phật sống Kim Sơn. Bây giờ sách này hình như 

từ Đài Loan có đưa đến một ít, tôi nghe nói đã gởi đến 200 hay là 300 cuốn. Người này quả 

thật rất đáng nể! Người tu hành chúng ta không ai có thể sánh với ngài. Phật sống Kim Sơn là 

chùa Kim Sơn, chính là chùa Kim Sơn ở Nam Kinh. Pháp hiệu của ngài là Diệu Thiện_Ngày 

xưa phương trượng của Phổ Đà Sơn cũng tên là Diệu Thiện, tên giống nhau nhưng không 

phải một người. Ngài ra đời trước pháp sư Diệu Thiện ở Phổ Đà Sơn, ngài vãng sanh trong 

thời kỳ kháng chiến, khi vãng sanh cũng hơn 80 tuổi. Hình tướng người xuất gia này rất 

giống Tế Công, trong Tế Công Truyện miêu tả về Tế Công đích thực rất giống. Ngài có thần 

thông, suốt đời thanh tịnh, không có gì cả. Bên trong một bộ đồ ngắn, bên ngoài một chiếc áo 

dài, ngoài ra không còn gì. Mùa đông ngài không lạnh, mùa hè cũng không nóng. Ngài chỉ có 

một bộ áo quần như vậy mặc suốt cả đời, đất dính nơi cổ áo một lớp thật dày. Vì ngài không 

giặt cũng không tắm, suốt đời không hề tắm rửa, nhưng trên thân phát ra mùi thơm của hoa 

sen. Quý vị ngửi cổ áo của ngài cũng trị được bệnh, ngửi một cái là lành, ngài có bản lĩnh 

này. Không cần tiền, tiền Phật tử cúng dường. Ngày xưa dùng đồng xu, tiền bằng kim loại, 

quý vị cúng dường, ngài bỏ vào miệng nuốt mất, cúng dường tiền giấy ngài cũng nuốt. Ăn 

trước mặt quý vị, nuốt mất. Nhìn thấy đồng nát sắt vụn trên mặt đất, ngài đều lượm lên ăn. 

Nói cho chư vị biết, cư sĩ tại gia đều rất phục, gọi ngài là Phật Sống, gặp ngài đều đảnh lễ, 

ngài cũng quỳ xuống đảnh lễ lại. Người ta nói, không được, không được. Quý vị đều là Bồ 

Tát, đều là Bồ Tát sống. Vì sao ngài làm như thế? Dạy người xuất gia đừng ngạo mạn, đừng 

tự đại, tưởng rằng xuất gia là rất đáng nể. Ngài dẫn đầu, thay người xuất gia chúng ta cúi lạy 

cư sĩ, quý vị xem, rất đáng khâm phục! Chúng ta không biết sám hối, ngài thay chúng ta sám 

hối. Chúng ta thấy như vậy, nên bất kỳ nơi đâu cũng phải khiêm tốn. Đây chính là đức thứ ba 

trong Hoàn Nguyên Quán: “nhu hòa chất trực”. Tâm địa chân thành, thái độ nhu hòa, không 

có tập khí ngạo mạn. 

Đức sau cùng là“đại chúng sanh khổ”. Học Phật để làm gì? Chịu đau khổ thay cho tất cả 

chúng sanh. Quý vị thật sự dạy họ, phải dùng thân giáo để dạy họ, thân hành ngôn giáo. Nếu 

thân ta không làm được thì lời nói đó không ai nghe theo, không ai tin theo. Đây đều là người 

tu hành chơn chánh, làm ra tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. 

Phải bạt trừ tam độc, bước đầu công phu tu hành của chúng ta đã thành tựu, đây là kiến 

tư phiền não. Quả vị là gì? Quả vị là A la hán. Trên đề kinh này chính là tâm thanh tịnh, họ 

được tâm thanh tịnh, A la hán được tâm thanh tịnh, đoạn tận kiến tư phiền não. Bồ Tát được 

tâm bình đẳng, đoạn tận trần sa phiền não. Đức Phật là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, 

cho nên dùng một chữ giác: Thanh tịnh, bình đẳng, giác. 

“Do trí tuệ đến bỉ ngạn”, tiểu thừa cũng được coi là đến bờ bên kia, trong kinh điển Đức 

Phật nói quả vị này gọi là thiên chân niết bàn. Bồ Tát đại thừa chứng được gọi là đại bát niết 

bàn, là cứu cánh niết bàn. Đây cũng gọi là niết bàn, A la hán chứng được cũng gọi là niết 

bàn, gọi là thiên chân niết bàn. Chân là gì? Là chân không, vạn pháp giai không. Họ hiểu 
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được đạo lý này, thấu hiểu chân tướng sự thật này, nên không còn chấp trước, buông bỏ tất 

cả. 

“Đều nhờ sức tam muội”, câu này rất quan trọng. Tam muội là tiếng Phạn, dịch sang 

tiếng Trung nghĩa là “chánh định, chánh thọ, đẳng trì”, ở sau có tam muội này. Hàng dưới, 

“chánh định”, là phân biệt không phải tà định, vì sao vậy? Vì trong pháp thế gian có tu thiền 

định, tứ thiền bát định, đây không phải chánh định. Vì sao vậy? Họ không vượt thoát được 

luân hồi lục đạo. Chánh định có thể vượt thoát luân hồi lục đạo, lấy điều này làm tiêu chuẩn, 

đó là chánh định. Không ra khỏi luân hồi lục đạo, tuy được định này, nhưng định công vẫn bị 

mất. Tuy thời gian định của họ rất dài, khi thời khắc đến sẽ mất đi, khi mất tất cả phiền não 

tập khí đều khởi hiện hành, cho nên lại bị đọa lạc. Trong Phật pháp nói chữ “chánh” này rất 

quan trọng. Trong chiêu bài này là chiêu bài chữ chánh, điều này không thể không biết. Đây 

là chánh đinh, cũng gọi là “chánh thọ”, thọ là hưởng thụ, hưởng thụ bình thường. Đức Phật 

nói phàm phu lục đạo hưởng thụ không bình thường, năm loại thọ: Thân có khổ lạc, tâm có 

ưu hỷ, đây đều không bình thường. Khi thân không có khổ lạc, tâm không có ưu hỷ gọi là xả 

thọ. Xả thọ rất tốt, nhưng thời gian rất ngắn, không dài, chốc lát nó lại hiện ra, khổ lạc ưu hỷ 

lại xuất hiện, nó không lâu dài. Nếu duy trì vĩnh viễn thân không có khổ lạc, tâm không có ưu 

hỷ, đó gọi là chánh thọ, đó nghĩa là chánh định. Cho nên tạm thời, ngắn ngủi này không tính, 

đó được coi là xả thọ. Đây là Đức Phật nói cho chúng ta về năm loại thọ: Khổ lạc ưu hỷ xả 

trong lục đạo, không bình thường! Lìa năm loại này là bình thường, đó mới gọi là chánh thọ. 

“Đẳng trì”, từ này ở dưới có giải thích. Đẳng là bình đẳng, khi giảng đến đó chúng ta 

nói tiếp. Bây giờ chúng ta xem tiếp: “Trí tuệ đến bờ kia, đều nhờ sức tam muội. Cho nên tam 

độc dứt trừ vĩnh viễn, tam hoặc đều đoạn tận”. Tam hoặc chính là kiến tư phiền não, trần sa 

phiền não, vô minh phiền não, tất cả đều đoạn tận. Đây là gì? Đây gọi là A ha hán, là bước 

thứ nhất tu chứng trong Phật pháp. Chúng ta gọi là học vị, lấy được học vị đầu tiên.  

Tôi thường lấy học vị ở trường để làm ví dụ. Phật là học vị cao nhất, như học vị tiến sĩ ở 

trường vậy. Bồ Tát là học vị thạc sĩ, A la hán là học vị đại học. Đây là học vị thấp nhất, quý 

vị đã đạt được, đạt được A la hán là học vị thấp nhất. Điều kiện là gì? Đoạn tận kiến tư phiền 

não, mới đạt được học vị này. Khi đoạn được trần sa phiền não, học vị lại càng cao, đó là Bồ 

Tát. Nếu đoạn được vô minh phiền não, như vậy là thành Phật, lấy được học vị cao nhất. Chư 

vị nên biết, A la hán chỉ đoạn kiến tư phiền não, chưa đoạn trần sa và vô minh phiền não. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thường học được, Kinh Hoa Nghiêm nói đến Bồ Tát, 

tất cả đều là Bồ Tát. Kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não đều ở trong 

thập tín vị. Từ đoạn kiến hoặc, đây là kiến tư hoặc, kiến tư_Đoạn kiến hoặc, chứng quả Tu đà 

hoàn, trong Kinh Hoa Nghiêm là Bồ Tát sơ tín vị trong thập tín. Chúng ta biết trong tiểu thừa 

nói tứ quả tứ hướng, họ đạt được quả vị thứ nhất, đây là Bồ Tát sơ tín vị, đồng nghĩa với lớp 

một tiểu học, quý vị đã đi học, tương đương với sơ quả tiểu thừa.  

Bồ Tát nhị tín vị, họ tu là nhị quả hướng, hướng của phương hướng. Hướng đến nhị quả, 

nhưng chưa chứng được nhị quả, đang tu học. Đến Bồ Tát tam tín vị tức là nhị quả, tam tín 

nghĩa là nhị quả. Tứ tín là tam quả hướng, ngũ tín là tam quả. Lục tín là tứ quả hướng, thất 

tín vị chính là A la hán, nghĩa là tứ quả A la hán, thất tín vị. Bát tín là Bích Chi Phật, cửu tín 

là Bồ Tát, thập tín là Phật. Từ trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy rất rõ ràng thập tín vị 

này. 

Phật của thập tín vị này, nếu buông bỏ khởi tâm động niệm, ngài vượt ra mười pháp giới 

đến sơ trụ. Sơ trụ là minh tâm kiến tánh, là chân Phật, không còn dùng A lại da, chuyển A lại 
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da thành đại viên cảnh trí. Sơ trụ Bồ Tát ở đâu? Trú trong cõi thật báo trang nghiêm, nhất 

chân pháp giới. Từ sơ trụ đến Đẳng giác, 41 địa vị này, 41 vị pháp thân đại sĩ đều trú trong 

cõi thật báo. Đẳng giác Bồ Tát đoạn tận phần sau cùng của tập khí vô thỉ vô minh_Ở đây gọi 

là câu tận, vô minh câu tận, đoạn tận tất cả, đó là gì? Là Diệu giác vị. Diệu giác vị cõi thật 

báo cũng không còn, họ đi về đâu? Họ đến thường tịch quang, trở về tự tánh. 

Tôi thường nghĩ, đây là một sự tuần hoàn rất lớn. Bắt đầu từ mê thất tự tánh biến thành 

A lại da, sau cùng đến Diệu giác lại trở về tự tánh. Thời gian của sự tuần hoàn này dài vô 

cùng, không thể nói ra được, là một vòng tuần hoàn lớn nhất, còn lớn hơn cả tuần hoàn của 

vũ trụ, trở về vị trí ban đầu. 

Trong Thám Huyền Ký nói về tam muội: “Tam muội, ở đây gọi là đẳng trì. Lìa sự chìm 

nổi, định tuệ vân vân gọi là đẳng”. Đẳng nghĩa là định tuệ bình đẳng, người tu thiền rất chú 

trọng điều này, đối với họ mà nói điều này rất quan trọng. Nếu định tuệ không bình đẳng, tâm 

không an định được. Tuệ nhiều hơn định khiến tâm ta trôi nổi, định nhiều hơn tuệ khiến ta dể 

hôn trầm, bởi vậy định tuệ nhất định phải bình đẳng, tâm tình mới bình thường, mới thật sự ở 

trong cảnh giới định. Điều này từ chỗ dễ hiểu chúng ta có thể lãnh hội được.  

Chúng ta không phải tu định, khi niệm Phật ở Phật đường có nhiễu Phật, nhiễu mấy 

vòng xong là chỉ tịnh, khi chỉ tịnh xuất hiện hiện tượng này. Chỉ tịnh là ngồi xuống, ngồi 

xuống niệm Phật, nhưng vọng niệm quá nhiều. Vọng niệm nhiều là gì? Tuệ nhiều hơn định, 

nên vọng niệm nhiều. Có người khi ngồi xuống không có vọng niệm, nhưng mấy phút sau là 

ngủ gục, ngủ rất say, ngáy, đó là gì? Đó là định nhiều hơn tuệ, nó phát sinh hiện tượng này, 

công phu không đắc lực. Nhất định phải định tuệ bình đẳng, công phu mới đắc lực. Trong 

niệm Phật đường, chúng ta thường thấy hiện tượng này. Nếu bản thân có hiện tượng này phải 

biết cách điều chỉnh, khi vọng niệm quá nhiều phải khiến nó định lại, tâm cần chuyên chú. 

Chúng ta dùng cách niệm Phật chuyên chú vào câu Phật hiệu, buông bỏ tạp niệm. Nếu như 

hôn trầm, định nhiều hơn tuệ mà bị hôn trầm, không có tinh thần, hãy đứng lên lạy Phật hoặc 

nhiễu Phật. Dùng phương pháp này điều chỉnh bản thân, để công phu của mình đắc lực hơn. 

Đẳng trì nghĩa là như thế. 

Lìa trầm phù, trầm là hôn trầm, phù nghĩa là tâm không định. Định tuệ bình đẳng, đây 

gọi là đẳng, đẳng trì. “Tâm không tán loạn, trú vào một cảnh, gọi là trì”. Thực tế mà nói, 

nguyên nhân chính là chúng ta đối với thế gian này chưa nhìn thấu, chưa buông bỏ, không 

biết thế gian này là giả. Tuy kinh điển nói rất nhiều, thậm chí chính mình cũng biết nói, vạn 

pháp giai không. Nhưng tâm ta vướng mắc nhiều thứ, đang lưu luyến thế gian, nếu là không 

thì còn gì để mà tham sân si mạn? Không còn nữa. Vạn pháp giai không hình như chỉ là khẩu 

hiệu, không phải thật. Bồ Tát biết điều này, Bồ Tát xem câu này là thật, tuyệt đối không phải 

giả, đến tiểu thừa Tu Đà hoàn cũng biết. Vì thế họ thực hành, được lợi ích lớn lao. Chúng ta 

tuy biết, nhưng không thực hành, không được lợi ích, nhất định phải nổ lực tu hành. 

“Đối với các tam muội, chỉ có niệm Phật tam muội, tối tôn như vua, quý như của báu. 

Cho nên trong Đại Tập Kinh gọi là Bảo vương tam muội. Ở đây muốn nói chính là tam muội 

này”. Điều này nói rất có lý, quý vị xem hiệu quả này, “tam hoặc đoạn tận lỗi lầm không còn 

đều nhờ sức tam muội, vô minh tham sân vĩnh viễn không còn”, đây là địa vị gì? Là Diệu 

giác vị, quả Phật cứu cánh. Thông thường chúng ta nói đạt được quả vị Phật, Kinh Vô Lượng 

Thọ nói, chữ Giác này là đã thành Phật. Tư tưởng khác cho rằng, Viên giáo sơ trụ là thành 

Phật, thành Phật thật không phải Phật giả. Vì sao vậy? Họ không dùng A lại da. Không dùng 

A lại da, tức bình thường chúng ta nói, lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, họ đạt được 
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không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không chấp trước, đây là cảnh giới của 

Phật. 

Trong Phật pháp gọi là công phu, công phu thấp là không chấp trước, công phu bậc 

trung là không phân biệt. Công phu thượng thượng thừa là không khởi tâm không động niệm, 

vô minh đã đoạn tận. Nếu đoạn tập khí vô minh, đó là Đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát 

đoạn nhất phẩm tập khí vô minh sau cùng, lúc này cõi thật báo cũng không còn. Cõi thật báo 

cũng là giả, không phải thật, thật là tồn tại vĩnh hằng. Khi họ đoạn tận tất cả tập khí vô minh, 

cảnh giới này không còn, không hiện tiền. Vì thế trong kinh điển đại thừa Đức Thế Tôn 

thường nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Cõi thật báo là tướng, không nói cõi thật 

báo là ngoại lệ, không nói như thế. Đương nhiên phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cõi thật 

báo cũng bao hàm trong đó, vì thế tất cả tướng đều không thể chấp trước. Thường ghi nhớ 

một câu trong Kinh Kim Cang: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, bao gồm hiện tượng 

tâm lý. Hiện tượng tâm lý là ý niệm, thiện niệm hay ác niệm toàn là giả, không phải thật. 

Không xả bỏ ý niệm là có quả báo, có kiết hung họa phước, có quả báo này. Ý niệm vừa xả 

bỏ, quả báo không còn, đúng là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chúng ta phải nhớ kỹ câu này: 

“Tất cả pháp từ tâm tưởng sinh ra”. Tâm ta nghĩ đến Phật A Di Đà, Phật A Di Đà liền xuất 

hiện, ta không nghĩ điều gì khác, những thứ đó đều biến mất, thế giới Cực Lạc của Phật A Di 

Đà hiện tiền, quá hay! 

Câu này của Đức Phật đã bảo đảm cho chúng ta, nhưng quý vị phải nhớ rằng, ngày nào 

quý vị cũng nghĩ đến tiền_Mấy ngày trước có một đồng học nói với tôi, họ nói là thật không 

phải giả. Họ nói từng có người làm một cuộc điều tra ở Đại lục, điều tra vấn đề gì? Chỉ một 

câu: Trong đời này đối với quý vị, điều gì quan trọng nhất? Chỉ hỏi một câu này. Hình như 

họ điều tra hơn 7000 người, đều nói tiền, tiền quan trọng nhất. Cuộc điều tra này thật kinh 

người! Chỉ có bốn người không nói đến tiền. Trong hơn 7000 người, chỉ có bốn người không 

nói tiền quan trọng nhất, ngoài ra đều cho tiền quan trọng nhất đời người. Cha mẹ, vợ con 

đều không quan trọng, tiền quan trọng nhất, tham tài. Người tham tài đi về đâu? Đầu thai về 

đường ngạ quỷ. Nếu vì tiền tài lại phạm tội sát đạo dâm vọng, vậy thì đọa vào đường địa 

ngục, tự làm tự chịu. Địa ngục hay thiên đường là duy tâm sở hiện, do ý niệm mình tạo nên, 

không phải gì khác. Người ta hỏi chúng ta thế gian này điều gì quan trọng nhất? Người tu 

Tịnh độ chúng ta nói, Phật A Di Đà quan trọng nhất, ngoài Phật A Di Đà ra đều buông bỏ 

hết, nhất định được sanh Tịnh độ. Nếu người niệm Phật cũng nói, tiền quan trọng nhất, vậy 

được, niệm Phật như vậy là niệm về đường ngạ quỷ, về đường ngạ quỷ, đường địa ngục. 

Nghĩa là pháp sư Quán Đãnh nói hoàn toàn là sự thật. Người niệm Phật còn tham tài, người 

niệm Phật còn báo oán, như vậy sao được? Thế giới Cực Lạc không có phần mình, chúng ta 

không thể không biết điều này. Nếu không biết, không rõ điều này, đời này chúng ta muốn 

vãng sanh thế giới Cực Lạc là điều viễn vông. Khi đã rõ ràng minh bạch, đáng buông bỏ phải 

lập tức buông bỏ, đáng năm chặt nhất định phải giữ vững. Nghĩa là chỉ một phương hướng, 

một mục tiêu. Một phương hướng là thế giới tây phương Cực Lạc, một mục tiêu là muốn 

thân cận Phật A Di Đà, như vậy nhất định làm được. Tuyệt đối không được hoài nghi, thế 

gian này tất cả đều tùy duyên, sao cũng được, vì sao vậy? Tôi phải rời khỏi đây, không cần 

quan tâm đến những điều đó. Như vậy mới tự tại, như vậy mới viên mãn. Bởi vậy niệm Phật 

tam muội, đúng là vua trong các tam muội. Đại Tập Kinh nói không sai! Gọi là Bảo vương 

tam muội. Ở đây nói: “Tam hoặc đoạn tận, lỗi lầm không có đều nhờ sức tam muội”, đây là 

chỉ niệm Phật tam muội. 
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Phật pháp tám vạn bốn ngàn pháp môn, nên nhớ lời Phật nói là thật: “Pháp môn bình 

đẳng, không có cao thấp”. Nhưng căn tánh tu học của mỗi người đều khác nhau, có một vài 

pháp môn chúng ta học rất dễ, có vài pháp môn học rất khó. Chúng ta phải làm sao? Tìm 

pháp môn dễ nhất, thích hợp căn tánh chúng ta. Nếu chúng ta không biết chọn, vậy thì nghe 

theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong Đại Tập Kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, 

ngài nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, trì nghiêm túc giới luật có thể chứng quả A la 

hán. Thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp Tịnh độ thành tựu. Chúng ta 

sanh vào thời kỳ mạt pháp, tự mình không biết chọn lựa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thay 

chúng ta chọn, chúng ta thật thà nghe theo. Niệm Phật, giữ chặt Phật A Di Đà, cầu sanh thế 

giới Cực Lạc. Đức Phật Thích Ca Mậu Ni dạy chúng ta như thế, chúng ta sẽ không đi sai 

đường. Tuy tu theo pháp môn niệm Phật, người hoằng hộ chánh pháp phải có tâm lượng. Đối 

với các Tông phái Phật giáo, chúng ta đều phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ, đều phục hưng tất 

cả. Vì sao vậy? Bởi vì đây đều pháp do Đức Thế Tôn truyền lại. Tôi giúp quý vị phục hưng, 

nhưng tôi vẫn niệm Phật A Di Đà. Tôi bỏ sức lực tiền bạc giúp quý vị, không tu theo pháp 

môn của quý vị, nhưng rất tôn trọng pháp môn quý vị tu. Vì sao thế? Vì pháp môn này do 

Đức Phật truyền dạy, điều này quan trọng. Không thể nói tôi tu pháp môn niệm Phật, tôi 

không quan tâm đến các pháp môn khác, không được như thế. Gặp người tu hành chơn chánh 

các pháp môn khác, chúng ta toàn tâm toàn lực hộ trì họ. Hy vọng tám Tông phái đại thừa 

trong thời đại này có thể phục hưng, đều có thể phát triển rộng rãi, phổ độ tất cả chúng sanh 

căn tánh khác nhau. 

Sau cùng là chữ “lực”. “Tam hoặc đoạn tận, lỗi lầm không còn đều nhờ lực tam muội”. 

Chữ lực này “tượng trưng vô số thạnh đức ở trên”, công đức lớn mạnh. “Đó đều do lực tam 

muội này”, công đức thù thắng vô lượng vô biên, đều nhờ sức tam muội này thành tựu, bảo 

vương tam muội lực. “Đều nhờ sức tam muội này, cho nên nói vô minh tham sân đều vĩnh 

viễn không còn, đoạn tận tam hoặc lỗi lầm không còn đều nhờ sức tam muội”, đây là cứu 

cánh quả Phật, cao hơn Đẳng giác. 

“Sáu câu nguyện văn này lấy trí tuệ làm đầu, lấy bảo vương tam muội và định tuệ đẳng 

trì làm kết, thật có thâm ý”. Hoàng Niệm Lão chỉ ra cho chúng ta thấy, chúng ta phải lãnh hội 

một cách sâu sắc. Hay nói cách khác, không có bảo vương tam muội, không có trí tuệ chân 

thật thì không thể thành tựu, đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai là quý vị hiểu biết về pháp môn 

Tịnh độ, pháp môn này đầy đủ trí tuệ chân thật. Nó nói đến ba thứ chân thật: Chân thật rốt 

ráo, trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật. Niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, nghĩa là tu bảo vương 

tam muội. Quả nhiên nhất tâm niệm Phật, buông bỏ vạn duyên, Hoàng Trung Xướng là ví dụ 

điển hình, 2 năm mười tháng là thành công. Biết trước giờ chết, không sanh bệnh mà vãng 

sanh, hỏa táng lưu lại xá lợi, hiện nay xá lợi tôn thờ tại Thẩm Quyến, làm gương cho chúng 

ta thấy. Tam chuyển pháp luân, ông ta làm chứng chuyển, làm chứng minh cho mọi người. 

Là thật không phải giả. 

Chúng ta xem tiếp kinh văn bên dưới, tiếp theo cũng là hai bài rưỡi kệ tụng. 

 “Diệc như quá khứ vô lượng Phật  

Vi bỉ quần sanh đại đạo sư 

Năng cứu nhất thiết chư thế gian  

Sanh lão bệnh tử chúng khổ não”. 

Bài kệ này là như Phật cứu khổ. Tỳ kheo Pháp Tạng phát đại nguyện này, ta cũng có thể 

như Phật đến cứu độ chúng sanh khổ nạn. 
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Bài kệ tiếp theo: 

 “Thường hành bố thí cập giới nhẫn 

Tinh tấn định tuệ lục ba la 

Vị độ hữu tình linh đắc độ  

Dĩ độ chi giả sử thành Phật”.  

Bài kệ này là hy vọng bản thân tương lai hóa độ chúng sanh, có thể khiến tất cả chúng 

sanh đều thành Phật đạo. Những lời nguyện này về sau, tất cả 48 nguyện đều thành tựu. 

Hai câu sau cùng:  

“Giả linh cúng dường hằng sa chúng 

 Bất như kiên dõng cầu chánh giác”. 

Đây là kiên cầu, kiên quyết cầu chánh giác. Chánh giác tức là Phật đạo, kiên quyết bản 

thân nhất định phải thành Phật ngay trong đời này. Vì sao vậy? Vì thành Phật mới có thể độ 

chúng sanh như Phật, bản thân không thành Phật sao có thể độ chúng sanh? Thành Phật như 

thế nào? Nhất tâm niệm Phật, trong đời này sẽ thành Phật. Tu học pháp môn khác rất khó, 

cần thời gian rất dài. Tu học pháp môn niệm Phật không khó, người niệm Phật ba năm thành 

tựu rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta tin sâu pháp môn này, có không ít người niệm Phật ba năm 

thành công, họ không vãng sanh, vì sao vậy? Ở đây còn rất nhiều chúng sanh có nhân duyên 

với họ, họ ở lại để giáo hóa chúng sanh, nếu hết duyên họ sẽ đi. Niệm Phật đến công phu 

thành phiến, sanh tử tự tại, muốn đi khi nào thì đi khi đó. Đây gọi là liễu sanh tử xuất tam 

giới, là thật không phải giả. Thế nào gọi là có duyên? Họ ở thế gian này giảng kinh dạy học, 

có người tin họ, có người nghe hiểu những gì họ nói. Khi nghe hiểu họ y giáo phụng hành, 

đây gọi là có duyên. Nếu có nhân duyên này, tuy họ được công phu cạn nhất, niệm Phật tam 

muội thấp nhất là công phu thành phiến, họ không thể ra đi. Được sự nhất tâm, lý nhất tâm 

thì càng không cần nói, nhất định họ phải hoằng hộ chánh pháp. Khi nào họ đi? Duyên hết là 

đi. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, những chúng sanh có nhân duyên với ngài, ngài đều 

giúp họ, thành tựu cho họ. Công việc hoằng pháp hộ trì về sau đều do họ thay thế, truyền 

thừa đời này qua đời khác, lúc này họ có thể ra đi. Đây thật sự gọi là được đại tự tại! Đối với 

thế gian này tuyệt đối không còn bất kỳ lưu luyến gì, hoàn toàn là cảm ứng đạo giao. Có 

duyên nghĩa là cảm, Bồ Tát liền có ứng. 

Trong hai bài rưỡi kệ tụng này nói đến ba vấn đề, chúng ta xem chú giải của Hoàng 

Niệm Tổ: “Đoạn nguyện văn ở trên”, tức là đoạn mười câu nguyên văn ở trước. “Cầu đức 

giác tha của Phật”, ở trước là tự lợi, đây là giác tha, đức lợi tha. “Bốn câu trước, cứu khổ như 

Đức Phật, biểu trưng tỳ kheo Pháp Tạng, nguyện như vô lượng tất cả Chư Phật trong quá 

khứ, làm đại đạo sư cho tất cả hữu tình, dẫn dắt chúng sanh lìa khổ được vui, từ mê được 

ngộ, ra khỏi biển sanh tử, nhập tri kiến Phật. Lại dùng vô số phương tiện khiến tất cả chúng 

sanh, được vô úy lực. Cho nên nói, có thể cứu tất cả các khổ não sanh lão bệnh tử của thế 

gian”, chúng ta xem đoạn này trước. 

Tỳ kheo Pháp Tạng ở trước Thế Gian Tự Tại Vương Phật phát lời nguyện này, nguyện 

này rất thù thắng, vì sao vậy? Hy vọng bản thân tự giác giác tha đều được giống như Phật 

vậy, nguyện này rất thù thắng. Thử nghĩ xem, chúng ta học Phật là phát nguyện gì? So sánh 

với ngài là hiểu ngay. Trước đây khi tôi mới học Phật, đọc Lục Tổ Đàn Kinh, thấy sở cầu của 

Lục tổ, chúng ta không dám tưởng tượng! Ngài Huệ Năng đến Hoàng Mai gặp Ngũ tổ Hoằng 

Nhẫn, Ngũ tổ hỏi ông đến đây cầu điều gì? Ngài trả lời con muốn cầu làm Phật. Tôi tin rằng 

trong đời Ngũ tổ gặp không biết bao nhiêu người, xưa nay chưa có ai ở trước ngài nói con 
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muốn đến làm Phật. Hy hữu khó gặp! Ngài là muốn đến làm Phật, Ngũ tổ thật sự đã giúp 

ngài thành Phật. Như vậy chúng ta mới biết, tâm nguyện của chúng ta quan hệ rất lớn.  

Người học Phật hiện nay, hỏi những người tại gia, quý vị đến cầu điều gì? Cầu thăng 

quan phát tài, cầu Phật gia hộ, không phải là những điều này ư? Không có ai nói tôi muốn 

đến cầu làm Phật. Quý vị hỏi người xuất gia cầu điều gì? Đó là học theo một số câu nói quen 

thuộc, hoằng pháp lợi sanh, hoằng hộ chánh pháp. Phải chăng họ thật sự làm được điều đó? 

Không có. Có thể không đeo đuổi danh văn lợi dưỡng đã là không tệ, cho nên học Phật chơn 

chánh không đơn giản! Học Phật chơn chánh là lấy Phật làm tiêu chuẩn, ta cần phải học theo 

ngài, giống như ngài vậy. 

Phật trong mười pháp giới đều như vậy, họ học thật, học rất giống, chỉ là không dùng 

chân tâm, còn khởi tâm động niệm. Tuy không dùng chân tâm, nhưng cũng rất đáng nể, họ 

đoạn tận phân biệt chấp trước, chỉ có khởi tâm động niệm, đáng để chúng ta tôn kính. So với 

ngài chúng ta thua xa, ta không thể không tôn kính ngài. 

Trong chú giải nói rất hay: “Nguyện như vô lượng tất cả chư Phật trong quá khứ”. Đây 

là nói rõ tất cả Bồ Tát sau cùng thành Phật, sau khi thành Phật không ai không cứu độ tất cả 

chúng sanh khổ nạn trong thế gian. Chúng sanh khổ nạn bao gồm những ai? Bao gồm mười 

pháp giới. Phật trong mười pháp giới chưa chuyển thức thành trí, họ vẫn khổ, chưa phá vô 

minh phiền não. Tuy đã đoạn kiến tư phiền não và vô minh phiền não, nhưng chưa đoạn được 

vô minh phiền não, như vậy sao không khổ? Cần Chư Phật Bồ Tát giúp họ, dạy họ phá trừ 

nhất phẩm vô minh sau cùng, đây là vô minh phiền não. 

“Làm đại đạo sư cho tất cả hữu tình”, trong Phật pháp đạo sư là xưng hô đối với Phật, 

chúng ta không thể không biết điều này. Đạo sư là cách xưng hô tôn kính đối với Phật, còn 

có một danh từ gọi là đại sư, đây là xưng hô đối với Phật. Không dùng với Bồ Tát, đối với Bồ 

Tát xưng đại sĩ, không xưng đại sư. 

Bây giờ, nếu như bình thường chúng ta nói, người ta không hiểu. Tôn kính quý vị, thấy 

người xuất gia, người ta xưng quý vị là đại sư, là đại đạo sư. Quý vị phải nói cho họ biết, 

không được dùng cách xưng hô này. Dùng cách xưng hô này là quá đáng, chúng ta chưa đến 

được trình độ này, danh và thực không phù hợp, đây không phải tôn kính. Chúng ta phải làm 

gương tốt cho người thế gian, không được vượt qua giới hạn cho phép. Có thể gọi hòa 

thượng, hòa thượng là tiếng Ấn độ, ý nghĩa thì sao? Dịch sang tiếng Trung nghĩa là thân giáo 

sư, trong trường học bây giờ là giáo thọ hướng dẫn. Chúng ta học ở trường, họ trực tiếp 

hướng dẫn chúng ta, nên gọi là thân giáo sư. Hiệu trưởng cũng là thân giáo sư, tuy họ không 

dạy quý vị, nhưng toàn bộ kế hoặch học tập của quý vị đều do ông ta sắp xếp, họ mời một số 

thầy giáo thay mình chấp hành, cho nên họ là thân giáo sư. Cách xưng hô này không thể tùy 

tiện. Các giáo thọ khác ở trường gọi là giáo thọ, trong Phật pháp gọi là A xà lê. Trong Phật 

pháp A xà lê, ở trường xưng là giáo thọ. Đức hạnh của họ, tu dưỡng của họ, học thuật của họ 

đều có thể làm mô phạm cho chúng ta. Cho nên A xà lê dịch sang tiếng Trung nghĩa là quỹ 

phạm sư. Quỹ là quỹ đạo, phạm là mô phạm, nghĩa là đạo đức, tu dưỡng, học thuật của họ có 

thể dạy chúng ta, có thể chỉ đạo chúng ta. Từ các cách xưng hô, quý vị quan sát tường tận, 

Phật giáo không phải Tôn giáo, trong Tôn giáo không có cách xưng hô này. Trong Tôn giáo 

xưng Thần, xưng Thượng đế, xưng chủ. Phật giáo hoàn toàn không có điều này, Phật giáo 

xưng Phật, xưng Bồ Tát, đó là danh xưng của học vị. Ở đây gọi là đại đạo sư, đó là xưng hô 

trên chức vụ. Đại đạo sư là hiệu trưởng, là xưng hô trên chức vụ. A xà lê là giáo thọ, đều là 



Tập 160 886 

 

xưng hô trên chức vụ, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Chúng ta tự xưng là đệ tử, học 

trò. Ngày xưa xưng đệ tử, bây giờ gọi là học trò. 

Chúng ta với Phật, Bồ Tát là mối quan hệ thầy trò. Bồ Tát là học sinh thời kỳ đầu của 

Phật, chúng ta là học sinh bây giờ, chúng ta với Bồ Tát là học sinh lớp trên và lớp dưới. Hiểu 

rõ mối quan hệ này, đây là luân lý! Cho nên Bồ Tát là đàn anh của chúng ta, phải biết điều 

này. Xưng Bồ Tát tức là gọi tên học vị của họ, quan hệ là đồng học lớp trước lớp sau, là quan 

hệ đàn anh. Nếu ta hiểu rõ tất cả vấn đề này, mới biết rằng Phật giáo là nền giáo dục chính 

hiệu, giáo dục Phật giáo, không liên quan gì đến Tôn giáo. Hiện nay khiến Phật giáo trở 

thành Tôn giáo, trở thành mê tín, điều này quá oan uổng! Chúng ta không thể trách xã hội đại 

chúng, mà trách hàng đệ tử Phật chúng ta. Chúng ta không làm tốt, bản thân chưa hiểu rõ 

ràng, tự mình khiến Phật giáo trở thành mê tín, trở thành Tôn giáo. Học Phật như thế đúng 

như lời pháp sư Quán Đảnh nói, sợ tương lai đều đọa vào ba đường ác, làm sao xứng đáng 

với thầy mình? 

Làm đại đạo sư của tất cả hữu tình, tất cả hữu tình bao gồm mười pháp giới. “Dẫn dắt 

chúng sanh lìa khổ được vui”, khổ này là cứu cánh khổ, được vui là được niềm vui cứu cánh. 

Cứu cánh khổ là gì? Nguồn gốc của khổ ở đâu? Nguồn gốc của khổ là vô minh, gọi là vô thỉ 

vô minh. Trần sa phiền não là từ vô minh phiền não sanh sa, kiến tư phiền não cũng từ vô 

minh phiền não sinh ra, vô minh là cội nguồn của tất cả phiền não. Nếu đoạn được nó, thì tất 

cả phiền não đều đoạn, không còn nữa.  

Trở về tự tánh là niềm vui cứu cánh. Hay nói cách khác, cõi thật báo trang nghiêm đều 

không phải niềm vui cứu cánh, trở về thường tịch quang mới là niềm vui cứu cánh. Giúp 

người phải giúp đến cùng mới được. Đại thừa Phật giáo thường nói: “Đệ tử Phật môn, không 

bỏ một ai”, từ bi đến cùng tột. Người đến không cự tuyệt, người đi không lưu giữ, hoàn toàn 

tùy theo ý muốn của mỗi người. Chúng ta thật tâm tu hành, chư Phật Bồ Tát toàn tâm toàn 

lực giúp đỡ. Chúng ta không muốn tu hành, họ cũng không đến tìm chúng ta. 

“Từ mê được ngộ, ra khỏi biển sanh tử”. Trong Phật pháp nói sanh tử có hai loại: Phân 

đoạn sanh tử và biến dị sanh tử. Phân đoạn sanh tử là hữu hình_chúng ta ở thế gian, đời này 

từ khi sanh ra đến lúc chết, đây là một đoạn, một đoạn lớn. Phân theo đoạn nhỏ, từ đầu năm 

đến cuối năm, đây là một sanh tử. Tiếp tục phân, hôm qua chết bây giờ sanh, hôm qua vĩnh 

viễn không trở lại. Lại tiếp tục phân, một giờ trước đã chết, giờ này sanh ra, đây đều gọi là 

phân đoạn. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, niệm trước diệt niệm này sanh, niệm này diệt 

niệm sau sanh. Đây đều gọi là phân đoạn sanh tử, bởi thế gọi là vô thường! 

Biến dị sanh tử khác với cách nói này. Vì sanh tử là khổ, biến dị cũng là khổ. Biến dị là 

gì? Chúng ta không ngừng nâng cao, như đi học vậy. Quý vị học lớp một, lớp một đã sanh. 

Học xong lớp một lên lớp hai, lớp một chết lớp hai sanh, lớp hai chết lớp ba sanh. Đây gọi là 

biến dị sanh tử, cảnh giới không ngừng nâng cao. Trong cõi thật báo, 41 vị pháp thân đại sĩ, 

họ có biến dị sanh tử, đoạn dần tập khí vô thỉ vô minh, họ nâng cao dần lên, đó gọi là biến dị. 

Sau cùng đoạn tận nhất phẩm tập khí vô minh, đó là Diệu giác vị, vĩnh viễn không có sanh 

tử, biến dị sanh tử cũng không có.  

Đây là trong kinh Phật nói về hai loại sanh tử, chúng ta phải biết, gọi là ra khỏi biển 

sanh tử, nhập vào tri kiến Phật, chứng được trí tuệ đức tướng viên mãn giống như Phật vậy. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: “Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai”, 

hoàn toàn chứng được. 
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“Lại dùng vô số phương tiện khiến tất cả chúng sanh được vô úy lực”. Vô úy có bốn 

loại, lực là thập lực, đều là Như Lai ở quả địa chứng được. Thực tế mà nói, đều là vốn đầy đủ 

trong tự tánh. Khi đại sư Huệ Năng khai ngộ, nói ra cảnh giới mà ngài chứng ngộ, nói năm 

câu. Câu thứ ba nói: “đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, đầy đủ điều gì? Trong tự tánh vốn đầy 

đủ, đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Dùng ba loại lớn này, là 

bao hàm hết toàn thể vạn pháp trong vũ trụ, không sót thứ nào. Không phải thuộc về trí tuệ 

thì thuộc về đức năng, không phải đức năng chính là tướng hảo, khái quát tất cả, vốn tự đầy 

đủ. Cho nên họ có vô số phương tiện, có bốn vô úy, mười lực. “Nên nói có thể cứu tất cả các 

khổ não sanh lão bệnh tử của thế gian”, đây là đưa ra ví dụ. Vì đây là điều tất cả chúng sanh 

không thể tránh khỏi, tất cả chúng sanh đều vì nó mà khổ não. 

Chư thế gian, có thể cứu tất cả các thế gian. “Chư thế gian, nói một cách nông cạn là 

Dục giới, sắc giới, vô sắc giới là thế gian”, đây là nói đến lục đạo! Dục là thất tình ngũ dục, 

lục đạo chúng sanh đều có. Thất tình là hỷ nộ ai lạc ái ác dục, đây là thất tình. Dục là dục 

vọng, tài sắc danh thực thùy gọi là ngũ dục. Lục đạo chúng sanh có thất tình ngũ dục, cho 

nên gọi là dục giới, ở đây rất khổ, phiền não sâu nặng vô cùng. Nếu chúng ta khống chế được 

thất tình ngũ dục này, dùng phương pháp gì? Tu định. Thiền định thế gian, tứ thiền bát định, 

thành tựu thiền định này, tu đến sơ thiền là vượt ra khỏi dục giới. 

Trời có 28 tầng, thấp nhất là sáu tầng trời cõi dục, sáu tầng trời này chưa lìa khỏi dục 

vọng, càng lên cao thì dục vọng càng nhạt dần. Nếu khống chế được dục vọng, tuy chưa đoạn 

nhưng nó không khởi tác dụng, ta không còn ở dục giới, mà sanh đến sắc giới, chứng được sơ 

thiền. Định công đạt được sơ thiền quý vị sanh đến trời sơ thiền, đạt được nhị thiền thì sanh 

đến trời nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trong tứ thiền có tất cả 18 tầng trời, gọi là sắc giới. 

Trong đó có sắc thân, có thân thể, có sắc thân, có cung điện, có sắc, nghĩa là có hiện tượng 

vật chất. Trong đó không có dục vọng, không có ưu tư, ở đó họ không có những nỗi âu lo, 

người ở đó rất bình thường. Tiếp tục nâng cao hơn, gọi là tứ không định. Cảnh giới cao hơn 

nữa, con người không có thân thể, không có thân thể đương nhiên cũng không cần nhà ở, 

càng thanh tịnh. Đại khái như thông thường chúng ra gọi là linh giới, họ trú ở Tứ không 

thiên, cũng có bốn tầng, tứ không định, là phàm phu cao cấp. Cảnh giới này trong Lão Tử 

chúng ta thấy, trong Lão Tử có câu nói rằng: “ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân”. Lão tử nói 

ưu hoạn lớn nhất của mình là gì? Là vì có thân thể, có thân thể là có phiền phức, không có 

thân thể tốt biết bao! Trời tứ không không có thân thể. Lão Tử nói câu này, không biết phải 

chăng ông đã đến Trời tứ không? Chưa đến Trời tứ không, nói câu nói này là thật không phải 

giả, đích thực có cảnh giới này. Cho nên có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đây là lục đạo. 

“Tam giới bất an, do như nhà lửa”, câu này nói trong Kinh Pháp Hoa. Tam giới nghĩa là 

dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vì sao thế? Vì tam giới này đều có thành trụ hoại không, tuyệt 

đối không phải vĩnh hằng, không phải bất biến. Nhờ định công duy trì, khiến ta vãng sanh 

đến đó, nhưng định có thời gian nhất định. Thời gian đến, định công mất đi, phiền não lại 

khởi hiện hành. Khi phiền não hiện hành, ta lại tùy theo nghiệp lực để đi đầu thai, vẫn trôi lăn 

trong luân hồi lục đạo. Vấn đề này rất phiền phức, Đức Phật mới nói: Tam giới bất an, đều 

như nhà lửa. Giống như ta sống trong ngôi nhà này, nhà này bị lửa đốt cháy, ta không cách 

nào ra khỏi được. 

“Đều ở trong biển sanh tử”, biển sanh tử nghĩa là luân hồi lục đạo. “Cho nên nguyện 

cứu độ”, Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện muốn cứu, đặc biệt là chúng sanh đau khổ não trong 

lục đạo. “Lại nói, các quả vị trước sơ địa, cũng là thế gian, chưa đoạn tận vô minh, cũng cần 
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độ thoát”, lời này là thật không phải giả. Địa tiền là trước Biệt giáo sơ địa, Biệt giáo sơ địa 

đồng nghĩa với Viên giáo sơ trụ, trong Kinh Hoa Nghiêm nói chính là sơ trụ. Trước sơ trụ tức 

là thập tín vị, thập tín vị trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong thập tín vị, bao gồm Thanh văn, 

Duyên giác, Bồ Tát, Phật, vô minh chưa đoạn tận. Họ vẫn còn khổ não, cho nên họ cũng cần 

được độ. Chứng được sơ trụ trở lên, chuyển A lại da thành đại viên cảnh trí, nghĩa là chuyển 

bát thức thành tứ trí, mới vượt ra khỏi mười pháp giới. Bồ Tát độ chúng sanh phải đến cảnh 

giới này, lên cao nữa thì sao? Lên cao nữa là vô công dụng đạo, lên nữa thì đành chịu. Chỉ 

còn cách để thời gian từ từ khiến tập khí vô minh tự nhiên bị đào thải, ở trên chỉ đành như 

vậy, nên cũng không cách nào độ được. Khi độ, cứu cánh là đưa họ đến cõi thật báo trang 

nghiêm, việc độ chúng sanh đã viên mãn. Đến viên giáo sơ trú, họ ở trong cõi thật báo, đó là 

thời gian, thời gian dài ngắn cũng không nhất định, có liên quan đến định công của họ. Điều 

này không chướng ngại họ, trong mười pháp giới, chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Như 

32 ứng hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm, đáng dùng thân gì để độ thoát, họ liền thị hiện thân đó. 

Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 201 hàng thứ hai từ dưới đếm lên, bắt đầu xem từ câu sau cùng, hàng 

thứ hai từ dưới đếm lên: “Thường hành bố thí, bốn câu ở dưới”, nghĩa là bài kệ thứ hai. 

“Hiển lộ bổn nguyện từ bi vô tận của Bồ Tát Pháp Tạng, nguyện thường hành lục độ, phổ độ 

chúng sanh. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói: Chư Phật Như Lai, dùng tâm đại bi làm thể. 

Vì chúng sanh mà khởi đại bi, vì đại bi sanh tâm bồ đề, vì tâm bồ đề thành đẳng chánh giác”. 

Chúng ta xem đoạn nhỏ này trước, bốn câu kệ này chúng ta đọc qua một lượt.  

“Thường hành bố thí cập giới nhẫn 

Tinh tấn định tuệ lục ba la 

Vị độ hữu tình linh đắc độ 

Dĩ độ chi giả sử thành Phật”.  

Bốn câu kệ này là bổn nguyện từ bi vô tận của Bồ Tát Pháp Tạng.Nguyện thường hành 

lục độ, phổ độ chúng sanh, độ chúng sanh dùng phương pháp gì? Tức là dùng sáu loại 

phương pháp này. Trong Phẩm Hạnh Nguyện có một đoạn kinh văn nói rõ về ý này. Trong 

kinh nói: “Chư Phật Như Lai”, câu này rất quan trọng, tất cả Bồ Tát trong ba đời mười 

phương tu hành chứng quả không ngoại lệ, đều là lấy tâm đại bi làm thể. Chúng ta học Phật, 

nếu không có tâm đại bi không thể thành tựu. Tâm đại bi là tâm gì? Tâm thương xót tất cả 
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chúng sanh. Tâm này thật sự có thể sanh khởi, công phu học Phật sẽ đắc lực, vì sao vậy? Vì 

đây là chân tâm. Chúng ta cần phải hiểu, chúng sanh lục đạo dùng vọng tâm, vọng tâm và 

chân tâm không tương ưng. Vọng tâm học Phật không thể có thành tựu, vọng tâm học Phật 

vẫn ở trong luân hồi lục đạo, nhất định không ra khỏi được, chúng ta không thể không hiểu 

điều này. Sau khi tâm đại từ bi sanh khởi, tâm đại từ bi hiển lộ ra từ trong chân tâm, mới có 

thể độ chính mình, mới có thể độ chúng sanh. Thương xót chúng sanh khổ nạn trong lục đạo, 

chúng sanh lục đạo rất khổ, truy đuổi những gì của thế gian, trong kinh điển đại tiểu thừa nói 

rất nhiều. 

Nguồn gốc của vọng tâm là gì? Chúng ta không thể không hiểu điều này, chính là cái ta. 

Quý vị xem nguồn gốc đó từ đâu sanh ra? Chúng ta học tập giáo lý đại thừa lâu như vậy, tuy 

chưa chứng nhưng chúng ta có giải ngộ. Nghe rất nhiều, nghe rất quen, là từ Mạt na sanh ra. 

Mạt na từ đâu mà có? 8 thức 51 tâm sở xuất hiện cùng một lúc. Xuất hiện như thế nào? Nhất 

niệm bất giác, mê, hiện tượng này xuất hiện. Ta từ đâu mà có? Ta từ trong mạt na, tứ đại 

phiền não thường tương tùy, bốn loại này là căn bản phiền não. Có nó nghĩa là chế tạo luân 

hồi lục đạo, vĩnh viễn không ra khỏi được. 

Điều đầu tiên trong tứ đại phiền não là ngã kiến, kiến này là giả không phải thật. Không 

phải thật mà tưởng rằng trong này có thứ là thật, “ngã” thật đáng sợ! Theo ta đến là tam độc 

phiền não. Chúng ta hiểu được đạo lý này, làm người đâu có gì đáng để kiêu ngạo? Trong 

mắt Phật Bồ Tát thấy chúng ta là kẻ đáng thương. Điều đầu tiên là ngã ái, ngã ái là tham. Ngã 

mạn, ngã mạn là sân, ngã si là ngu si. Ba độc phiền não tham sân si khi nào phát sanh? Lúc 

nhất niệm bất giác nó sanh ra, cho nên gọi nó là căn bản phiền não. Chúng ta từ nhất niệm bất 

giác rồi mê muội, luân hồi trong lục đạo đến bao nhiêu đời kiếp? Vô lượng kiếp, tập khí quá 

nặng. Đoạn tận tam độc phiền não là thành Phật, mới trở lại bản lai diện mục của chúng ta. 

Tu như thế nào? Phương pháp tu học pháp thế xuất thế gian hoàn toàn tương đồng.  

Lễ kính, quý vị xem trong Lễ Ký, mở ra xem câu đầu tiên: “Khúc Lễ viết: vô bất kính”, 

cung kính đối với tất cả chúng sanh, phải cung kính đến mức độ nào? Người bây giờ không 

làm được, người bây giờ rất đáng thương, chưa tiếp thu giáo dục, chưa từng thấy nó như thế 

nào. Ngày xưa, giáo huấn của cổ nhân kéo dài mấy ngàn năm không mất, người nông thôn 

không biết chữ, không được học tập, nhưng họ hiểu. Họ biết cách hiếu kính cha mẹ, họ biết 

cách kính trọng người lớn, họ nắm được căn bản. Hiện nay không còn, chẳng những không ai 

dạy, mà còn chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy. Hiện nay làm cha mẹ đã quay ngược lại 

hiếu thảo con cái, không phải con cái hiếu thảo cha mẹ, là cha mẹ hiếu thảo con cái. Thiên hạ 

làm sao không loạn được? Thiên tai sao có thể không có? Thiên tai từ đâu mà có? Là từ đây 

mà sanh ra, sự bất hiếu này hủy diệt nguồn gốc.  

Tịnh tông tu học nương theo nguyên tắc chỉ đạo cao nhất là Tịnh Nghiệp Tam Phước. 

Câu đầu tiên của Tịnh Nghiệp Tam Phước là “hiếu dưỡng phụ mẫu”, câu thứ hai là “phụng 

sự sư trưởng”, đây là căn bản. Thân mạng chúng ta có được từ cha mẹ, tuệ mạng có được từ 

thầy tổ, đại ân đại đức, căn bản lớn lao. Nếu sơ suất điều này, quên hoàn toàn, thì những thứ 

còn lại đều là giả. 

Chúng ta sống trong thời đại hiện nay, bất luận tương lai họ thành tựu đến đâu, chỉ cần 

không có nền tảng, nói khó nghe một chút, quả báo nhất định ở trong tam đồ. Trong kinh 

điển Đức Phật nói, nói không biết bao nhiêu lần, vô số lần. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày 

nào cũng nói, nhắc nhở chúng ta: Tham tâm đọa vào ngạ quỷ, ngạo mạn đọa địa ngục, ngu si 

đọa súc sanh, đây là ba đường ác. Có ba thứ này thì thế giới này có ba đường ác, nếu không 
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có tham sân si thế giới này không có lục đạo, chỉ có ba đường: Trời, người, tu la. Chỉ có ba 

đường này, không có ba đường ác. Có thế giới này chăng? Có. Trong phẩm thế giới Hoa 

Tạng Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã thấy. Còn có thế giới càng tốt đẹp hơn, đến lục đạo cũng 

không có. Chỉ có tứ thánh: Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật, nó không có lục đạo. Có thế 

giới thuần Tịnh độ, chỉ có cõi thật báo, không có mười pháp giới. Phải có phước báo lớn như 

thế, có công phu tu hành như vậy sẽ sanh đến thế giới đó.  

Lục đạo quá khổ, rất khổ, rất đáng thương, cho nên Phật Bồ Tát dùng tâm đại bi_tâm đại 

bi là tâm thương xót. Bi là bạt khổ, họ quá đáng thương, quá khổ, hạng người nào khổ nhất? 

Người tự tư tự lợi khổ nhất, người đeo đuổi danh văn lợi dưỡng khổ nhất, người tham ngũ 

dục lục trần khổ nhất, người dẫy đầy tham sân si mạn nghi khổ nhất. Khổ đến mức độ đó, nói 

cho chư vị biết, xem kinh Phật cũng không hiểu, Phật Bồ Tát đến nói với họ họ cũng không 

hiểu, vì sao vậy? Vì nghiệp chướng của họ quá nặng, nghiệp chướng này nghĩa là phiền não. 

Tập khí phiền não, tập khí tham sân si mạn nghi quá nặng. Những gì họ nghe, những gì họ 

đọc không phải ý của Phật, mà là ý của chính họ. Kệ Khai Kinh nói rất hay: “Nguyện giải 

Như Lai chân thật nghĩa”, đây là ý của riêng họ, họ không có nghĩa chân thật của Như Lai, vì 

sao vậy? Nghĩa chân thật của Như Lai là chân tâm, mới có thể lãnh hội được nghĩa chân thật 

của Như Lai, cho nên người thật sự có tâm đại từ đại bi có thể hiểu.  

Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy, Kinh Hoa Nghiêm có mười loại đương cơ, 

nghĩa là đối tượng học tập tu học. Loại đương cơ thứ nhất là pháp thân đại sĩ, loại thứ nhất họ 

là chánh, thuần chánh đương cơ. Nghĩa là nói, Đức Phật chủ yếu là nói với họ, họ hoàn toàn 

dùng chân tâm, chuyển bát thức thành tứ trí, mỗi người đều phát tâm đại bồ đề. Kinh Hoa 

Nghiêm là nói với những đối tượng này, không phải căn tánh như vậy không tham dự được 

pháp hội Hoa Nghiêm. Nhưng điều sau cùng, người đầy đủ tâm đại từ bi thì được, tâm đại từ 

bi đã quên cái ta. Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến chúng sanh khổ nạn, làm sao giúp họ lìa 

khổ được vui, niệm niệm không bỏ chúng sanh. Người có tâm như vậy, tuy chưa minh tâm 

kiến tánh, nhưng họ rất gần gủi, rất tương ưng với Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Vì thế họ cũng 

có thể hiểu, cũng hưởng được lợi ích. 

Những đạo lý này đại sư Ấn Quang nói cho chúng ta rất cụ thể, ngài nói với chúng ta: 

Một phần thành kính, quý vị có một phần tâm chân thành cung kính, khi đọc kinh nghe kinh 

được một phần lợi ích. Hai phần thành kính, quý vị được hai phần lợi ích. Mười phần thành 

kính, quý vị được mười phần lợi ích. Nói cách khác, không có tâm thành kính họ sẽ không 

được lợi ích. Ý câu nói này rất thâm sâu! 

Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, đây là từ bi, tìm không thấy người có tâm chân 

thành, họ phải làm sao? Họ không thể dạy, họ ra đi vì không có nhân duyên, không có nhân 

duyên họ liền ra đi. Trong Phật pháp gọi là khế cơ, không có người khế cơ ngài sẽ đi. Nhưng 

trong tất cả đại chúng, quý vị có thể nói không có khế cơ ư? Có một người, hai người là được, 

vì sao vậy? Vì đệ tử nhà Phật không từ bỏ một ai. Chỉ cần có một người đương cơ, Đức Phật 

chủ yếu nói với họ, người khác dự thính. Người đương cơ này rất có thể không phải lục đạo 

chúng sanh, họ từ đâu đến? Họ đến từ cõi trời. Vì họ không đến, Đức Phật không đến giảng 

kinh. Họ đến, Đức Phật liền ở đó giảng kinh, họ đến là để độ chúng sanh 

Chư vị đồng học nên biết, Đức Thế Tôn thị hiện ở thế gian này, khi sao mai vừa mọc, 

ngài đại triệt đại ngộ, thành Phật. Ngài thành Phật, thấy không có ai đương cơ, ngài liền khởi 

niệm muốn lập tức nhập niết bàn, ra đi. Lúc này người cõi Trời tịnh cư nhìn thấy, người cõi 

Trời tịnh cư là ai? Trong Trời tứ thiền có Ngũ bất hoàn thiên. Trời tứ thiên có chín tầng trời, 
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trong đó có năm loại gọi là Ngũ bất hoàn thiên, họ không còn trở lại cõi dục này. Những 

thiên nhân này tiểu thừa nói là tam quả trở lên, trong đại thừa như Kinh Hoa Nghiêm là Bồ 

Tát lục tín vị. Từ sơ tín họ đến lục tín vị, họ ở trong Ngũ bất hoàn thiên, họ không đến dục 

giới. Người của Ngũ bất hoàn thiên lập tức nhìn thấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện 

thành Phật, họ nói như vậy không đáng mừng ư? Nhưng nếu không có người khởi thỉnh ngài 

sẽ ra đi, họ liền xuống cõi Ta bà, họ biến thành người phàm phu như thế gian chúng ta: Thỉnh 

Phật trú thế, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Hai nguyện trong Phổ Hiền hạnh nguyện: Thỉnh 

chuyển pháp luân, thỉnh Phật trú thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận lời. Họ không đến, họ 

không đến Đức Phật vừa thành Phật liền vào niết bàn. Chúng ta phải hiểu chân tướng sự thật 

này. Đây nghĩa là Chư Phật Bồ Tát chưa từ bỏ chúng sanh đau khổ, luôn thị hiện vô số 

phương tiện để giúp chúng ta, chúng ta không cảm kích được chăng? 

Ở đây chúng ta đặt bài vị là cúng dường thiên nhân, họ có ân đức với chúng ta. Họ biết 

Phật, chúng ta không biết. Người thật sự có tâm từ bi, lân mẫn tất cả chúng sanh khổ nạn 

trong lục đạo, đến vua trời cũng không ngoại lệ. Vua trời là người trong số thiên nhân, đời 

quá khứ tu được phước báo lớn, làm vua trời, nhưng phước báo cũng có lúc hưởng hết. 

Hưởng hết thì sao? Hưởng hết thì đọa lạc, thông thường đa số đọa vào cõi người, đây là gì? 

Họ vẫn còn dư phước. Nếu trong đời quá khứ họ cũng tạo tội nghiệp rất nặng, tùy nghiệp thọ 

báo. Nếu họ tạo nghiệp đường ngạ quỷ rất nặng, tham tâm rất nặng, họ bị đọa vào đường ngạ 

quỷ. Người tâm sân nhuế nặng, người tâm ngạo mạn nặng, rất dễ đọa vào đường địa ngục. Cổ 

nhân có câu ngạn ngữ rằng: “Trèo cao té nặng”, chính là đạo lý này. 

Chúng ta thấy người phương tây dùng thuật thôi miên, tôi thấy trong báo cáo của họ 

từng có một người, có thể trở về hơn 4000 năm trước. Ở trong sơn động, không có nhà, đó là 

thời thượng cổ. Đến nay hình như có mấy mươi đời, họ đều nhớ được, hình như là hơn 80 đời, 

họ có thể nhớ được hơn 80 đời của thời thượng cổ. Những người này không phải là người 

từng giàu có, đều không phải từng làm quan lớn, rất bình thường, cho nên họ luân hồi ở cõi 

người. Nhân gian cũng là người bình thường, cũng sống rất khổ. Chư vị nên biết, làm quan 

lớn, giàu có họ tạo nghiệp rất nặng. Tạo nghiệp thiện cũng dễ, tạo nghiệp ác cũng dễ. Người 

bình thường như thế, đời này qua đời khác đều bình thường, trong lúc thôi miên có thể thấy. 

Họ có thể thấy được mấy mươi đời quá khứ. Những điều này đều tương ưng với kinh Phật 

dạy. 

Câu nói này ý nghĩa rất thâm sâu, không có người tu hành nào không có tâm từ bi. Từ là 

thấy chúng sanh khổ, thương xót họ, tâm chúng ta hình như không sanh khởi được. Quý vị 

nhìn thấy con kiến chăng? Có nhìn thấy con ruồi chăng, những con trùng này? Những loại 

này thường dể nhìn thấy, nó cũng là con người biến ra. Quan sát từ trên những phương diện 

này, từ bi sẽ sanh khởi. Quý vị thấy chúng đáng thương biết bao, chúng ngu si biết bao. Biết 

đâu con kiến này trong quá khứ từng làm quốc vương, quá khứ là phú ông giàu ức vạn, rất có 

thể, bây giờ họ biến thành như vậy. 

Ngay trong cuộc sống hằng ngày, những gì Đức Phật dạy, chúng ta phải nổ lực học tập. 

Dù nhỏ như một hạt bụi, bây giờ chúng ta hiểu, nó đầy đủ năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. 

Sao nó lại biến thành một hạt vi trần? Đáng thương hơn cả động vật. Sao nó lại biến thành đá? 

Phật pháp nói do tình chấp quá sâu nặng nên biến thành sỏi đá. Các nhà khoa học giải thích, 

tần suất vận động của nó chậm sẽ biến thành đá sỏi. Tần suất nhanh biến thành cây cỏ hoa lá, 

thuộc loại như da dẻ chúng ta. Nhanh hơn nữa biến thành sóng điện từ. Tất cả mọi hiện tượng 

vật chất và hiện tượng tinh thần, đều là tần suất khác nhau mà sanh ra hiện tượng. Trong Phật 
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pháp không giải thích như vậy, Phật pháp nói là do tình chấp. Tình chấp nặng biến thành 

khoáng vật, tình chấp nhẹ biến thành động thực vật. Tuy hai tư tưởng khác nhau, nhưng ý 

nghĩa rất gần nhau, có thể nói như thế. 

Người học Phật không thể không có tâm từ bi, trước tiên là quan sát chính mình, tâm từ 

bi cũng có thể sanh khởi. Cổ nhân nói: “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ”, chúng ta đối 

với mình có tâm từ bi chăng? “Từ có thể bạt khổ, bi có thể ban vui”. Cuộc sống chúng ta rất 

khổ, phiền não là khổ, tật bệnh là khổ, ngu si là khổ, ngạo mạn là khổ, đều đang tạo tội 

nghiệp. Tuy gặp được Phật pháp, không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.  

Đại thánh đại hiền của thế xuất thế gian, dạy chúng ta thực hành từ đâu? Từ lễ kính, lễ 

kính học từ đâu? Bắt đầu học từ việc đối đãi với cha mẹ, đối đãi với tổ tông, đối đãi với thầy 

tổ, như vậy dễ hơn. Điều quan trọng nhất trong hiếu dưỡng cha mẹ là có tâm cung kính. 

Chăm sóc cha mẹ chu đáo đến đâu, không đủ tâm cung kính vấn là bất hiếu. Đối với thầy, lễ 

kính chư Phật, cùng một đạo lý. Không có lễ kính sẽ không có thành tựu, Tổ sư Ấn Quang 

nói: Một phần thành kính được một phần lợi ích. Không có lễ kính không thể được lợi ích, 

quý vị xem điều này quan trọng biết bao. 

Bên dưới nói: “Vì chúng sanh mà sanh khởi đại bi”, chúng sanh quá đáng thương, đặc 

biệt là thời đại này của chúng ta. Ngày xưa còn được, xã hội ngày xưa cò có chút quan niệm 

luân lý đạo đức. Luân lý đạo đức là gì? Đó là được phước báo, mỗi người đều biết tu phước. 

Người bây giờ không biết tu phước, chỉ biết kiếm tiền, không từ thủ đoạn để kiếm tiền, đó là 

tạo nghiệp, tạo nghiệp ác không phải nghiệp thiện. Người bây giờ như thế nào gọi là thiện, 

như thế nào gọi là ác họ không nhận ra. Coi thiện là ác, coi ác là thiện, đây gọi là ngu si, thị 

phi điên đảo, giá trị quan cũng điên đảo, đây là ngu si. Ngu si thêm vào tham sân, khởi tâm 

động niệm là tổn người lợi mình, như vậy không đáng sợ ư? Quá khứ dù tu được phước báo 

lớn, thời gian rất ngắn là hưởng hết, phước báo hưởng hết thì sao? Khổ nạn liền đến theo, 

thiên tai ập đến. Người bây giờ không biết tu phước, không biết phước là gì. Quý vị nói họ 

nghe không hiểu, khi khổ nạn đến, kinh hoàng sợ hãi, lúc đó không kịp nữa, không ai có thể 

giúp được.  

Quý vị xem người thế gian hiện nay, tâm đại bi có thể sanh khởi. “Vì đại bi mà sanh bồ 

đề”, vì sao vậy? Vì bồ đề là giác ngộ, tâm đại bi có thể giúp ta giác ngộ. Người không có tâm 

từ bi sẽ mê hoặc, ngu si. Có tâm từ bi dể giác ngộ, có tâm từ bi, thấy chúng sanh tạo nghiệp, 

nhìn thấy khổ báo trong tương lai của họ, quý vị giác ngộ. Tâm từ bi sau khi giác ngộ, trước 

tiên là cầu cầu bản thân. Thể của tâm bồ đề là chân thành, tự thọ dụng là thanh tịnh bình đẳng 

giác, tự thọ dụng. Tha thọ dụng là đại từ đại bi, lấy đại từ đại bi đối nhân tiếp vật. Thanh tịnh 

bình đẳng giác là tự thọ dụng.  

Chúng ta làm sao để giúp chúng sanh, lợi ích chúng sanh? Cổ thánh tiên hiền nói rất hay, 

điều đầu tiên là phải thân hành, tiếp theo là ngôn giáo. Cần phải trong cuộc sống hằng ngày, 

bản thân mình thể hiện ra sự giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là vô ngã, cho nên ý niệm tâm thái 

phải thay đổi. Ngày xưa không học Phật, không học giáo dục thánh hiền, khởi tâm động niệm 

là tự tư tự lợi, sống ở thế gian này là gì? Là vì tôi, tâm thái này là sai lầm. Sau khi giác ngộ, 

ta sống ở thế gian này không phải vì tôi, tôi vì người, vì ai? Vì chúng sanh đau khổ trong lục 

đạo, hoàn toàn khác nhau. Tôi làm sao giúp người khác? Hiện nay chúng sanh tự tư tự lợi, tôi 

phải làm một người đại công vô tư. Người hiện nay đều tự lợi, tôi toàn tâm toàn ý lợi tha, tôi 

không tự lợi, có người như thế chăng? Có, chỉ là số ít, không thể nói không có, đây là người 

có tâm từ bi. 
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Ở Tam Trùng- Đài Loan có hai cô giáo, thấy rất nhiều gia đình đơn thân, giống như cô 

nhi vậy, không có ai giáo dưỡng. Hai người họ phát tâm tự tổ chức một lớp học, chuyên môn 

thu nhận những đứa trẻ này, những đứa trẻ thiếu trí năng, giúp chúng, toàn tâm toàn lực dạy 

dỗ chúng. Hình như năm nay là 13 năm hay là 14 năm rồi, thành tích vượt trội. Tiền lương 

hàng tháng của mình rất thấp, tiền kiếm được dùng hết vào việc này. Tôi thấy một bài báo 

cáo, hình như 13 năm họ dùng hơn 800 vạn tiền Đài Loan, không đơn giản! Hiện nay được 

xã hội tán dương, được quốc gia ủng hộ. Người cho thuê nhà, từ đây về sau hoàn toàn không 

lấy tiền thuê nhà, bị họ làm cảm động. Đây là người có tâm từ bi. Sức mạnh nào thúc đẩy họ? 

Từ bi thúc đẩy họ, lòng yêu thương thật sự đang thúc đẩy họ. Chúng tôi rất hy vọng ảnh 

hưởng của họ, có thể ảnh hưởng đến thành phố nhỏ này. Chính phủ khuyến khích họ, hiệp trợ 

họ, tương lai khiến vùng này trở thành một thành thị mô phạm, công đức vô lượng, quả thật 

là cứu khổ cứu nạn! Quý vị thấy, họ lấy thân làm gương, tự mình làm được, đây gọi là phát 

tâm. 

Kinh văn ở dưới là một ví dụ: “Thí như trong sa mạc hoang dã, có vua đại thọ”. Đây là 

trong sa mạc, trong sa mạc có một cây lớn. “Nếu rễ có nước, cành lá hoa quả, thảy đều tươi 

tốt”, điều này chúng ta có thể lý giải, không khó hiểu, nếu nó có nước nó sinh trưởng thật tốt. 

“Sống chết trong hoang dã, vua bồ đề thọ, cũng đều như vậy”. Dùng điều này làm ví dụ. 

Sống chết trong hoang dã nghĩa là lục đạo, ở trong lục đạo thật sự phát tâm bồ đề, đó chính là 

cây bồ đề, nó cũng cần nước mới tươi tốt. Cây không có nước nó sẽ khô chết, đó là gì? “Tất 

cả chúng sanh, ví như thân cây, Chư Phật Bồ Tát ví như hoa quả. Lấy nước đại bi, nhiêu ích 

chúng sanh, tức có thể thành tựu trí tuệ hoa quả của Chư Phật Bồ Tát”. Nếu không lấy đại từ 

đại bi lợi ích chúng sanh, nhiêu ích, nhiêu là gì? Lợi ích phong nhiêu nhất, lợi ích tốt nhất, lợi 

ích thù thắng nhất gọi là nhiêu ích. Toàn tâm toàn lực vì những chúng sanh đau khổ, làm ra 

tấm gương cho mọi người xem. Hiện nay thế giới này không có tấm gương tốt, chúng ta phải 

làm tấm gương tốt cho mọi người noi theo. Không có ai, chỉ mình tôi, tôi dùng thân thể cá 

nhân mình, tôi làm tấm gương. Quý vị làm tấm gương tốt, quý vị làm ảnh hưởng đến đoàn 

thể của mình, ảnh hưởng gia đình mình, ảnh hưởng một đoàn thể nhỏ. Một đoàn thể nhỏ đều 

trở thành tấm gương, là có thể ảnh hưởng đến đoàn thể khác, công đức này rất lớn. Đây thật 

sự đang hành Bồ Tát đạo. Mỗi ngày đọc sách thánh hiền, mỗi ngày nói đạo thánh hiền, làm 

sự nghiệp thánh hiền. Người này chính là Bồ Tát, người này thật sự có tâm đại bi, vì họ có 

thể nhiêu ích chúng sanh. Nghĩa là ý niệm vừa chuyển, tôi không còn vì chính mình, tôi vì 

người khác. Bản thân dù làm tốt đến đâu vẫn còn kém rất xa, tâm ngạo mạn không sanh khởi, 

chúng sanh khổ nạn quá nhiều, tôi mới giúp được mấy người! Đợi đến khi quý vị giúp được 

mấy trăm người, mấy ngàn người. Thế gian này hiện nay có hơn 60 ức người, chúng ta còn 

chưa giúp được, quý vị giúp được mấy ngàn người có đáng gì? Thường quán như vậy, mãi 

mãi duy trì sự khiêm tốn nhỏ bé của mình, đây là gì? Là dạy người. 

Bên dưới nói, “trong Đại Nhật Kinh nói: Đại bi là gốc, nay Pháp Tạng Bồ Tát cũng là 

như vậy. Dùng tâm đại bi, rộng hành lục độ, phổ độ quần sanh”. Người ta y giáo phụng hành!  

Tiếp theo giải thích Lục ba la mật, thông thường nói là Lục độ. “Là nguyên nhân chính 

chứng niết bàn, nguyện hành lục độ. Tức pháp môn vô biên thề nguyện học, và Phật đạo vô 

thượng thề nguyện chứng”, đây là hai câu trong tứ hoằng thệ nguyện. “Bố thí trị xan tham”, 

mấy câu này là nói về tự lợi. Quý vị xem phiền não xan tham, xan tham là sân nhuế và ngu si. 

Ở trước nói với quý vị, đây là tam độc phiền não sanh ra đã có, dùng phương pháp gì để đối 

trị nó? Dùng bố thí. Keo kiệt là ta không nỡ cho người khác, tham là tham cầu không có giới 
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hạn, muốn mãn nguyện vọng chính mình. Vĩnh viễn không mãn dục vọng của mình, đây là 

gốc rễ của phiền não. Phương pháp Đức Phật dùng chính là bố thí, trong bố thí có bố thí tài, 

bố thí pháp, bố thí vô úy. Trong tài bố thí có bố thí ngoại tài và bố thí nội tài, ngoại tài là vật 

ngoài thân, giúp người khác. Ngày nay chúng ta dùng tiền bạc giúp người, là ngoại tài, nội tài 

là chúng ta làm gương cho người khác noi theo. Làm một tấm gương tốt, đó là dùng nội tài 

bố thí. Chúng ta gặp bất kỳ ai đều mỉm cười đón tiếp. Quý vị thấy Hồ Tiểu Lâm nói, khi mới 

học là giả không phải cười thật. Mới bắt đầu là giả, giả hai ba năm sau trở thành thật, là tự 

nhiên. Trước đây không tự nhiên, bây giờ rất tự nhiên. Đây là tiến bộ, từ giả biến thành thật, 

ta không thể không làm như vậy. Khi mới học là giả, đều làm bộ làm tịch, từ từ biến thành 

thật. Đối với bất kỳ người nào đều cung kính lễ phép, gặp người chào hỏi đều cúi đầu 90 độ 

hành lễ, không sợ người khác cười, vì sao vậy? Từ từ biến thành thói quen, quen tưởng là 

thường, bị truyền nhiễm khi nào không hay, họ cũng học được. Đây gọi là gì? Đây gọi là nội 

tài bố thí. Bố thí là gì? Bố thí cung kính, bố thí lễ tiết, phải thực hành mới được. Nội tài ngoại 

tài đều xả hết, vì sao vậy? Tâm đại bi, có tâm đại bi họ có thể làm được. Không những không 

tham, đem toàn bộ những gì chính mình có ra bố thí, trong bố thí quan trọng nhất là pháp bố 

thí. 

Quý vị xem, hiện nay xã hội cần gì, nhằm vào nhu cầu bức thiết của xã hội đại chúng để 

làm bố thí. Nhu cầu bức thiết xã hội hiện nay là giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Vậy 

chúng ta phải thực hành ngũ luân, thực hành ngũ thường, thực hành tứ duy bát đức, đây là 

pháp bố thí. Chúng ta lấy thân mình làm gương, thân thể là tài bố thí. Tài bố thí, pháp bố thí 

đều có. Tài bố thí nhất định được giàu có, càng thí càng nhiều. Khi được nhiều, tham tâm liền 

khởi lên thì thật phiền phức, vậy phải làm sao? Càng nhiều càng bố thí. Càng bố thí càng 

nhiều, càng nhiều càng bố thí, đừng lưu giữ, làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng. Đức 

Phật dạy chúng ta, phát tài là phát bằng phương pháp này, không bố thí không phát tài được. 

Đó là gì? Đó là số mạng ta có, sao số mạng có? Nhờ trong đời quá khứ tu bố thí, là số mạng 

ta có, quý vị sẽ hưởng hết. Nếu chúng ta biết cách bố thí, thì của cải chúng ta hưởng mãi 

không hết. Cho nên quý vị phải hiểu lý, phải biết nên làm như thế nào. Bố thí pháp được 

thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được mạnh khỏe trường thọ. Ba thứ này người thế gian dốc 

sức tìm kiếm, có thể cầu được chăng? Không cầu được. Bất luận dùng thủ đoạn gì để truy cầu 

đều không cầu được, số mạng có tự nhiên sẽ có, số mạng không có cầu cũng không được. 

Nhưng nếu ta rộng hành bố thí, như vậy sẽ cầu được, thật sự sẽ đạt được. Hiểu được đạo lý 

này phải thực hành, có dũng khí để làm. 

Quý vị biết ngày nay chúng ta học Đệ Tử Quy là bố thí, chúng ta học Cảm Ứng Thiên 

cũng là bố thí, học Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng là bố thí. Làm ra cho người khác thấy, đó 

không phải là bố thí ư? Bản thân dùng nội tài để bố thí, thêm vào ngoại tài thì công đức vô 

cùng thù thắng! 

Trì giới trị phá giới, trì giới nói một cách đơn giản nghĩa là giữ quy củ, có thể giữ quy củ 

nhất định sẽ thành tựu. Đức Phật dạy chúng ta: “Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ”, 

đây là bí quyết thành Phật chứng quả của tất cả Bồ Tát trong quá khứ hay vị lai. Họ tu thành 

như thế nào? Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, giới không thể không tu. Ngày nay 

chúng ta nói tu giới, bắt đầu tu từ đâu? Quý vị thọ Bồ tát giới, thọ Tỳ kheo giới cũng vô 

dụng. Đó là giả, là hình thức, chỉ vẻ bên ngoài, cần phải thực hành. Thực hành phải bắt đầu 

từ Đệ Tử Quy, Đệ Tử Quy là nền tảng của giới luật. 
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Vì sao học Phật dùng Nho giáo làm nền tảng? Câu thứ nhất trong Tịnh Nghiệp Tam 

Phước nói: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”, thực hành hai câu này như thế nào? 

Thực hành Đệ Tử Quy, hai câu này sẽ viên mãn, cho nên hai câu này thực hành ở Đệ Tử 

Quy. Chưa thực hành Đệ Tử Quy, hai câu này chỉ là khẩu hiệu, không có nội dung. 

“Từ tâm bất sát” thực hành ở Cảm Ứng Thiên, hành trì Cảm Ứng Thiên là ta thực hiện 

được lời dạy này của Phật, sau đó là “tu thập thiện nghiệp đạo”. Thập Thiện Nghiệp kiến lập 

trên nền tảng của Đệ Tử Quy và Cảm Ứng Thiên, không có hai nền tảng này, ta không thực 

hành được Thập Thiện Nghiệp, không làm được tức không phải đệ tử Phật. Bản thân ta cho 

là đệ tử Phật, nhưng trong danh sách học sinh của Phật không có tên mình. Là giả, không 

phải thật. Nếu hành trì tất cả, mới là đệ tử chơn chánh của Phật. Cho nên không thể không trì 

giới luật. Phá giới là gì? Phá giới là tạo nghiệp. Tôi nói như thế quý vị càng rõ ràng, ấn tượng 

càng sâu sắc hơn. Trì giới là không tạo nghiệp, không trì giới là tạo nghiệp. Quả báo tạo 

nghiệp ở trong tam đồ, không thể không biết. 

Bốn câu sau là đối trị phiền não nghiêm trọng nhất của chúng ta, chúng ta tu hành không 

thể thành tựu. Nhẫn nhục đối trị sân nhuế, phiền não này rất nặng, gọi là một ngọn lửa thiêu 

cháy cả rừng công đức, sân nhuế là lửa. Đời này ta tu tập tích chứa được bao nhiêu công đức, 

học Phật đã mấy mươi năm, thử hỏi ta từ trước đến nay không nổi nống? Nếu hôm qua có nổi 

giận, công đức của ta chỉ còn từ hôm qua đến nay, vì sao vậy? Trước đó thì sao? Trước đó bị 

thiêu rụi tất cả, một lần nổi giận là mất hết, công đức không dễ thành tựu. Phước đức không 

bị, sân nhuế không thiêu rụi phước đức, mà thiêu cháy công đức, vì sao vậy? Công đức là 

tâm thanh tịnh, thanh tịnh bình đẳng giác là công đức, nhưng vừa nổi giận tâm liền loạn, tâm 

thanh tịnh không còn. Bởi vậy công đức quả thật không dễ tu, nhân tố đầu tiên phá hoại công 

đức chính là sân nhuế, vì thế Đức Phật dạy chúng ta phải nhẫn. Nhẫn, ngày xưa từ nhỏ là học 

nhẫn, phải học bao dung, phải học nhẫn, phải học nhường, nhẫn nhường thông thường đi đôi 

với nhau. Đầu tiên dạy chúng ta nhẫn nhường, sau đó tiến dần lên biết cách khiêm nhường, 

khiêm tốn, khiêm nhường, đến cảnh giới cao nhất là lễ nhường. Đều đạt được từ nhẫn nhục 

Ba la mật. Bố thí là tu công đức, nhẫn nhục là duy trì không để mất công đức. Thích bố thí, 

cũng thường hay nóng giận, quả báo như vậy ở đâu? Đa phần làm ma vương. A tu la, la sát, 

ma vương, họ cũng có thế lực rất lớn. Vì sao vậy? Vì họ tu bố thí, vì sao trở thành ma vương? 

Vì họ có sân nhuế. Nhưng ma vương hay A tu la, quý vị nên biết họ cũng là cực thịnh một 

đời. Sau khi chết họ đi về đâu? Họ đọa vào địa ngục A tỳ. Cho nên họ một đời hưng thịnh, 

đời sau lại đọa lạc, như vậy quả thật rất đáng thương. Điều tốt đẹp không tồn tại lâu, họ 

không giữ được lâu. Khi làm A tu la, làm ma vương, quý vị nói họ tạo bao nhiêu nghiệp 

chướng? Họ hại bao nhiêu người? Cho nên không thể không tu nhẫn nhục. Nhục ở đây là đặc 

biệt nói với người xưa, người xưa rất xem trọng chữ này. Quý vị xem cổ nhân gọi là sĩ, sĩ là 

người đọc sách, người hiểu lý lẽ: “Kẻ sĩ có thể giết không thể nhục”, chém đầu không sao, 

nhưng không được sỉ nhục, điều này không thể chịu được. Cho nên pháp sư phiên dịch kinh, 

cảm thấy người xưa rất xem trọng chữ nhục. Được, nhẫn nhục, nhục họ đều có thể nhẫn, 

đương nhiên họ có thể nhẫn bất kỳ điều gì. Cho nên nghĩa của nó vốn là nhẫn nại, pháp sư 

phiên dịch kinh điển đặc biệt nhằm vào căn tánh của người xưa, dùng nhẫn nhục đối trị sân 

nhuế. 

Tinh tấn đối trị giải đãi, vì sao có rất nhiều người đời này không thể thành tựu? Khuyết 

điểm là giải đãi, nếu thật sự tinh tấn, thành Phật không khó. Quý vị phải biết, hai chữ tinh tấn 

này, tinh là tinh thuần, thuần nhất không tạp gọi là tinh. Cùng một lúc học hai thứ không phải 
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tinh, một thứ là tinh, chuyên tinh. Hai thứ, ba thứ không chuyên, phân tâm. Học tập chỉ được 

học một thứ, là tinh, có tiến không thoái.  

Chúng ta không nên coi thường các bà cụ, ta tự cho mình hơn người. Bà cụ niệm Phật 

mấy năm được đến thế giới Cực Lạc thành Phật, ta vẫn đang trôi lăn trong luân hồi lục đạo. 

Quý vị coi thường họ, sau cùng phải cầu họ đến độ mình. Vì sao vậy? Vì họ tinh tấn, niệm 

rốt ráo một câu A Di Đà Phật, niệm khoảng ba năm họ đi làm Phật. Niệm rốt ráo một câu 

Phật hiệu suốt ba năm liền đi làm Phật, rất nhiều! 

Trước đây hoằng pháp ở HongKong, có mấy vị pháp sư. Đệ tử của pháp sư Đế Nhàn là 

pháp sư Đàm Hư, ở HongKong rất lâu, vãng sanh tại HongKong. Pháp sư Định Tây_khi pháp 

sư Đàm Hư kể chuyện cho chúng tôi nghe_Tôi chưa từng gặp ông, chỉ nghe băng ghi âm của 

ông giảng khai thị lúc Phật thất, ông kể câu chuyện về người thợ hàn. Người thợ hàn với ông 

là huynh đệ, họ là cùng bối phận, đều là đệ tử của pháp sư Đế Nhàn. Người thợ hàn không 

biết chữ, nói thợ hàn bây giờ ít ai hiểu. Tôi hiểu, tôi từng thấy, bây giờ nghề này không còn. 

Lúc nhỏ tôi ở nông thôn, một năm có khoảng hai ba lần, có người gánh một gánh đi hàn 

soong, hàn nồi. Soong nồi hư họ hàn lại, có thể sử dụng. Bây giờ không còn, không còn nghề 

này, vô cùng vất vả. Hàn một cái thau, hàn một cái nồi chỉ được một hai đồng, rất cực khổ. 

Về sau ông gặp lại người bạn lúc nhỏ của mình, là pháp sư Đế Nhàn, theo pháp sư xuất gia 

lúc hơn 40 tuổi. Pháp sư Đế Nhàn nói với ông, ông chưa từng đi học, không biết chữ, những 

thời công phu của người xuất gia ông đều không học được. Người rất chậm, không có trí tuệ, 

nhưng ông nhất quyết không xuất gia không được. Pháp sư Đế Nhàn đưa ra điều kiện, nếu 

ông nghe lời thì tôi đồng ý. Không sao, thầy nói gì tôi cũng nghe, quả thật rất nghe lời. Bí 

quyết thành công của ông là thật thà, nghe lời, thực hành, ba năm! Pháp sư Đế Nhàn xuống 

tóc cho ông, sau đó đưa ông đến ngôi miếu nhỏ nơi vùng quê ở Ninh Ba, miếu hư không có 

người ở. Tìm một nơi như vậy để ông ở, ông ở một mình. Dạy ông niệm một câu sáu chữ 

Nam Mô A Di Đà Phật, ông chỉ cần niệm sáu chữ này. Niệm mệt thì nghỉ, nghỉ xong hãy tiếp 

tục niệm, không kể ngày đêm. Điều này rất hay, không có áp lực, niệm mệt thì nghỉ, nghỉ 

xong lại niệm. Ba năm, biết trước giờ chết, không bệnh, đứng vãng sanh. Ở nông thôn cũng 

có mấy người chăm sóc ông, có mấy bà cụ chăm sóc ông, thấy ông đứng chết. Người ở đó 

chưa từng thấy hiện tượng đó, con người sao có thể đứng mà chết? Lập tức sai người đến 

Chùa Quán Tông báo tin, tức đến báo cho pháp sư Đế Nhàn. Pháp sư Đế Nhàn là sư phụ của 

ông, nên đến báo cho pháp sư. Pháp sư Đế Nhàn nhanh chóng đến đó, lúc đó đi bộ không có 

phương tiện giao thông. Đi một ngày, về một ngày, ba ngày, ông đứng chết như vậy ba ngày. 

Pháp sư lo hậu sự cho ông, khen ngợi, khâm phục ông. Thành tựu của ông, hiện nay rất nhiều 

phương trượng trú trì của các danh sơn ở thế gian, các đại pháp sư hoằng pháp lợi sanh đều 

thua xa ông, không sánh bằng ông. Ông đã đi làm Phật, người ta vãng sanh hay không còn 

chưa biết chắc. Người đó ai coi trọng? Ông thành tựu như thế nào? Nhờ tinh tấn, giữ chặt hai 

chữ này. 

Trước đây tôi ở Đài Loan, hơn 40 năm trước, dạy học ở Phật Quang Sơn. Tôi dạy học ở 

đó mười tháng, gặp được một người làm công trên núi, là công nhân làm lâu dài trên núi. Vì 

kiến trúc của Phật Quang Sơn suốt mấy mươi năm đều không ngừng, ngày ngày đều có xây 

dựng công trình. Có một buổi tối trăng rất đẹp, trên núi có một hồ nhỏ. Chúng tôi ngồi bên 

cạnh hồ nhỏ này, có khoảng mười mấy người đồng học đang ở đây đàm luận Phật pháp. 

Người công nhân này thấy vậy cũng đến ngồi vào nghe, ông kể chuyện cho chúng tôi nghe. 

Là thật không phải giả, là một bà lão hàng xóm ông ta. Năm ngoái, lúc đó là một năm_Năm 
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ngoái bà niệm Phật và đứng vãng sanh, niệm ba năm. Bà lão rất từ bi, người rất tốt, không 

hiểu Phật pháp. Bà lễ lạy thần, Bồ Tát, lạy tất cả. Bà không biết, nên gặp đâu bà lạy đó. Ba 

năm trước bà cưới một cô con dâu, con dâu hiểu biết Phật pháp, khuyên bà không nên lạy 

lung tung, đừng đi lễ lạy bên ngoài. Liền thiết một bàn Phật ở trong nhà, thờ tây phương Tam 

Thánh, chuyên niệm Phật A Di Đà, chuyên lạy Phật A Di Đà. Bà cụ này có thiện căn, nghe 

lời, bà cụ làm đúng như vậy. 

Quý vị xem, ở nhà niệm Phật A Di Đà suốt ba năm, bà vãng sanh vào buổi tối, lúc ăn 

cơm tối, con và dâu đều rất hiếu thảo. Bà nói với con dâu đừng đợi cơm, bà nói bà muốn đi 

tắm. Nhưng con và dâu vẫn đợi, đợi rất lâu không thấy bà ra. Kỳ lạ sao hôm nay mẹ tắm rửa 

lâu thế? Họ đi xem quả thật đã tắm xong, nhưng gọi không thấy bà trả lời, sau cùng thấy bà 

đứng trước bàn thờ Phật. Đứng đối diện tượng Phật, bận áo tràng tay cầm chuổi. Gọi bà 

không trả lời, xem lại thì ra bà đã vãng sanh, đứng mà vãng sanh. Người công nhân này nói 

với chúng tôi, niệm Phật thật tuyệt! Thật vậy, không phải giả, quý vị phải cố giắng niệm 

Phật. Người công nhân này đã dạy cho chúng tôi một bài học, chúng tôi vĩnh viễn không 

quên. Đây là người hàng xóm tận mắt chứng kiến, là sự thật hoàn toàn. Mấy năm trước tôi ở 

Cao Hùng, tôi hỏi thử có ai biết câu chuyện này? Có, có mấy người biết rõ câu chuyện này.  

Quý vị xem tinh tấn, chỉ ba năm là đến thế giới Cực Lạc làm Phật, không chơi với quý 

vị nữa, ở đây không có gì vui, đến thế giới cực Lạc. Chỉ cần ta nắm bắt được hai chữ này, đâu 

có chuyện không thành tựu! Cho nên tất cả công phu không thể thành tựu, đều do giải đãi. 

Thiền định trị tán loạn, thiền định. Nhẫn nhục là tiền phương tiện của Thiền định, nghĩa 

là công phu dự bị. Phàm những gì không thể nhẫn, tâm sao có thể định được? Nếu muốn tâm 

định thì tất cả đều phải nhẫn, phải thật sự làm được mỗi người đều là người tốt, mỗi việc đều 

là việc lành. Tôi thấy được, nghe được, tiếp xúc được, chỉ có tâm cung kính, tâm báo ân, 

tuyệt đối không có khinh mạn. Vĩnh viễn duy trì tâm thanh tịnh, không được để cảnh giới bên 

ngoài ảnh hưởng, từ từ sẽ được định. Thiền định ở đây, chính là nửa phần sau của đề kinh 

này nói: “Thanh tịnh bình đẳng giác”, đây đều thuộc về Thiền định. Trong định có tuệ, trong 

tuệ có định. 

Trí tuệ trị ngu si, không có trí tuệ nghĩa là ngu si, có ngu si tức không có trí tuệ. Trí tuệ 

từ đâu mà có? Trí tuệ từ định mà có, nghĩa là có từ tâm thanh tịnh. Tâm nông nổi, tâm không 

thanh tịnh, nên biết họ sanh điều gì? Họ sanh phiền não, không sanh trí tuệ, không thể không 

biết điều này. Thông thường người đọc sách, người siêng năng, họ sanh gì? Sanh tri thức, 

không phải trí tuệ. Khi nghĩ đến, đọc cuốn sách này đột nhiên khởi lên suy nghĩ của mình. Tự 

cho rằng là trí tuệ, thật ra nó không phải trí tuệ, nó là tri thức. Ngộ của họ là ngộ trong tri 

thức, không phải ngộ trong Thiền định. Điểm này nhất định phải phân biệt, trong trí tuệ chân 

thật không sanh phiền não. 

Chúng ta đọc sách thường cảm thấy có chỗ ngộ, bản thân rất hoan hỷ, hoan hỷ đó chính 

là phiền não, nó không phải pháp hỷ. Trong hoan hỷ có sự đắc ý, đó nghĩa là phiền não. Có 

kiêu mạn, người khác không bằng ta, đây là phiền não. Trong trí tuệ biểu hiện ra là sự khiêm 

tốn, cung kính, cảm ân, không giống nhau. Phản ứng của chính mình mình phải biết, là thuộc 

phản ứng nào. Tức có thể phân biệt được chúng ta phải chăng đang ở trong Bồ Tát đạo. 

Thường hành lục độ nghĩa là thực hiện tứ hoằng thệ nguyện, phiền não đã đoạn tận. 

Bình thường chúng ta đọc bốn câu kệ là: “Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn”, ở đây dùng 

vô biên, ý nghĩa giống nhau. “Tự giác giác tha, lấy sự giác ngộ của mình giác ngộ tất cả 

chúng sanh, lấy hạnh của mình dẫn dắt chúng sanh, lấy đức của mình hồi hướng cho chúng 
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sanh, tức là chúng sanh vô biên thề nguyện độ”. Tinh tấn, thực hành, biểu hiện trong cuộc 

sống sinh hoạt hằng ngày của mình, biểu hiện trong công việc, biểu hiện trong xử sự đối nhân 

tiếp vật. Đây là gì? Đây là phong cách của Bồ Tát, thể hiện sự giác ngộ. Bất luận người ta có 

học theo mình hay không, chúng ta vẫn biểu hiện ra như thế. Như vậy là đúng, thay đổi một 

cách vô tri vô giác. 

Người thiện căn sâu dày chuyển biến rất nhanh, người căn tánh chậm chạp chuyển biến 

chậm hơn. Bản thân không nên có ý niệm này, có ý niệm này là sai. Không có ý niệm này, tất 

cả đều thuận theo tự nhiên, cảm hóa tự nhiên, hoàn toàn không có ý mình trong đó. Tôi làm 

cho người khác thấy, tôi muốn để người khác học theo mình. Khởi ý niệm này là sai, đây 

nghĩa là phiền não, tức là không phải thật. Là thật, tức chỉ biết mình làm như vậy, tuyệt đối 

không yêu cầu người khác, người khác cũng có thể làm như thế, rất hoan hỷ, khuyến khích 

họ, khen ngợi họ. Khi họ không làm như thế, hoặc là còn chế nhạo chúng ta, chúng ta cũng 

mỉm cười đáp lại họ, cảm ân họ. Chúng ta làm chưa đủ, chưa đủ tốt để cảm động quý vị, quý 

vị không sai, là tôi sai, như vậy mới đúng. 

Bên dưới nói: “Chúng hữu tình chưa độ khiến họ được độ, người đã độ khiến họ thành 

Phật”. Chưa độ là không có thiện căn, chưa hề tiếp xúc Phật pháp, cần phải giúp họ, phải 

đem pháp môn thù thắng này giới thiệu cho họ, đây là chúng hữu tình chưa độ khiến được độ. 

Nói cho họ nghe những trường hợp có thật. Chúng ta biết có rất nhiều thanh niên muốn học 

Phật pháp, hy vọng mình giống như Bồ Tát, gánh vác việc cứu tế giúp đỡ chúng sanh, muốn 

học kinh giáo nhưng không có cơ hội. Đây là gì? Đây là chính mình không đủ phước báo. 

Trong quá khứ tôi từng có ba lần nhân duyên như thế, nhưng phước báo không đủ, đều 

không làm thành công. Bây giờ tuổi tác đã lớn, còn phước báo này chăng? Tôi nghĩ không 

có. Người thật sư muốn học Phật, hiện nay mạng internet, vệ tinh, những công cụ này rất tiện 

lợi. Bất luận xa đến đâu, không có gì không đến được. Chúng ta lợi dụng công cụ này cùng 

nhau học tập, chỉ cần ta có thể làm được: Thật thà, nghe lời, thực hành, chắc chắn thành tựu. 

Cư sĩ Lưu Tố Vân là một tấm gương điển hình, nếu thật sự hiểu đạo lý tinh tấn, chúng ta 

chỉ thâm nhập một môn, ta chỉ học một bộ kinh, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Tôi nỗ lực 

như vậy suốt mười năm, không trở ngại công việc. Công việc vẫn làm như thường, khi công 

việc vừa xong, lập tức niệm Phật. Mỗi ngày ít nhất nghe kinh hai ba tiếng, điều này quan 

trọng vô cùng. Không có thời gian thì buổi sáng thức dậy sớm hơn một chút, buổi tối ngủ trễ 

một chút. Một ngày duy trì nghe kinh bốn tiếng, mười năm không gián đoạn, không có ai 

không thành công. Mỗi ngày nghe kinh không dưới bốn tiếng, chỉ nghe một bộ kiên trì không 

thay đổi, vì sao thế? Vì nghe một bộ có thể được định, nghe nhiều thứ khó đạt định. Định 

không có thì trí tuệ cũng không có, như vậy rất khó, tâm sẽ loạn. Tập trung vào một bộ là ở 

trong định, không hề thay đổi. Cho nên phải thực tế, không được tham nhiều. Mười năm khai 

ngộ, sau khi khai ngộ hết thảy kinh luận vừa tiếp xúc là thông đạt, lợi ích này rất lớn. Nếu 

muốn học, mỗi năm học một bộ kinh, mười năm học mười bộ, mười bộ đều rất bình thường, 

không có gì kiệt xuất. Nếu mười năm học một bộ, thì cả mười bộ đều thông suốt, mỗi bộ đều 

kiệt xuất, đều thông đạt. Nếu hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, quý vị sẽ cúi 

lạy trước cổ nhân, không thể không khâm phục. Phương pháp của họ quả thật quá tuyệt diệu, 

ngày nay phương pháp luận gì đó của khoa học không cách nào sánh được với họ. Phương 

pháp của cổ nhân là khai phát trí tuệ bát nhã trong tự tánh của chúng ta, khai phát đức năng 

tướng hảo của tự tánh chúng ta. 
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Kinh nghiệm của mấy nghìn năm chúng ta không tin, đi tin tưởng người bây giờ, người 

phương tây làm những điều này, học theo rất nhiều thứ. Học suốt đời, rất vất vả nhưng không 

có việc gì tốt đẹp, như vậy là sai. Như lời cổ nhân nói: “Không nghe lời người đi trước, thiệt 

thòi ngay trước mắt”. Đợi đến khi quý vị giác ngộ, quý vị hối hận không kịp, vì sao vậy? Vì 

thời gian đã qua đi, tuổi tác quá lớn không đủ sức để hành trì. Cố gắng định tâm, mười năm 

tập trung vào vột pháp môn. Quý vị xem người ta cầu vãng sanh Tịnh độ, cầu làm Phật, chỉ 

cần ba năm.  

Nói với quý vị về hai trường hợp này, bà cụ ở làng Tướng Quân, không ai coi trọng bà, 

ai coi trong người thợ hàn, nhưng đều ba năm thành tựu. Họ như thế nào? Họ không có kinh 

điển, chỉ niệm rốt ráo một câu Phật hiệu, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ sáu chữ này là 

đủ. Ba năm họ đi làm Phật, ai sánh được với họ! 

Người đã được độ thì giúp họ thành Phật, nghĩa là người đã học Phật, nhất định dạy cho 

họ pháp môn Tịnh độ, thành Phật rất nhanh. Họ muốn thành Phật, vậy thì rất dễ, không khó 

chút nào. Không hề lưu luyến thế gian này, đầy lòng cảm ân đối với thế gian này. Tất cả mọi 

người ở thế gian này, niệm Phật vãng sanh thành Phật đều có cống hiến rất lớn, sao tôi không 

cảm ân được? Vì thế ta phải tri ân mới biết báo ân. Họ cống hiến rất nhiều nhưng ta không 

biết, ta không tri ân cho nên cũng không biết báo ân, tri ân sẽ báo ân. Vì sao vậy? Hành động 

của tất cả chúng sanh là để cho chúng ta thấy, để chúng ta đề cao cảnh giác. Họ làm thiện 

chúng ta cố gắng học theo họ, bất thiện thì xem lại mình có như vậy chăng. Không có thì tốt, 

nếu có lập tức sửa đổi. Có thì thay đổi, không có thì cố gắng hơn. Bởi thế mỗi người đều là 

người tốt, mỗi việc đều là việc lành.  

Thế giới này hỗn loạn, địa cầu nhiều thiên tai, có ân đức đối với chúng ta, nói với chúng 

ta điều gì? Nói với chúng ta thế giới này không có gì tốt đẹp, chúng ta phải đến thế giới Cực 

Lạc. Nếu thế giới này tốt đẹp, ta không có niềm tin vãng sanh thế giới Cực Lạc, chưa muốn 

đi, đáng để lưu luyến. Bây giờ thế giới biến thành như vậy, cảm thấy không có gì đáng lưu 

luyến, muốn nhanh chóng ra đi! Quý vị xem sơn hà đại địa đều có ân đức với chúng ta, tri ân 

chúng ta mới biết báo ân, mỗi người đều có ân với mình. Cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa đều có 

ân đức với mình. Mỗi ngày hai thời kinh sáng tối, chúng ta đều phải lễ lạy sơn hà đại địa, cây 

cỏ hoa lá. 

“Gánh vác trách nhiệm cứu tế, đều chứng bỉ ngạn. Bốn câu này, thật nhiếp tứ hoằng thệ 

nguyện”. Bốn câu kệ này bao hàm cả tứ hoằng thệ nguyện. Từ câu “thường hành bố thí cập 

và trì giới, nhẫn nhục”, đến câu “những người đã độ khiến họ thành Phật”. Ở sau còn có hai 

câu, kiên trì cầu chánh giác, phải phát tâm kiên cố như vậy. “Ví như cúng dường hằng sa các 

bậc thánh, không bằng kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác”, vì sao vậy? Vì thành Phật độ 

chúng sanh mới gọi là viên mãn, chánh giác nghĩa là thành Phật.  

Chúng ta nhất định phải biết, người niệm Phật vãng sanh, chúng ta vô cùng sùng kính 

họ. Chúng ta so với họ đích thực thua xa, người ta thật sự đã đi làm Phật. Bà cụ ở làng Tướng 

Quân khi vãng sanh không nói với người nhà, chúng ta hiểu ý bà. Nói với người khác sợ họ 

nhiễu loạn, không nói cho quý vị biết, ra đi tự tại không ai phiền nhiễu. Nói cho quý vị biết, 

vãng sanh thế giới Cực Lạc, ở đây vừa tắt thở, thần thức liền đi ngay, họ không đi qua trung 

ấm. Họ khác với người bình thường, người bình thường thông qua trung ấm. Người sanh lên 

cõi trời phước báo lớn, cũng không có trung ấm.  

Có ba hạng người không có trung ấm: Niệm Phật vãng sanh không có Trung ấm, sanh 

thiên không có trung ấm, đọa địa ngục A tỳ không có trung ấm. Ngoài ra đều có thân trung 
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ấm, cho nên thân trung ấm có 49 ngày. Ở đây không có, vừa tắt thở là về thế giới Cực Lạc. 

Hiện ra đoan tướng là để cho mọi người thấy, nói với quý vị: Quý vị xem ba năm thành tựu, 

là sự thật hoàn toàn. Đây là bà hiện thân thuyết pháp, không dùng ngôn ngữ! 

Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ: “Hằng sa là chỉ cát của con sông Hằng ở 

Ấn Độ. Vì cát của sông Hằng nhiều, lại vì đại chúng tận mắt thấy, cho nên Đức Phật thường 

lấy nó làm ví dụ”. Khi Đức Phật nói đến số lượng nhiều đều ví như cát của sông Hằng, vì 

mọi người thường nhìn thấy. Suốt đời Đức Thế Tôn ở hai bên bờ sông Hằng, giảng kinh dạy 

học thời gian rất dài. Chúng ta biết lúc đó Đức Phật không ở nơi nào cố định, sống đời du 

mục, đêm ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa. Bất luận đi đến đâu, thấy trong rừng cây, đều 

có thể ở đó. Ngài ở hai bên bờ sông Hằng thời gian rất dài, đều ở trong phạm vi này. Ngài nói 

đến số lượng nhiều đều dùng cát sông Hằng, cát sông Hằng rất mịn giống như bột vậy, mịn 

hơn cát ở chỗ chúng ta. Họ đến Ấn độ tham quan du lịch, dùng chai nhỏ đựng cát sông Hằng 

đem về đưa tôi xem, giống bột mì vậy. 

“Ý đoạn văn này là, giả như cúng dường vô lượng chư Phật như hằng hà sa, không bằng 

cầu chánh giác, kiên trì dõng mãnh không thoái chuyển”. Hai câu: không bằng cầu chánh 

giác, kiên trì dõng mãnh không thoái chuyển, ở trên là nguyên văn của Hán Dịch. “Kinh văn 

của kinh này, cùng một ý với phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm”, trong 

Phẩm Phổ Hiền có một đoạn kinh văn như thế.  

“Phẩm Hạnh Nguyện nói: Thiện nam tử, trong tất cả sự cúng dường, cúng dường pháp 

là cao nhất. Gọi là như thuyết tu hành cúng dường, lợi ích chúng sanh cúng dường, nhiếp thọ 

chúng sanh cúng dường, thay chúng sanh khổ cúng dường, cần tu thiện căn cúng dường, 

không từ bỏ nghiệp Bồ Tát cúng dường, không lìa tâm bồ đề cúng dường. Thiện nam tử, 

cúng dường như trước, công đức vô lượng. So với cúng dường pháp, nhất niệm công đức 

không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn. Trăm ngàn do tha, na do tha phần, 

già la phần, toán phần, số phần, dụ phần, ưu bà ni sa đà phần, cũng không bằng một phần. Tại 

sao vậy? Vì chư Như Lai tôn trọng pháp, như thuyết tu hành, sanh ra Chư Phật. Nếu chư Bồ 

Tát, hành pháp cúng dường, tức được thành tựu, cúng dường Như Lai. Tu hành như vậy, là 

chân thật cúng dường”. Đoạn này là kinh văn Phẩm Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm. 

Bên dưới nói: “Dùng kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác là pháp cúng dường, là chân 

cúng dường, là tối thắng hơn cả trong các pháp cúng dường. Dùng dư vật cúng dường hằng 

sa các bậc thánh”. Đây chính là hằng sa Chư Phật, là ý này, không thể sánh được! Niệm câu 

A Di Đà Phật này, nhất tâm cầu sanh thế giới Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà. Tâm này vượt 

qua tất cả mọi thứ cúng dường, vì sao vậy? Đây là tất cả Chư Phật Như Lai, đối với những 

chúng sanh này mỗi niệm đều kỳ vọng, thật sự là đưa tay thùy từ tiếp dẫn chúng ta, hy vọng 

quý vị đi nhanh đến. Giống như cha mẹ đối với con cái họ, đưa tay ra gọi quý vị đến nhanh. 

Con cái đang chơi vui vẻ, chưa muốn trở lại. Thật sự nghe lời trở lại, tâm cha mẹ hoan hỷ 

biết bao. Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội được một chút. 

Đoạn kinh văn này rất quan trọng, quý vị xem mở đầu kinh văn là: “Thiện nam tử”, bao 

gồm thiện nữ nhơn. Thiện nghĩa là gì? Thật sự thực hành thập thiện nghiệp, người trì giới tu 

hành, đây mới là thiện nam tử. Nguyện thứ nhất trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, chính là tiêu 

chuẩn của thiện nam tử thiện nữ nhơn: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất 

sát, tu thập thiện nghiệp”. Trong kinh Đức Phật nói: Thiện nam tử thiện nữ nhơn, đây là tiêu 

tuẩn. Không làm được những gì trong kinh nói, chúng ta sẽ không có phần, là nói người 
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khác. Nếu thật sự làm được điều này, triển khai kinh Phật trong kinh gọi là thiện nam tử thiện 

nữ nhơn, tức có phần chúng ta trong đó. 

“Trong các pháp cúng dường, cúng dường pháp là tối thắng hơn cả”. Quan trọng nhất 

trong pháp cúng dường là như thuyết tu hành cúng dường, đây là câu quan trọng nhất. Đức 

Phật dạy như thế nào, tôi hành trì theo như thế. Như thuyết tu hành cúng dường, câu này là 

chủ yếu. Chúng ta tuân thủ nguyên tắc chỉ đạo cao nhất là Tịnh Nghiệp Tam Phước. Tịnh 

Nghiệp Tam Phước trừ bốn câu của điều thứ nhất này, chúng ta phải như thuyết tu hành. 

“Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Điều thứ hai 

ba câu: “Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi”. Điều thứ ba là bốn câu: 

“Phát tâm bồ đề, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả”. Đây là nguyên 

tắc chỉ đạo cao nhất của pháp môn Tịnh độ. 

Chúng ta có như pháp tu hành chăng? Như thuyết tu hành, đây nghĩa là cúng dường Chư 

Phật Như Lai, cúng dường Phật Di Đà, cúng dường Phật Thích Ca. Thật sự làm được, thực 

hành, những gì chúng ta thể hiện ra có thể lợi ích chúng sanh. Biểu hiện trong cuộc sống 

hằng ngày của chúng ta, công việc, đối nhân tiếp vật, chúng ta thể hiện nếp sống tu hành, đây 

là cúng dường lợi ích tất cả chúng sanh. 

Trong truyền thống giáo dục xưa, thực tế mà nói nền giáo dục ngày xưa, nguyên tắc cao 

nhất cũng chính là bốn khoa: Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Nếu chúng ta thực hành 

nó, tức là chúng ta cúng dường cổ nhân, lợi ích quốc gia dân tộc, là thật không phải giả, đây 

là không phụ lòng người xưa. Rất đơn giản, rất dễ nhớ. Càng là chân lý càng đơn giản, tuyệt 

đối không phiền phức như vậy. 

Ngũ luân là nói về mối liên quan, nói về nghĩa vụ, là những gì ta cần phải làm. “Phụ tử 

hữu thân, phụ từ tử hiếu, phu phụ hữu biệt”, ngày xưa nam chủ ngoài, nữ chủ bên trong, 

không phải không bình đẳng. Là vợ chồng kết hợp kiến lập nên một mái ấm gia đình. Có hai 

vấn đề quan trọng nhất, thứ nhất là cuộc sống vật chất, quý vị cần phải ăn cơm mặc áo, cuộc 

sống vật chất không thể không có. Nam giới ra ngoài tìm kế sinh nhai, gánh vác sinh hoạt 

kinh tế của gia đình. Người phụ nữ lo việc trong gia đình, quan trọng nhất là giáo dưỡng đời 

sau. 

“Bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất”, hậu không phải nói quý vị có con cái, ý không phải 

như thế. Hậu là gì? Trong gia đình mình có con cái là thánh hiền, con cái thánh hiền là người 

mẹ đào tạo nên. Trong lịch sử ngày xưa, Tam thái chính là mô phạm. Nhà Chu khai quốc, ba 

vị phu nhân này là bà, mẹ và vợ của Chu Văn Vương. Cho nên người xưa gọi vợ là thái thái, 

điển tích này từ đây mà có. Ba vị phu nhân của Nhà Chu, bà của Văn Vương là Thái Khương, 

mẹ là Thái Nhậm, vợ của ông là Thái Tự, đều có chữ thái. Thái thái từ đây mà có, là thánh 

nhân. Quý vị xem trong nhà họ Vương Lý: Văn Vương, Vũ Vương, Chu Công đều là đại 

thánh nhân. Trong lòng Khổng tử kính ngưỡng nhất là mấy người này. Vì thế phải đào tạo 

nhân tài cho đời sau, trong nhân tài chú trọng là thánh hiền. Người mẹ ở nhà dạy dổ con cái 

thành thánh hiền, nghĩa là dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả, trách nhiệm này lớn biết 

bao. Trách nhiệm này lớn hơn việc kiếm tiền nuôi gia đình rất nhiều. Xuất hiện một thánh 

nhân, không phải là vinh dự cả gia đình, vinh dự của đất nước, vinh dự của cả dân tộc, thậm 

chí là vinh dự cho toàn thế giới, sứ mạng này quá vĩ đại. Hiện nay không ai biết, cũng không 

ai nói đến. Đây là phu phụ hữu biệt, nhiệm vụ khác nhau. Những điều này khiến chúng ta 

phải suy nghĩ sâu sắc.  
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Quân thần hữu nghĩa, quân nhân từ thần trung hậu, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín. 

Đây là nói về mối quan hệ, dạy những điều này. 

Ngũ thường là căn bản của đức hạnh, hằng là thường hằng, vĩnh viễn không thay đổi, 

tuyệt đối không được xa rời. Cổ nhân nói, không được rời xa dù chỉ trong khoảnh khắc, đây 

là đạo đức. Thứ nhất là nhân, thứ hai là nghĩa, lễ, trí, tín, là nền tảng đạo đức làm người. 

Người nhân từ luôn yêu thương người, yêu thương này chính là phụ tử hữu thân, phát triển 

rộng rãi thân ái này. Yêu thương này là tự tánh vốn có, không phải học được từ bên ngoài, là 

thiên tánh của mình, điều này không thể không biết. 

Hôm nay đã hết giờ rồi, pháp cúng dường rất quan trọng, ngày mai chúng ta học tiếp. 

Đây là nền tảng vững chắc để chúng ta học Phật. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 203 hàng thứ nhất, bắt đầu xem từ Phẩm Hạnh Nguyện. 

“Phẩm Hạnh Nguyện nói: Thiện nam tử, trong tất cả sự cúng dường, cúng dường pháp 

là tối thắng hơn cả. Gọi là như thuyết tu hành cúng dường, lợi ích chúng sanh cúng dường, 

nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, thay chúng sanh khổ cúng dường, cần tu thiện căn cúng 

dường, không từ bỏ nghiệp Bồ Tát cúng dường, không lìa tâm bồ đề cúng dường”. Chúng ta 

xem đến đây, đọc đến đây. Hoàng Niệm Tổ giải thích cho chúng ta: “Giả sử cúng dường 

hằng sa thánh chúng, không bằng kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác”, giải thích hai câu kinh 

văn này, trích dẫn một đoạn trong Kinh Hoa Nghiêm, đoạn kinh này ý nghĩa hoàn toàn tương 

đồng với hai câu kệ này. 

Đầu tiên nói đến trong việc cúng dường, trong mọi thứ cúng dường, cúng dường pháp là 

tôi thắng nhất. Kinh Kim Cang người học Phật hầu như không ai khọc đọc tụng, người không 

học Phật, ngày xưa Nho và Đạo cũng cần phải đọc, không ai không đọc Kinh Kim Cang. 

Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy: Cho dù lấy bảy báu trong đại thiên thế giới để cúng 

dường bố thí, đều không sánh bằng bố thí pháp. Trong mọi thứ cúng dường đều không sánh 

bằng cúng dường pháp, đạo lý này không khó hiểu. Bố thí bảy báu trong đại thiên thế giới, 

thất bảo thuộc về tài thí. Chúng ta có những tài vật này, không sợ nghèo khổ, nó có thể giúp 

chúng ta giàu có, giúp chúng ta có đời sống vật chất tốt hơn. 

Cúng dường pháp thì sao? Cúng dường pháp giúp ta thoát ly luân hồi lục đạo, giúp ta 

chứng được quả Phật, điều này đương nhiên không thể sánh được. Cúng dường tiền tài dù 

nhiều đến đâu cũng không thể ra khỏi lục đạo, đặc biệt là rất khó thoát ly dục giới trong lục 

đạo. Quý vị có dục vọng, mặc dù trong đời tu rất nhiều thiện nghiệp, quả báo ở trong ba 
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đường lành. Nếu tạo nghiệp bất thiện, quả báo ở trong ba đường ác. Điều này là thật, không 

phải giả. Trong nhiều sách của cổ kim trong ngoài, đều ghi chép về điều này. 

Trong thời đại này, nửa thế kỷ gần đây, năm sáu mươi năm lại đây, phương tây rất thịnh 

hành thuật thôi miên. Phương pháp trị liệu bằng thuật thôi miên cũng là phát sinh đúng thời 

cơ, ngày xưa chưa từng nghe đến. Vì sao vậy? Vì ngày xưa xã hội an định, cuộc sống nhân 

dân bình thường, rất ít ưu phiền. Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, nửa thế kỷ này, do khoa 

học kỹ thuật, cạnh tranh vật chất, giá trị quan thay đổi. Luôn truy cầu hưởng thụ vật chất, 

ngày càng xa rời nếp sống ngày xưa, vì thế rất nhiều ưu phiền, bất an. Do đó bác sĩ tâm lý đã 

đúng thời cơ áp dụng thuật thôi miên này. Thuật thôi miên có đạo lý, thôi miên cũng thuộc về 

một loại thiền định, là trình độ thiền định rất cạn, không phải thâm sâu. Thông qua thuật thôi 

miên có thể thấy được đời quá khứ, một đời, hai đời, ba đời trong quá khứ. Tôi có xem một 

báo cáo, họ có thể thấy được mấy mươi đời trong quá khứ, nói ra tình trạng cuộc sống ngày 

xưa. Ở đây nói lên điều gì? Chứng minh con người có luân hồi. Chúng tôi xem một bài báo 

cáo, họ nói ra mấy mươi đời, hầu như đều ở cõi người, họ trở lại nhân gian. Xem thân thế của 

những người này đều rất bình thường, người bình thường, điều này rất có đạo lý. Vì người 

bình thường tạo nghiệp, họ không tạo việc thiện nào lớn lao, cũng không tạo nghiệp gì nặng. 

Cho nên tiêu chuẩn khoảng cách của họ rất bình thường, không vượt quá. Tạo nghiệp thiện 

lớn thì cảnh giới nâng cao, ra đi, vãng sanh. Tạo nghiệp ác nặng thì đọa vào ba đường ác. Từ 

chỗ này chúng ta có thể nhận ra, đời này họ sống rất bình thường, đời sau có thể lại đến nhân 

gian. Đại thiện đại ác thì không như thế. Điều này đã gợi mở cho chúng ta rất nhiều, những 

vấn đề này là thật, không phải giả. 

Quý vị nói trong đời quá khứ đầu thai ở đâu, tình hình cuộc sống trong một đời có thể 

tìm, tìm được chỗ đó, tra tài liệu ở đó chắc chắn có. Mấy mươi năm trước thật sự có người 

này, từng sống ở đây, có thể điều tra ra. Đây là khoa học chứng minh, chứng minh đích thực 

có kiếp trước, có kiếp trước đương nhiên có kiếp sau, nên việc tu hành là điều cần thiết.  

Tu là tu sửa, hành là hành vi. Trong Phật pháp nói hành vi có ba loại lớn, khởi tâm động 

niệm là hành vi của ý nghiệp. Nghiệp là hoạt động, nghĩa là hành vi của tư tưởng, ý niệm của 

chúng ta. Loại thứ hai là ngôn ngữ, ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp. Loại thứ ba là thân 

thể, thân thể động tác là hành vi của thân nghiệp. Trong hành vi có thiện, có ác, có vô ký, vô 

ký nghĩa là nói không thiện không ác. Chúng ta uống một ly trà, ăn một bữa cơm, không thể 

nói là thiện hay ác. Chúng ta lợi ích chúng sanh là thiện, tổn hại chúng sanh là ác. Không thể 

coi thường những nghiệp nhân này, về sau đều có quả báo, từ khi khởi tâm động niệm, nó bắt 

đầu có quả báo. Tiêu chuẩn tu hành của chúng ta là làm sao sửa đổi hành vi thuần tịnh thuần 

thiện. Tu từ đâu? Phải bắt đầu từ tâm địa, không có ác niệm, điều này quan trọng. Đoạn ác 

niệm, thân khẩu tự nhiên chánh.  

Đức Phật dạy chúng ta, trong việc bố thí cúng dường, bố thí và cúng dường là cùng một 

vấn đề, vậy tại sao dùng hai danh từ? Một vấn đề nhưng có sai biệt. Dùng tâm cung kính để 

bố thí gọi là cúng dường, tâm rất khinh mạn gọi là bố thí. Bố thí và cúng dường, một bên là 

tâm cung kính, một bên không có tâm cung kính. Không có tâm cung kính gọi là bố thí, có 

tâm cung kính gọi là cúng dường. Làm một việc, nhưng công đức của bố thí và cúng dường 

không giống nhau. Quý vị xem tâm cung kính quan trọng biết bao, bất luận là pháp thế gian 

hay pháp xuất thế. Điều đầu tiên, thánh hiền nhân của thế gian dạy chúng ta, Phật Bồ Tát 

xuất thế gian dạy chúng ta, việc lớn đầu tiên là học cung kính. Quý vị xem pháp thế gian, ví 

dụ như đọc Lễ Ký, câu đầu tiên của Lễ Ký: “Khúc Lễ viết, vô bất kính”, phạm vi này lớn biết 
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bao. Không có gì không cung kính, đối với người, đối với việc, đối với vật. Tu hành bắt đầu 

từ đâu? Bắt đầu từ sự cung kính.  

Trong Phật pháp, đây gọi là pháp xuất thế gian, quý vị thấy trong kinh sám Phật sự. Khi 

bái sám, câu đầu tiên là: “Nhất thiết cung kính”, “nhất tâm cung kính”. Bồ Tát Phổ Hiền dạy 

càng rốt ráo hơn, điều đầu tiên trong thập đại nguyện vương là “lễ kính chư Phật”. Phật là gì? 

Điều này phải hiểu rõ ràng. Trong giáo lý đại thừa, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta, tự 

tánh là Phật. Trong Thiền tông thường nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, vậy 

Phật là gì? Phật là tự tánh. Quý vị kiến tánh gọi là thành Phật, thành Phật mới thật sự biết 

trong giáo lý đại thừa nói Chư Phật là chỉ điều gì. Là tất cả pháp khắp biến pháp giới hư 

không giới. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều từ tự tánh biến hiện ra, quý vị nói pháp nào tách 

rời tự tánh? Trong kinh Phật có một câu nói chư vị rất quen thuộc: “Ngoài tâm không có 

pháp, ngoài pháp không có tâm”, tâm này nghĩa là chân tâm, tức là tự tánh, pháp là tâm hiện. 

Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả pháp khắp biến pháp giới hư không giới là “duy tâm sở hiện, 

duy thức sở biến”, năng sanh năng hiện là tự tánh. Phật ở đâu? Tông môn đại triệt đại 

ngộ_thầy kiểm tra học sinh, hỏi Phật ở đâu? Tùy tiện cầm một vật, ra dấu một cái. Thầy đã 

hiểu, đây là thi đạt. Thật vậy, có người cầm thứ gì? Gọi là càn thỉ quyết, quý vị không biết 

đây là vật gì. Ngày xưa khi đi đại tiện không có giấy, dùng cành cây nhỏ quẹt một cái, đó gọi 

là càn thỉ quyết, vậy là sạch. Hỏi Phật ở đâu? Cầm cái này đưa lên, đây là Phật. Phật tồn tại 

khắp nơi! Người bây giờ không hiểu, hình như nói Phật rất thần kỳ, không phải vậy, tất cả 

pháp không có gì không phải Phật. 

“Lễ kính chư Phật”, quý vị thử nghĩ xem, tâm này đối với tất cả pháp đều phải cung 

kính. Giống như cung kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, như cung kính Phật A Di Đà vậy. 

Không thể nói, thấy Phật A Di Đà ta khởi tâm cung kính, lễ lạy ngài. Vậy như lúc nãy nói, 

nhìn thấy càn thỉ quyết cần lễ lạy chăng? Không cần lễ lạy, không cần như thế. Tâm cung 

kính là viên mãn, tâm cung kính không hai. Trên hình thức có tăng có giảm, đây là về mặt 

tướng. Về lý không có, về lý là bình đẳng. Trên đề kinh này, “Thanh tịnh bình đẳng giác” 

nghĩa là cung kính, đối với tất cả mọi người, tất cả sự, tất cả vạn vật. Trong cuộc sống hằng 

ngày, chúng ta thấy trùng, kiến, ruồi, đó là gì? Đó là Chư Phật Như Lai. Chúng ta phải có ý 

kính trọng chúng, phải tôn trọng chúng. Vì sao chúng biến thành như vậy? Vì chúng tạo rất 

nhiều tội nghiệp, biến thành như thế. Biến thành như vậy làm gì? Để tiêu tội nghiệp của 

chúng, tội tiêu hết, chúng dần dần biến thành tốt hơn. Cần phải tiêu nghiệp, cho đến Đẳng 

giác Bồ Tát còn phải tiêu nghiệp. Đẳng giác Bồ Tát còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa 

phá trừ, cần phải tiêu trừ. Phẩm sanh tướng vô minh đó, trên thực tế nghĩa là tập khí vô thỉ vô 

minh, là chút tập khí vi tế nhất. Khi tiêu sạch họ được viên mãn, họ từ Đẳng giác nâng lên 

Diệu giác. Diệu giác là viên mãn, Diệu giác không có tướng, đến tướng của cõi thật báo trang 

nghiêm cũng không có, đây là trở về tự tánh.  

Từ điểm này chúng ta lãnh hội được, đây là một vòng tuần hoàn lớn nhất. Chúng ta từ 

nhất niệm bất giác mà có vô minh, từ tự tánh biến hiện ra A lại da, từ A lại da biến thành hư 

không pháp giới, biến thành tất cả chúng sanh. Trong cảnh giới này, cần phải xem nhân 

duyên. Thực tế mà nói, nhân duyên là ý niệm chính mình, nếu gặp Chư Phật Bồ Tát, có gặp 

được chăng? Nhất định gặp được, vì sao vậy? Vì Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, không có câu 

nào là vọng ngữ. “Đệ tử Phật môn, có cầu tất ứng”, “đệ tử Phật môn, không từ bỏ một ai”, 

sao Đức Phật không giúp ta được? Vấn đề là ta đang mê, nếu ta không giác, càng mê càng 

sâu. Khi mới mê, hiện tướng đầu tiên, nói cho chư vị biết là cõi thật báo. Trong tướng này ta 
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không có giác ngộ, tướng thứ hai là tứ thánh pháp giới của mười pháp giới. Vẫn chưa giác 

ngộ, tiếp tục mê, tướng thứ ba là luân hồi lục đạo. Nếu lục đạo luân hồi vẫn chưa giác ngộ, 

thì hiện ra ba đường ác trong lục đạo. Càng đi càng sâu, đọa đến địa ngục. Địa ngục hoàn 

toàn tiêu nghiệp, trong địa ngục không tạo nghiệp, hoàn toàn là tiêu nghiệp, sau khi tiêu hết 

nghiệp mới ra được. Điều này trong Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng. Ra khỏi địa ngục đi về 

đâu? Ra khỏi địa ngục lại trở về nhân gian. Trong cõi người gặp được Phật Bồ Tát, thật sự có 

thể tin, có thể tiếp nhận, y giáo phụng hành, như vậy sẽ từng bước đi lên. Nếu không thể tiếp 

nhận, tập khí phiền não nặng, đối với ngũ dục lục trần rất khó từ bỏ, như vậy là cứ lên xuống 

trầm luân trong lục đạo, trôi lăn mãi như thế. Nhưng sẽ có ngày ta thật sự học Phật, người 

xưa gọi là khổ tận cam lai. Chúng ta nếm hết mùi đau khổ trong lục đạo, ta đã minh bạch, 

thấu hiểu, không muốn chịu thêm nữa. Giác ngộ nghĩa là không muốn tiếp tục đau khổ, thật 

sự quay đầu, Phật Bồ Tát liền đến giúp chúng ta. Phật Bồ Tát giúp chúng ta, pháp môn đầu 

tiên là pháp môn Tịnh độ, vì sao vậy? Pháp môn này có thể dạy chúng ta ngay trong đời này 

giải quyết mọi vấn đề, giải quyết triệt để mọi vấn đề. Nếu tập khí phiền não nặng, đến pháp 

môn này cũng không thể thọ trì. Nhưng cũng trồng được hạt giống của pháp môn này vào A 

lại da thức của quý vị, tương lai thành tựu nhất định cũng nhờ vào pháp môn này. Ngày xưa 

thầy Lý nói, đời này không thể vãng sanh, vậy thì luân hồi lâu dài trong lục đạo, sau cũng 

vẫn là pháp môn này giúp ta thành tựu.  

Đây là nói đến thiện căn, thiện căn là thành tích nhiều đời nhiều kiếp tu học pháp môn 

này tích lũy được, đây là thiện căn. Thiện căn là chỉ điều gì? Có thể tin, có thể hiểu. Quý vị 

nghe hiểu, thật sự tin tưởng. Có thiện căn cần phải có phước đức, điều đầu tiên trong phước 

đức là cung kính. Điều này chư vị phải biết, chúng ta cung kính đối với tất cả người sự vậy 

không bị thiệt, cung kính là tu phước. Người không có tâm cung kính phước mỏng, phước 

mỏng thì khổ nạn nhiều. 

Đại sư Ấn Quang nói rất hay, trong Văn Sao của ngài nói đến rất nhiều. Ngài dạy, một 

phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, mười phần 

thành kính được mười phần lợi ích. Quý vị được bao nhiêu lợi ích không liên quan đến thầy, 

cũng không liên quan đến pháp môn ta tu học, nhưng liên quan mật thiết đến tâm thành kính 

của chúng ta. Vì sao vậy? Không có thành kính, tức tâm luôn nông nổi, ta không thể hấp thu, 

tâm thành kính chính là năng lực hấp thu. 

Thầy xem học trò, học sinh nào học với họ có thành tựu, học sinh nào không có thành 

tựu, họ nhìn từ đâu? Từ sự thành kính. Cho nên thành kính không phải đối với thầy, thành 

kính là đối với bản thân. Bản thân, ta học môn này phải chăng là kính nghiệp, là tâm kính 

nghiệp, ta kính trọng môn học này, cũng kính trọng thầy dạy môn này, thầy dạy mình, cũng 

kính trọng những người cùng học môn này. Nếu học nó mà không có tinh thần kính nghiệp, 

không thật sự muốn học, không thật sự muốn thành tựu. Hoặc cũng muốn có thành tựu những 

giải đãi, không chuyên tâm. 

Thánh nhân thế gian, Phật Bồ Tát xuất thế gian, dạy nguyên tắc nguyên lý cho chúng ta, 

nói rất đơn giản, chỉ ba chữ “giới định tuệ”. Nếu ta dùng tâm thành kính mười phần để học 

tập, không có chuyện không thành tựu. Giới là gì? Là quy củ. Chúng ta phải nghe lời, phải y 

giáo phụng hành, đây thuộc về giới học. “Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ”, trí tuệ là 

trong tự tánh vốn có, không phải từ bên ngoài vào. Học được từ bên ngoài, danh từ hiện nay 

gọi là tri thức. Tri thức là từ bên ngoài vào, trí tuệ thì không, trí tuệ từ trong tự tánh hiển lộ ra. 
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Đức Phật nói: Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Trong tự tánh 

không những có trí tuệ, có đức năng_đức năng, hiện nay khoa học gọi là năng lượng, có 

tướng hảo. Nó hiện tướng là y chánh trang nghiêm khắp biến pháp giới hư không giới, đây là 

đức tướng, thiên biến vạn hóa. Nó không phải thật, không phải vĩnh hằng bất biến. Nó biến 

hóa trong từng sát na, mọi hiện tượng đều đang biến hóa. Nó giống như ống vạn hoa vậy, 

không ngừng xuay chuyển, vũ trụ này không ngừng biến hóa, đây là chân tướng sự thật. 

Trong biến hóa có một cái bất biến, đó là tự tánh. Tự tánh vĩnh hằng bất biến, nó là thật. 

Tự tánh trong giáo lý đại thừa có khi gọi là pháp tánh, có khi gọi là pháp thân. Quý vị 

tra Từ Điển Phật Học, như thế nào gọi là pháp tánh, như thế nào gọi là pháp thân sẽ hiểu. 

Pháp tánh tùy duyên, lưu chuyển trong lục đạo, tùy duyên. Tuy tùy duyên nhưng nó bất biến, 

đây gọi là diệu dụng. Có thể tùy duyên nhiễm tịnh, có thể tùy duyên thiện ác. Những nhân 

duyên này đều không phải thật, đều là hư vọng, “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Điều 

này là thật, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, dùng ví dụ như thế nào cũng không nói rõ 

được, nó ở ngay tại đây. 

Trong giáo lý đại thừa nói cúng dường pháp và pháp tánh tương ưng, cúng dường này 

thật sự là pháp cúng dường. Như vậy chúng ra biết, hạng người nào tu cúng dường là cúng 

dường pháp? Người trong mười pháp giới không được, vì sao vậy? Vì họ mê hoặc. Minh tâm 

kiến tánh trở lên, bố thí của họ không gọi là bố thí, gọi là pháp cúng dường. Trong mười pháp 

giới tu bố thí có thể gọi là bố thí, không phải cúng dường. Vì sao vậy? Vì họ dùng vọng tâm, 

không phải chân tâm. Họ dùng A lại da, A lại da là vọng tâm. Vọng tâm tu gọi là bố thí, chân 

tâm tu gọi là cúng dường. 

Ngày nay chúng ta học Phật Bồ Tát, “như thuyết tu hành cúng dường”, câu này là nói 

chung, như những gì Phật nói. Thật sự làm được câu này là tứ thánh pháp giới, vượt khỏi lục 

đạo. Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật, Phật trong mười pháp giới, là như thuyết tu hành 

cúng dường. Nếu họ minh tâm kiến tánh, là họ cúng dường pháp thật sự. Pháp cúng dường, 

câu này trong kinh văn là “kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác”, đây thật sự là cúng dường 

pháp. Trong kinh văn nói: “Giả sử cúng dường hằng sa thánh chúng, không bằng kiên trì 

dõng mãnh cầu chánh giác”. Chúng ta đọc hai câu kinh văn này, phải chăng là nhất tâm nhất 

ý kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ? Không sai, là 

như thế. Vậy có cần cúng dường hằng sa thánh chúng chăng? Cần, đây chỉ là phụ, kiên trì 

dõng mãnh cầu chánh giác là chủ yếu. Tịnh độ tông gọi là chính phụ song tu. Chúng ta cầu 

sanh Tịnh độ là tu chính, là chủ yếu. Cúng dường tất cả Chư Phật Như Lai, đây nói lên điều 

gì? Ngày nay chúng ta gọi là tất cả chúng sanh, đặc biệt là những chúng sanh đau khổ, người 

bây giờ rất khổ! Chúng ta làm sao để giúp những chúng sanh này lìa khổ được vui, đây nghĩa 

là phải như thuyết tu hành cúng dường. Bồ Tát làm như thế, chúng ta cũng học theo như thế, 

tùy nhân duyên tùy sức lực. Đừng chấp tướng là đúng, chấp tướng là sai. Chấp tướng trở 

thành thiện pháp trong lục đạo, quả báo trong ba đường lành. Không chấp tướng, nhất tâm 

cầu sanh Tịnh độ, như vậy là đúng. Chúng ta đoạn ác tu thiện là thoát ly được lục đạo, không 

chấp tướng là thoát ly, thành tựu công đức vãng sanh. Điều này tuy chúng ta không cầu, nó là 

tự nhiên, ở thế giới Cực Lạc nâng cao phẩm vị, cũng không phải tự mình có ý nâng cao phẩm 

vị. Có ý nâng cao phẩm vị là ở lục đạo, không ra khỏi mười pháp giới, đây là có ý. Vô ý cũng 

không được. Không có ý không vô ý, như vậy mới đúng. Sau khi làm xong, trong lòng hoàn 

toàn không có dấu tích, gọi là tam luân thể không, đây là như pháp. 
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Nói cách khác, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải trở về thanh tịnh bình 

đẳng giác. Bình đẳng giác khó, đầu tiên trở về thanh tịnh, vĩnh viễn duy trì tâm thanh tịnh. 

Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh, điều kiện quan trọng nhất để vãng sanh thế giới Cực Lạc là câu 

này- “Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh”. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm địa 

mình thanh tịnh đương nhiện hiện ra cõi Tịnh, tâm địa không thanh tịnh hiện ra luân hồi lục 

đạo, phải hiểu đạo lý này. Trong kinh nói như thế, không thể có sai lầm. Đức Phật nói vô số 

pháp, ý nghĩa rất thâm sâu, chúng ta có thể lãnh hội một cách tường tận. 

Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, phương pháp giáo hóa chúng sanh là thân 

hành ngôn giáo, tất cả đều làm gương cho chúng sanh thấy. Ngài dạy chúng ta nhìn thấu 

buông bỏ, ngài đã thể hiện ra. Từ lúc 19 tuổi lìa xa gia đình ra đi cầu học, 30 tuổi biểu diễn 

đại triệt đại ngộ cho chúng ta thấy. Sau khi triệt ngộ là dạy học, dạy suốt đời, 79 tuổi viên 

tịch. Ngày giảng kinh dạy học suốt 49 năm, 49 năm vì sao ngài thành công? Ngài dùng thân 

giáo, những gì ngài nói ngài đều làm được. Mọi người tin tưởng, theo ngài học tập. Nếu ngài 

không làm được những gì nói ra, ai tin ngài? Trong kinh nói: “Vì người diễn thuyết”. Diễn là 

biểu diễn, là thể hiện ra, vì người thuyết pháp. Nói sau, biểu diễn trước. Đức Phật dạy học rất 

linh hoạt, không phải cứng ngắc. Cho nên trong kinh nói, Đức Phật không nói pháp gì nhất 

định, ngài không có phương pháp nhất định. Tùy người, tùy việc, tùy thời, tùy nơi, biến hóa 

rất lớn! Đây là tùy thuận tự tánh, mới hiển lộ sự hoạt bát như thế. 

Xã hội hiện nay, bệnh nghiêm trọng nhất là gì? Trị bệnh, Đức Phật gọi là đại y vương, 

chúng sanh đều có bệnh. Hiện nay bệnh gì nghiêm trọng nhất, bệnh nghiêm trọng nhất phải 

hạ thủ từ đây. Bệnh nghiêm trọng nhất đều có thể trị, ngoài ra đều dễ trị, dễ giải quyết. Bệnh 

nghiêm trọng nhất trong xã hội này, mọi người đều có thể nhìn thấy, nhận ra là tham sân si 

mạn nghi. Ở đây nghiêm trọng nhất là tham tài tham sắc, không biết giáo huấn của thánh hiền 

là gì, hoài nghi giáo huấn thánh hiền. Phương pháp chúng ta làm sẽ biết, chúng ta biểu diễn 

điều gì? Biểu diễn buông bỏ tài, buông bỏ sắc, buông bỏ danh, buông bỏ lợi, biểu diễn những 

điều này, thể hiện ra cho người khác thấy. Biểu diễn thâm tín không nghi ngờ đối với Phật 

pháp, thể hiện cho người khác thấy. 

Điều này khi mới làm cũng không phải dễ, vì sao vậy? Người ta không những không 

khen ngợi quý vị, mà còn chế nhạo, nói quý vị mê tín. Quý vị xem mê đến mức độ này, đến 

tài sắc danh thực thùy đều không cần. Họ nói quý vị mê muội, họ không nói họ sai, họ nói 

quý vị sai. Chúng ta muốn làm phải kiên trì, làm không ngừng, làm mười năm, hai mươi năm, 

ba mươi năm không thay đổi, dần dần người ta mới giác ngộ. 

Khi tôi học Phật, bạn bè, đồng sự đều khuyên tôi: Học Phật là một chuyện tốt, nhưng 

đừng quá mê. Về sau tôi xuất gia họ đều rất khó chịu, đều là bạn tốt! Người này sao lại mê 

thành như vậy? Qua hai ba mươi năm sau gặp lại, ai da lão huynh, con đường anh đi là đúng, 

bây giờ họ mới biết là đúng. 30 năm sau hầu như đều đã về hưu, về hưu đâu được tự tại như 

tôi? Nghề nghiệp này của chúng tôi không có nghỉ hưu, ngoài ra bất kỳ ngành nghề nào trên 

thế giới đều có nghỉ hưu, chỉ có ngành nghề này không nghỉ hưu. Thời gian lâu, họ dần dần 

hiểu ra, dần dần họ chú ý đến. Cho nên bản thân phải kiên định phương hướng, mục tiêu, 

từng giờ từng phút phải biểu diễn, làm tấm gương tốt cho xã hội. Đây là khuyên họ quay đầu, 

không dùng ngôn ngữ, ngôn ngữ không khuyên được. Khi nào họ thật sự thấy rõ ràng, minh 

bạch, họ đến thỉnh giáo quý vị, quý vị giảng giải tường tận cho họ. Bây giờ vẫn còn một 

phương pháp tốt, nghĩa là chúng ta sử dụng khoa học kỹ thuật cao. Chúng ta dùng mạng 

internet, dùng vệ tinh, phương pháp này rất hay! Sống trên địa cầu này, bất luận ở đâu đều có 
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thể xem được. Chúng ta ngồi trước màn hình ti vi, ngồi trước máy vi tính cùng nhau học tập. 

Công cụ tốt như thế, phải biết cách sử dụng nó. Có công cụ phương tiện này, khiến chúng ta 

nghĩ đến thế giới này có cơ hội cứu vãn. Nếu không có công cụ này, chúng ta quả thật không 

biết làm sao, phải tìm bao nhiêu người thầy để giáo hóa chúng sanh? Tìm không có! Có công 

cụ tốt như thế, người thật sự có phước báo lớn họ biết, họ hiểu. Quốc gia dùng phương pháp 

này giáo hóa quốc dân, quốc gia chỉ cần đào tạo một lớp thầy giáo là được, tôi tin rằng năm 

sáu mươi người là đủ. Mỗi ngày lên lớp dạy học, dùng mạng internet và truyền hình để phát 

sóng. Người toàn quốc đều nhận được, đều xem được. Ngày ngày nói về luân lý, nói về đạo 

đức, nói về nhân quả, nói về ba thứ này. Mỗi ngày 24 tiếng không gián đoạn, có thể luân lưu 

phát sống, năm sáu thầy giáo ở đây dạy. Tôi tin một năm thiên hạ sẽ thái bình, trật tự xã hội 

trở về quỹ đạo, trở lại khuôn khổ. Con người rất dễ dạy, chỉ là không có ai dạy, có thể làm 

một thí nghiệm nữa là thành công. Mỗi ngày đem thí nghiệm này, hoàn toàn thể hiện ra nơi 

mỗi huyện, mỗi thành thị nhỏ, báo cáo 24 tiếng đồng hồ. Quý vị xem cuộc sống và sinh hoạt 

hằng ngày của người nơi điểm thí nghiệm này, công việc của họ, việc dạy học của họ ở đây, 

đích thực một năm nhất định thu hoạch được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của mình, xã 

hội được cứu. 

Vào niên đại 70, lúc đó là thời kỳ kháng chiến, tiến sĩ Townenbe người Anh nói, đây là 

dự ngôn của ông ta: “Muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21”, nghĩa là hiện nay, vấn đề 

xã hội trên toàn thế giới, “chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật pháp đại thừa”. Người 

phương tây nói, không phải chúng ta nói, ông ta là một người chuyên môn nghiên cứu văn 

hóa sử thế giới, ông rất khâm phục văn hóa xưa. Ông từng nói, trong lý tưởng của ông, thế 

giới này tương lai thống nhất thành một quốc gia, toàn thế giới thống nhất thành một quốc gia. 

Không có chiến tranh quốc tế, chỉ một đất nước. Ai có tư cách thống nhất thế giới? Là người 

xưa, dựa vào điều gì? Sau khi nhà Tần, nhà Hán thống nhất, cho đến nay chưa từng phân tách, 

vẫn đại thống nhất như xưa. Ông nói người xưa có trí tuệ thống nhất, có phương pháp thống 

nhất, có thành tích thống nhất, có kinh nghiệm thống nhất, trên toàn thế giới không tìm được 

đất nước thứ hai. Ông ta nói rất đại công vô tư, nói lời thật. Họ dùng phương pháp gì để 

thống nhất? Không phải quân sự, cũng không phải kinh tế, là dùng truyền thống văn hóa. Cho 

nên ông ta nói học thuyết Khổng Mạnh và Phật pháp đại thừa.Từ những gì ông nói, chúng ta 

hiểu một cách tường tận, tìm được ba nền tảng của Nho Thích Đạo. Đệ Tử Quy là nền tảng 

của Nho giáo, Cảm Ứng Thiên là nền tảng của Đạo giáo, Thập Thiện Nghiệp là nền tảng của 

Phật giáo. Thúc đẩy phổ biến ba nền tảng giáo dục này, xã hội sẽ an định. Giáo huấn của các 

bậc thánh hiền, rất đơn giản, nghĩa là nắm bắt mấy chữ cương lĩnh, vấn đề được giải quyết. 

Tiến sĩ Townenbe biết, thấu rõ. Đạo của Khổng Mạnh là nhân nghĩa trung thứ. Phật pháp đại 

thừa là chân thành từ bi. Nếu chúng ta luôn giữ trong tâm tám chữ này, đây chính là thánh 

hiền, chính là Chư Phật Bồ Tát. Cho nên từ xưa đến nay, khiến người ngoại quốc khâm phục 

như thế. Người xưa là gì? Người xưa là thánh hiền nhân, thánh hiền nhân từ đâu mà có? Đạo 

tạo nên, mấy ngàn năm nay đều dạy đạo thánh hiền, dạy từ lúc bé thơ. Đích thực ngày xưa có 

không ít dạy từ lúc còn trong thai, gọi là thai giáo, sứ mạng người mẹ rất nặng. Có người ngộ 

nhận, cho rằng phụ nữ trong xã hội ngày xưa không có địa vị, là sai lầm. Quý vị thử nghĩ 

xem, trong xã hội ngày xưa, chú trọng nhất là hiếu đạo. Trong hiếu đạo, thứ nhất là đối với 

mẹ, thứ hai là đối với cha. Ngày xưa địa vị người phụ nữ là đệ nhất, không phải thứ hai. 

Người nào bất hiếu với mẹ? Người mẹ là thánh hiền, không biết chữ là thánh hiền, vì sao vậy? 
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Vì họ hiểu luân lý, họ hiểu ngũ thường, họ hiểu tứ duy bát đức, đây là thánh nhân. Thánh 

nhân không nhất định phải biết chữ. 

Trong lịch sử ngày xưa, rất nhiều người biết đến Vũ Huấn, là người ăn xin! Những 

người đọc sách đương thời, ai không xưng ông là thánh nhân? Mỗi ngày ông xin cơm, xin 

một ít tiền, ông thành lập trường học. Bản thân không được học hành, cảm thấy rất khổ, ông 

giúp những đứa trẻ không có điều kiện học hành. Suốt đời thành lập mười mấy ngôi trường, 

lúc đó gọi là tư thục. Ông hiểu, không phải không hiểu. 

Giáo dục là giáo dục thánh hiền, người là thánh hiền nhân, làm việc gì cũng là thánh 

hiền. Nên biết, giáo dục là nền tảng. Đi theo chính trị trở thành chính trị của thánh hiền. Sĩ 

nông công thương, nông dân là nông dân của thánh hiền, công nhân là công dân của thánh 

hiền. Xã hội này là xã hội của thánh hiền, xã hội đại đồng. Người xưa nói xã hội đại đồng 

không phải lý tưởng, vì sao vậy? Vì đã từng xuất hiện. Vào thời đại thượng cổ Nghiêu Thuấn 

Vũ là xã hội đại đồng, trong Lễ Vận Đại Đồng nói chính là thời đại này. Sau Vương Khải là 

Hạ Thương Chu, đế vương mới truyền cho con cháu mình, trở thành thiên hạ của một nhà, 

Thánh hiền gọi là thời đại tiểu khang. Tiểu khang, thực tế đối với chúng ta mà nói cũng là rất 

thịnh thế. Bởi vậy mọi sự thành tựu đều không tách rời giáo dục. 

Ngày nay chúng ta đã lơ là nền giáo dục truyền thống văn hóa, mọi thứ đều học theo 

phương tây, chúng ta rất thiệt thòi. Ngày nay nhân dân mình khổ thế này, quả thật không 

đáng. Nguyên nhân thật sự là gì? Nguyên nhân là chúng ta quên lãng truyền thống của mình. 

Người phương tây rất muốn tìm lại truyền thống xưa của chúng ta, họ muốn học theo. Ở đâu 

thực hành theo, ở đó ổn định và hòa bình lâu dài. 

Trong xã hội hiện nay, quả thật phải cố gắng tu dưỡng phẩm đức. Thảm họa thiên nhiên 

không thể tránh khỏi, cũng là nghiệp lực chiêu cảm, tư tưởng của các nhà khoa học rất giống 

với trong kinh Phật nói. Thật sự có thể tu dưỡng phẩm đức của mình, thì thân tâm được mạnh 

khỏe, nơi cư trú ít thiên tai. Vì sao vậy? Vì cảnh tùy tâm chuyển, điều này hiện nay được các 

nhà khoa học chứng minh. Các nhà khoa học kêu gọi chúng ta, đối trị vô số thiên tai trên địa 

cầu, phải thay đổi tâm thái. Tâm thái chúng ta thay đổi, hoàn cảnh sẽ thay đổi.  

Bởi thế ngày nay giáo dục Phật giáo đặc biệt quan trọng, vì Phật giáo và khoa học dần 

dần tiếp cận nhau. Khoa học chứng minh Phật pháp là thật, không phải giả. Chúng ta có lý do 

tin rằng, hai ba mươi năm sau_giống như trước đây Einstein nói. Ông nói tất cả các Tôn giáo 

trên thế giới, chỉ có Phật giáo tương ứng với khoa học. Tôi nghĩ tương lai Phật giáo không 

còn là Tôn giáo, trở thành khoa học cao cấp, triết học cao cấp. Trong Phật giáo đại thừa 

nghiên cứu thảo luận về vũ trụ, nghiên cứu thảo luận về nguồn gốc của sinh mạng, chân 

tướng của sinh mạng, khoa học đang nghiên cứu điều này. Phật pháp nói thật tướng các pháp, 

phương pháp Phật giáo dùng là Thiền định. Cảnh giới hiện lượng trong thiền định thâm sâu, 

nó không phải là tỉ lượng. Các nhà khoa học dùng máy móc tinh vi để quan sát, cũng là thuộc 

cảnh giới hiện lượng.  

Trong này nói: “Như thuyết tu hành”, nghĩa là cúng dường. Dùng tâm chân thành để 

làm, nghĩa là cúng dường Chư Phật Bồ Tát, cúng dường tất cả chúng sanh, cúng dường toàn 

thể xã hội, cúng dường khắp biến pháp giới hư không giới.  

Đây là nói chung, ở dưới là đưa ra ví dụ. Đầu tiên là “lợi ích chúng sanh cúng dường”. 

Thế nào là lợi ích? Giàu có là lợi ích, phải chăng là vạn năng? Không phải, vì sao vậy? Nó có 

ích gì cho sức khỏe chúng ta chăng? Có ích gì cho thọ mạng chúng ta chăng? Có giúp ích gì 
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cho tâm tư trong cuộc sống chúng ta chăng? Phật pháp nói lìa khổ được vui. Quý vị có của 

cải, có thể lìa khổ được vui chăng? Quý vị có địa vị cao quý, có thể lìa khổ được vui chăng? 

Tôi biết có vài người đích thực rất giàu có, tài sản ức vạn, nhưng mỗi tối phải uống 

thuốc ngủ, cho thấy họ không an lạc. Tuổi tác không lớn, nhỏ hơn tôi mấy tuổi, nhưng nhìn 

họ già hơn tôi không chỉ mười tuổi, họ không an lạc như tôi. Con người ở thế gian, hạnh phúc 

nhất là gì? Cuộc sống an lạc. Chỉ cần bản thân họ giác ngộ, của cải không mang đến hạnh 

phúc cho ta, ta cần nó làm gì. Chức trọng quyền cao không thể mang lại an lạc, ta cũng 

không cần nó. Quý vị nói bây giờ làm quan, quan như vậy có thể làm ư? 

Lục Khắc Văn ở Úc Châu là bạn tốt của tôi, khi ông được chọn làm thủ tướng, hẹn tôi 

đến Canberra làm khách. Tôi hỏi ông ta_khi gặp tôi, trên tay cầm một chiếc ly lớn hơn ly này 

của tôi, cà phê đậm. Nói với tôi, một ngày phải uống rất nhiều ly mới đủ tinh thần, mỗi tối 

chỉ ngủ được năm tiếng đồng hồ. Thấy thế, tôi nói với ông ta: Làm tổng thống rất khổ. Tôi 

nói trong xã hội hiện nay, chúng ta nói có 360 nghề, hiện nay không chỉ 360 nghề. Trong các 

ngành nghề, vất vả nhất là nghề của ông, quá khổ. Trái lại, trong xã hội hiện nay, an lạc nhất, 

hạnh phúc nhất là làm nghề như tôi. Ông ta bật cười lớn. Ông làm hơn một năm thì nghỉ, tôi 

có liên lạc với ông ta. Tôi khen ngợi ông, tôi nói ông là Khổng tử củaAustralia thời hiện đại. 

Ông hỏi, sao lại nói thế? Tôi nói, đương thời Khổng Tử làm Lỗ Tư Khấu, ba tháng là bị 

người hạ bệ, vì sao vậy? Vì ông là người tốt phải làm việc tốt, nhưng những đồng nghiệp của 

ông, đối với lợi ích của họ lại sinh ra xung đột, đương nhiên họ bài xích ông. Tôi nói, ông là 

Khổng tử. Ông xem, sau khi Khổng tử bị bài xích, ông không làm quan nữa mà trở về đọc 

sách, dạy học. Tôi hy vọng nửa đời sau của ông, có thể cống hiến cho công tác hòa bình thế 

giới, việc này rất hay. Đoàn kết Tôn giáo, đoàn kết chủng tộc, làm công việc giáo dục văn 

hóa đa nguyên, điều này rất có ý nghĩa, ông ta rất thích hợp làm công việc này. 

Cho nên nói, khổ vui phân biệt rất rõ ràng. Làm tốt việc giáo dục, đối với mỗi ngành 

nghề trong xã hội đều có lợi ích, thật sự làm được giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ của 

chúng sanh từ đâu đến? Do mê, vì mê nên khổ, giác ngộ sẽ vui. Cho nên văn hóa truyền 

thống là văn hóa thánh hiền, văn hóa trong Tôn giáo không có gì ngoài mục đích giúp tất cả 

chúng sanh phá mê khai ngộ. Phương pháp là dạy học, dùng phương pháp dạy học giúp 

người giác ngộ. Bất luận làm ngành nghề gì, chỉ cần giác ngộ họ sẽ an vui, họ không giác ngộ 

nên rất khổ. 

Tối hôm nay, chúng ta còn học hai tiếng đồng hồ, thầy giáo Hồ Tiểu Lâm báo cáo với 

quý vị. Quí vị xem trước đây ông ấy làm lụng rất vất vả, không giác ngộ. Sau khi giác ngộ, 

bây giờ ông tự tại biết bao, sao lại như vậy? Then chốt chính là ở chỗ giác và mê. Giác ngộ 

tức thành Phật Bồ Tát, mê chính là phàm phu. Ở Trung quốc giác ngộ tức là thánh hiền, mê 

hoặc điên đảo gọi là tục nhân. Cho nên đây là sự nghiệp vô cùng thù thắng, là giáo dục thánh 

hiền. Bản thân chúng ta ngày ngày đang học, ngày ngày cùng nhau chia sẻ, quý vị nói cuộc 

sống này an lạc biết bao. 

Bởi thế lợi ích chúng sanh là phải giúp chúng sanh, nhận thức lại truyền thống văn hóa. 

Kiến lập tín tâm với truyền thống văn hóa, đánh thức tâm thành kính đối với truyền thống 

văn hóa ngày xưa. Không có thành kính, Khổng Lão phu tử dạy quý vị cũng không được lợi 

ích. Thật sự có thành kính, họ là người ngoài ngành đến dạy, quý vị đều được lợi ích. Điều 

này không có gì kỳ lạ, vì sao vậy? Giáo huấn của thánh nhân không phải tự mình phát minh, 

không phải tự mình sáng tạo, từ đâu ra? Từ trong tự tánh. Chỉ cần có thành kính, những gì 

trong tự tánh sẽ hiển lộ ra bên ngoài, tuôn chảy ra. Thầy chưa thành tựu, học sinh đã thành 
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tựu. Cổ nhân có câu: Màu xanh sinh ra từ màu lam mà vượt trội hơn màu lam, học sinh có thể 

hơn thầy. Thầy vẫn còn là phàm phu, học sinh đã thành thánh thành hiền, không thể không 

biết điều này. Những thứ của cổ thánh tiên hiền, nó là xưng tánh, tương ưng với tánh đức, 

đáng quý là ở chỗ này. Vĩnh hằng bất biến, không thể khinh mạn. 

“Nhiếp thọ chúng sanh cúng dường”, nhiếp thọ ngày nay nghĩa là làm tấm gương tốt, 

không làm gương tốt, vì ngày nay đầu óc mọi người đều có khoa học, khoa học cần chứng 

cứ. Nếu không có chứng cứ, người ta không tin, cho nên ta phải có chứng cứ, đó nghĩa là làm 

gương. Mấy ngàn năm nay, tấm gương căn bản chính là nhà, nhà trong xã hội ngày xưa có 

tác dụng rất lớn. Quý vị xem tu thân, tề gia, tề gia tức có thể trị quốc, có thể bình thiên hạ, 

bình thiên hạ là thiên hạ thái bình. Vì xử lý tốt việc gia đình, nó là tấm gương. Người bây giờ 

không còn nhà. 

Ngày xưa cổ nhân gọi là xã hội nông nghiệp, xã hội nông nghiệp nhân khẩu càng nhiều 

càng tốt, người đông dễ làm việc, cho nên một gia đình là một thôn trang. Ngày xưa đầy là 

thôn trang họ Vương, đó là thôn trang họ Lý, một thôn trang nghĩa là người một nhà. Thông 

thường có khoảng trên dưới 300 nhân khẩu, đây là gia đình bình thường. Gia đình hưng thịnh 

khoảng năm sáu trăm người, gia đình rất suy yếu cũng có một hai trăm người. Nó là tổ chức 

xã hội, rất có quy củ, bởi thế có gia đạo, gia quy. Như Đệ Tử Quy là quy củ mọi người đều 

phải tuân thủ, đây là gia quy. Chế định của mỗi gia đình đều khác nhau, vì ngành nghề của họ 

không giống nhau. Những gia quy này đều ghi chép trong gia phổ, gia phổ là lịch sử của gia 

đình. Có gia học, có gia nghiệp. Nghiệp là sự nghiệp kinh doanh của gia đình mình, nên nó là 

một tổ chức xã hội. Quý vị có thể trị gia tức có thể trị quốc, mỗi nhà đều trị tốt_Cho nên ngày 

xưa có 360 ngành nghề, ngành nghề nào thoải thái nhất? Làm quan. Làm quan có địa vị cao 

trong xã hội, cũng có bổng lộc tốt, sinh hoạt gia đình tuyệt đối không thành vấn đề. 

Chúng ta xem Nghĩa Điền Ký của Phạm Trọng Yêm. Phạm Trọng Yêm làm tể tướng, 

hưởng bổng lộc của quốc gia, ông có thể nuôi 300 nhà. Ông dùng bổng lộc của mình nuôi 

người trong họ của ông, những người cuộc sống khó khăn ông đều cung cấp, nuôi 300 gia 

đình. Đương nhiên bản thân ông rất cần kiệm, đó là thật không phải giả. Bản thân ông cũng 

sống cuộc sống của tú tài nghèo ngày xưa, nên ông rất bình đẳng, tích công đức lớn! Đại sư 

Ấn Quang khâm phục nhất hai người, thứ nhất là Khổng tử, thứ hai là Phạm Trọng Yêm. 

Quý vị xem Phạm gia đến nay gần 1000 năm, gia đạo không suy, Khổng tử 2500 năm. 

Cho nên con người đọc sách giỏi đều muốn làm quan, vì sao? Vì ngành nghề này nhẹ 

nhàng. Mỗi người đều được gia đình họ dạy dổ thật tốt, gia đình họ có gia học, có gia quy, 

đều dạy thật tốt. Mỗi người đều là người tốt, bất luận họ làm nghề nghiệp gì thì mọi việc đều 

là việc lành. Làm quan không có án để xử, một tháng có một hai vụ án đã là nhiều. Quý vị 

xem Tứ Khố Toàn Thư, trong Tập Bộ là văn học, hầu như một nửa đều là người làm quan 

ngày xưa viết. Họ rảnh rỗi nên viết văn, làm thơ điền từ, du sơn ngoạn thủy, họ làm những 

việc này, an lạc biết bao! Có đâu như hiện nay? Làm quan như bây giờ, người đọc sách ngày 

xưa không muốn làm, quá gian khổ. Những đạo lý, chân tướng sự thật này chúng ta cần phải 

hiểu. 

Thực tế mà nói nhà của ngày xưa đã bị hủy diệt trong thời kỳ tám năm kháng chiến 

Trung Nhật, trước kháng chiến còn. Lúc nhỏ tôi ở nông thôn, một thôn trang là một nhà, anh 

em có mười người không ở riêng. Nhưng sau kháng chiến thì không còn nữa, không bao giờ 

thấy lại, đại gia tộc không còn, đều lưu lạc ra bên ngoài. Chúng tôi thấy vậy rất đau lòng. 

Những năm gần đây tôi nghĩ đến xí nghiệp, thường thường nghe nói nhà xí nghiệp. Xí nghiệp 
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có thể kế thừa lại truyền thống xưa chăng? Ngày xưa gia đạo, gia quy, gia học, gia nghiệp, 

nếu xí nghiệp có thể kế thừa, tôi tin vẫn còn 1000 năm thạnh thế xuất hiện. Lợi dụng khoa 

học kỷ thuật cao của ngày nay để tuyên dương trên toàn thế giới, truyền thống văn hóa xưa là 

một điển hình mô phạm cho khắp thế giới. Mỗi quốc gia dân tộc trên toàn thế giới đều học 

theo nền truyền thống văn hóa này, đây là thật không phải giả. Nếu có thể có 20 nhà xí 

nghiệp dẫn đầu, thật sự làm nên tấm gương tốt, tôi tin mỗi người đều học tập theo. 

Gia học là trường học của con em, ngày xưa là tư thục. Đa phần lợi dụng từ đường làm 

trường học, vì từ đường chỉ có tế kỵ xuân thu, bình thường đều không dùng đến, nên đã 

mượn từ đường để tổ chức lớp học. Chúng ta nghĩ lại lời Townenbe nói, rất có đạo lý, ông 

thấy không sai. Tiềm lực của người xưa, bây giờ gọi là thực lực mềm, quả là đáng nể. Nếu 

dùng một cách thỏa đáng, truyền thống văn hóa xưa đích thực lãnh đạo toàn thế giới đi đến 

an định hòa bình. 

Cho nên nhiếp thọ chúng sanh, nhiếp thọ chúng sanh phải dùng đức hạnh, thêm vào đó 

là lợi ích chân thật. “Chịu khổ thay chúng sanh”, điều này rất quan trọng, có thành công 

chăng mấu chốt ở câu này. Mặc dù chúng ta giàu có, nhưng khiến mức độ cuộc sống hạ thấp, 

phải thường giúp người khác. Đế vương ngày xưa, đây là nói thời thượng cổ, thời Nghiêu 

Thuấn Vũ Thang. Sinh hoạt vật chất của họ rất đơn giản, toàn tâm toàn lực phục vụ cho nhân 

dân, họ đã làm được. Không phải bản thân họ không thể hưởng thụ, mà họ chịu khổ thay 

chúng sanh. Quý vị thấy Phạm Trọng Yêm, thu nhập của ông rất nhiều, vì sao bản thân ông 

không hưởng thụ? Nuôi hơn 300 gia đình, không phải là chịu khổ thay chúng sanh ư? Bản 

thân mình giảm thiểu tối đa. Nếu quý vị đã đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, Liễu Phàm Tứ Huấn là 

nói về ông Liễu Phàm làm tri huyện Bảo Để, địa vị rất cao. Bảo để do hoàng đế trực tiếp 

quản lý, đãi ngộ rất lớn. Ông đều đem bố thí cho nhà bần cùng, cuộc sống của mình đều rất 

tiết kiệm. Gia đình có bông tơ, mùa đông phu nhân đem bông tơ bán đi, ông cảm thấy rất kỳ 

lạ, vì sao không dùng bông tơ làm áo bông cho con? Vợ ông nói bông tơ đắt hơn bông vải rất 

nhiều, bán đi có thể may mấy bộ áo bông, các con cũng có, cũng có thể giúp người bần cùng, 

đây là chịu khổ thay chúng sanh. Những gì mình có đều đem ta giúp người, không cần tích 

trữ, của cải tích trữ đó là chết, của cải đó dùng hợp lý là sống. Càng bố thí càng nhiều, càng 

nhiều càng bố thí, không được tích lũy. Rất nhiều người cần nó, người khốn khổ cũng rất 

nhiều. Vì thế tôi hy vọng các nhà xí nghiệp, có thể làm được tinh thần của nhà như ngày xưa. 

Nhà xí nghiệp là đại gia trưởng, tự mình tổ chức trường học cho con em, hiện nay có thể 

thành lập trường tư, từ mẫu giáo đến đại học. Nếu quy mô xí nghiệp của quý vị lớn, nhân 

viên của quý vị có thể có mấy ngàn người, trên vạn người. Trường học này thu nhận, đều là 

con em nhân viên của quý vị, tự mình đứng ra dạy. Trong trường này dạy các môn học về 

luân lý đạo đức, dạy tất cả những khóa trình quốc gia yêu cầu, thêm vào môn luân lý đạo đức. 

Phương pháp dạy học có thể dùng cách của truyền thống ngày xưa: “Đạo dạy học, quý ở 

chuyên”. Dạy từng môn từng môn, không dùng phương thức đan xen, dạy từng môn từng 

môn. Vài năm hoặc mười năm, học hết tất cả các chương trình. Dạy từng môn một, đầu óc 

của học sinh chỉ nghĩ đến một vấn đề, không hề bị phức tạp. Vẫn dạy hết tất cả chương trình, 

nhưng áp dụng phương pháp này thành tích chắc chắn không giống nhau. Học sinh sẽ học rất 

nhanh, vì không phức tạp! Trong cặp chỉ có một cuốn sách, không như bây giờ mang theo 

sách vở thật nhiều. Nhìn thấy cập sách vở chúng ta đều cảm thấy sợ hãi, đời sau không giám 

nữa, không giám làm người. Quý vị xem từ nhỏ đã mang một cặp sách nặng như thế, không 

đáng sợ ư? 
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Lúc nhỏ chúng tôi đi học, trong cặp có khoảng hai ba cuốn sách, rất nhẹ, có khi không 

cần cặp sách. Quý vị xem bây giờ mang theo sách vở rất nhiều! 

Thành lập trường học, viện an dưỡng, an trí người già của tất cả nhân viên công ty mình. 

Nếu làm được như thế, khiến toàn thể công ty trở thành một gia đình, nhân viên đều là anh 

chị em. Dùng tâm chân thành đối đãi, đây là tinh thần truyền thống nhà của ngày xưa. Nhân 

viên tuyệt đối không rời khỏi công ty, công ty là nhà của họ, suốt đời của họ phụng hiến cho 

gia đình, giống như nhà ngày xưa vậy. Người ngày xưa sinh ra, suốt đời của quý vị là vì ai? 

Vì nhà, vinh tông diệu tổ, khiến gia đình nở mặt nở mày, mang vinh dự cho gia đình. Cuộc 

đời họ có mục tiêu, có phương hướng, bất luận làm theo ngành nghề nào, người ủng hộ họ là 

gia đình. Nhà là hậu thuẫn của họ, đáng tin nhất. Cho nên gia đình trong xã hội ngày xưa, có 

sức ảnh hưởng rất lớn. Gia học của mỗi nhà đều làm rất tốt, gia trưởng cố gắng mời thầy giáo 

có học vấn, có đạo đức đến dạy con em mình. Cung kính đối với thầy giáo thật là ba quỳ chín 

lạy, đó không phải giả. 

Lúc tôi đi học vẫn còn hành nghi thức này, tôi từng học mấy tháng trường tư thục, nghĩa 

là gia học. Ngày đầu tiên đi học, cha mẹ đã ước định với thầy giáo, hôm nay đưa con đến 

trường. Ở đại điện, đại điện thờ một bài vị: Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử Chi 

Thần Vị, thờ một bài vị lớn. Tôi đi học, ba tôi đưa tôi đến trường, ba tôi ở trước, tôi đi theo 

sau, đến trước bài vị của Khổng tử hành lễ ba quỳ chín lạy. Sau khi làm lễ xong, mời thầy 

giáo ngồi lên, thầy giáo ngồi trước bài vị Khổng Tử. Ba và tôi hướng lên thầy giáo hành lễ ba 

quỳ chín lạy, đồng học đứng hai bên. Trong trường hợp đó đã dạy chúng ta điều gì? Dạy tôn 

sư trọng đạo. Quý vị xem, phụ thân hành lễ với thầy trịnh trọng như thế, sau khi hành lễ xong 

lại tặng lễ vật, tặng lễ vật nghĩa là tiền học phí. Thầy giáo thu nhận học sinh, quý vị thử nghĩ 

xem, làm thầy giáo nhận lễ bái cung kính như thế của gia trưởng, nếu không cố gắng dạy học 

sinh, sao xứng đáng với gia trưởng? Chúng ta làm học trò thấy cha mẹ hành đại lễ với thầy 

giáo như thế, tâm cung kính với thầy giáo liền sanh khởi, sao có thể không nghe lời ư? Vì thế 

thầy giáo dạy tận tâm, chúng ta cố gắng chuyên tâm học tập. Mỗi học sinh nhập học đều phải 

hành nghi thức này, bản thân chúng ta làm như thế, nhìn thấy mỗi đồng học đều như thế. Tất 

cả đồng học giống như anh chị em vậy, có tình cảm, tình cảm này đến suốt đời, hoàn toàn 

không như hiện nay. Lúc đó thầy là có sư đạo, quả thật rất có đạo nghĩa. Thầy dạy học không 

quan tâm đến thu nhập, không nói đến điều này. Học sinh của những gia đình nghèo khó, 

không thể tặng chút lễ vật cho thầy giáo, thầy vẫn dạy. Còn những học sinh vô cùng nghèo 

khó, thầy giáo còn giúp họ thêm. Cho họ một ít tiền, cho họ một ít gạo để họ nuôi dưỡng gia 

đình. 

Ngày xưa có hai hạng người, hai hạng người này rất nghèo khó, gọi là tú tài nghèo, 

trong xã hội được người tôn kính nhất. Người đọc sách siêng năng dạy học, không tính toán 

học phí, nói đến học phí rất mất mặt. Thứ hai là làm bác sĩ, bác sĩ là giúp người khác trị bệnh 

cứu người, không chú trọng đến tiền bạc. Trị lành bệnh, quý vị tặng chút lễ vật cho bác sĩ, gia 

đình giàu có thì trả thêm một ít tiền, người nghèo trả ít một chút. Còn quá nghèo không trả 

nỗi, đến thuốc men bác sĩ cũng giúp đở họ, làm gì có chuyện tính toán tiền thuốc men? 

Không tính toán đến những điều này. Cho nên tuy hai hạng người này rất vất vả, nhưng trong 

xã hội rất được mọi người tôn kính. Chỉ cần biết quý vị là bác sĩ, là thầy giáo, không ai không 

cung kính. Bất kỳ đi đến đâu, người ta đều xem quý vị như người thân vậy, đều quan tâm quý 

vị. Hiện nay không nhìn thấy nếp sống này nữa, cuộc sống trong thời đại này của chúng ta, 

biết rằng xã hội biến chất, hoàn toàn tách rời luân lý đạo đức nhân quả. Hiện nay làm sao để 
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đem nó trở về, điều này phải dựa vào trí tuệ, phải dựa vào chịu khổ thay chúng sanh, chúng ta 

thật sự làm tấm gương cho mọi người noi theo. Ngày xưa các bậc đế vương, có thể sống rất 

tiết kiệm, đó nghĩa là gì? Ăn một món, không có món thứ hai. Làm vua cũng có thể làm 

được, đều là vì chúng sanh. 

“Cần tu thiện căn cúng dường”, thiện căn là gì? Trong Phật pháp gọi là ba thiện căn: 

Không tham, không sân, không si, gọi là ba thiện căn, ngược lại là tam độc. Cần tu thiện căn 

nghĩa là đem những mặt trái như tâm thái bất thiện buông bỏ tất cả, bản thân mới có thể nâng 

cao cảnh giới, mới có thể giúp chúng sanh khổ nạn trong xã hội. Tất cả đều học được từ trong 

sự cung kính, từ tâm chân thành, tâm từ bi. Nghe được, thấy được, tiếp xúc được đều là có 

nhân duyên, có nhân duyên thì phải đưa tay ra giúp đỡ họ. 

Chúng ta đang mở bầu không khí, khiến xã hội đại chúng nhìn thấy và học tập. Người 

có phước báo giúp người nghèo khó không có phước báo, người có trí tuệ giúp những người 

ngu si, đều chăm sóc tất cả. Làm một cách toàn tâm toàn lực, chính là công đức viên mãn. 

Trong Phật pháp nói đây là thiện căn, thiện căn khởi tác dụng nghĩa là họ có thể tin, có thể 

hiểu đối với giáo huấn của thánh hiền, đối với giáo huấn của Phật Bồ Tát, đây là thiện căn. 

Họ có thể y giáo phụng hành đó là phước đức, họ có phước. Có thể tin, có thể hiểu mà không 

làm được là họ thiếu phước báo, thật sự có phước họ y giáo phụng hành. 

“Không xả Bồ Tát nghiệp”, nghiệp là sự nghiệp, sự nghiệp Bồ Tát là gì? Các ngành các 

nghề đều là sự nghiệp Bồ Tát. Chỉ cần quý vị là Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát nghiệp. Bồ Tát 

nghiệp không có đặc điểm nào nhất định. Bất kỳ ngành nghề nào, quý vị là tâm bồ đề, đó 

chính là Bồ Tát nghiệp. Cho nên ở dưới có một câu: “không lìa tâm bồ đề”. Bồ Tát nghĩa là 

gì? Là giác! Giác mà không mê nghĩa là Bồ Tát. Bất luận làm ngành nghề gì, tôi dùng nghề 

của mình để phục vị cho xã hội đại chúng. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm nghề này là dạy học, ngày xưa gọi là thầy giáo tư thục. 

Ngài không có trường học chính thức, ngài cũng không có chương trình chính thức, ngài là vì 

người mà dạy, rất nhiều người học theo ngài. Lúc đó Ấn độ và Trung quốc như nhau, chưa 

thống nhất, đều là hình thức bộ lạc, toàn là tiểu bộ lạc. 

Đức Phật sinh vào thời nhà Chu, trong sách sử ghi chép, ngài sanh vào năm Chu Chiêu 

Vương thứ 24, giáp dần, giáp dần tuổi con hổ, diệt độ vào thời Chu Mục Vương. Theo ghi 

chép của người xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến nay_theo niên đại ghi chép của 

lịch sử Trung quốc, năm nay là 3037 năm. Khác với cách nói của người ngoại quốc khoảng 

600 năm, người ngoại quốc nói hơn 2500 năm, khác biệt 600 năm. Điều này chúng ta không 

cần quan tâm đến, không quan trọng. 

Vào thời nhà Chu, vùng trung nguyên này, từ lưu vực Hoàng hà đến lưu vực Trường 

giang, vẫn chưa đến Châu giang. Chưa có vùng Lĩnh Nam, chưa đến đây. Mảnh đất này, có 

800 chư hầu, nghĩa là hơn 800 nước nhỏ. Lúc đó quốc độ của nó 100 dặm là nước lớn, hai ba 

mươi dặm là nước nhỏ. Nước nhỏ như một thôn trang của chúng ta, nước lớn cũng chỉ bằng 

một thị trấn hiện nay, chưa bằng một huyện, là ở thời đại đó. Cho nên trong sách cổ rất ít nói 

đến quốc gia, đều nói là thiên hạ. Thiên hạ lúc đó chính là lãnh thổ trung nguyên này, gọi là 

thiên hạ. 

Xưng thiên tử là sao? Mọi người tôn xưng quý vị. Thiên tử không có thực quyền, họ 

không có quyền hành chính, mỗi quốc gia đều độc lập. Thiên tử là gì? Là họ điều hành quốc 

gia này rất tốt, hoàn toàn thực hành theo lời dạy của thánh hiền, nghĩa là một thành phố mô 

phạm điển hình. Những quốc gia khác đều đến đây học tập, tôn xưng họ làm thiên tử. Đó là 
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lấy đức phục nhân, không phải dùng lực. Quý vị quả thật làm rất tốt, đã ảnh hưởng đến toàn 

quốc, mọi người đều khâm phục quý vị.  

Cho nên mảnh đất này của chúng ta, nếu thực hành truyền thống văn hóa, làm nên một 

tấm gương tốt, khiến toàn bộ địa cầu, tất cả các quốc gia đều hướng đến học tập. Đất nước 

này tự nhiên giống như thiên tử ngày xưa, một quốc gia lễ nghĩa, một xã hội thuận hòa. Làm 

được, không phải không làm được! Hoàn toàn dựa vào giáo dục, các bậc thánh hiền dùng 

phương pháp này. Tuy chúng ta đã lãng quên 100 năm, 100 năm không dài cũng không ngắn, 

lãng quên 100 năm, nhưng gốc rễ vẫn rất sâu sắc. Chúng tôi làm thí nghiệm ở tiểu trấn Thang 

Trì, thời gian rất ngắn đã đánh thức được lương tâm con người, thấy ngại khi làm điều bất 

thiện. Con người có lương tâm, chẳng phải không có lương tâm, do không ai dạy, không ai 

thức tỉnh họ. Đây là không xả Bồ Tát nghiệp. 

“Không lìa tâm bồ đề”, tâm bồ đề, chúng ta nói một cách cụ thể nghĩa là chân thành, 

thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, là mười chữ này. Khởi tâm động niệm không lìa nó, 

đây chính là tâm bồ đề. Đối người, đối với việc, đối với vật đều chân thành. Người khác đối 

với tôi hư ngụy, tôi đối với họ chân thành, tuyệt đối không thiệt thòi. Đừng sợ thiệt thòi hay 

bị lừa gạt, chắc chắn không thiệt thòi không mắc lừa. Ta dùng tâm chân thành đối với người, 

mặc dù bị người khác dối gạt, quý vị nên biết chúng ta đang tiến về phía trước, họ đang đọa 

lạc về sau. Như vậy sao bị gạt được? Đâu có chuyện đó!  

Đặc biệt ta hiểu về nhân quả, số mạng có tự nhiên có, số mạng không có cầu cũng 

không được. Họ gạt chúng ra, gạt mà không sao, chứng tỏ số mạng họ có. Họ gạt mình, 

nhưng số mạng họ không có, gạt vào tay cũng xảy ra chuyện. Không phải sanh bệnh cũng là 

tai họa, họ sẽ gặp phải. Người hiểu được đạo lý này, hà tất dùng thủ đoạn bất chính? Sai. 

Trong Dịch Kinh nói rất hay: Gia đình tích thiện sẽ có nhiều niềm vui, nhà làm điều bất thiện 

tất có nhiều tai ương, đây là nói nhân quả. Cho nên tâm bồ đề, phát tâm bồ đề nghĩa là hành 

Bồ Tát đạo, tất cả sự nghiệp ta làm đều là Bồ Tát nghiệp. 

Ở dưới nói: “Thiện nam tử, cúng dường như trước được công đức vô lượng”, trước tức 

là ở đây nói đến vô lượng công đức. “So với pháp cúng dường, nhất niệm công đức không 

bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn. Trăm ngàn cu chi na do tha phần, già la 

phần, toán phần, số phần, dụ phần, ưu bà ni sa đà phần cũng không bằng một phần”. Đây đều 

là dùng ví dụ để nói, công đức quá lớn, không có cách gì có thể sánh được. “Hà dĩ cố”, vì sao 

vậy? “Vì Chư Như Lai tôn trọng pháp, đúng pháp tu hành, nên sanh ra chư Phật”. Trong 

Kinh Kim Cang nói, dùng bảy báu trong đại thiên thế giới để bố thí, không bằng công đức 

nói cho người nghe bốn câu kệ, ý nghĩa rất giống ở đây. 

Cho nên trong kinh văn nói: “Giả sử cúng dường hằng sa thánh chúng, không bằng kiên 

trì dõng mãnh cầu chánh giác”. Kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác là bản thân cầu thành 

Phật, điều này cần kíp. Tất cả Chư Phật Như Lai họ hy vọng chúng ta điều gì? Hy vọng ta 

nhanh chóng thành Phật, chứ không phải hy vọng ta cúng dường Chư Phật Bồ Tát, họ không 

cần. Mà hy vọng ta thật sự buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, minh tâm kiến tánh, 

kiến tánh thành Phật. Đây là mục đích chính Chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh, thật sự 

hy vọng. Chúng ta không thể không biết điều này, chúng ta phải báo ân Phật như thế nào? Y 

giáo phụng hành nghĩa là báo ân Phật. 

Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Điều này cần phải biết. Trong pháp môn Tịnh độ dạy 

chúng ta, Kinh Vô Lượng Thọ dạy: “Phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm”, tám chữ. 

Phát tâm bồ đề nghĩa là tâm chân thành, niệm niệm không bỏ tâm bồ đề, niệm niệm tương 
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ưng với chân thành. Đối nhân, đối sự, đối vật đừng sợ, tôi là thật, mọi người đều gạt tôi. Từ 

bỏ, buông bỏ điều này, đừng lo lắng sũy nghĩ vấn đề này, dùng chân thành, ta cảm ứng đạo 

giao với Phật Bồ Tát. Đừng sợ người khác gạt mình, cổ nhân nói rất hay: Thiệt thòi là phước. 

Đã là chịu thiệt có phước, thì thiệt thòi càng nhiều không phải phước sẽ càng nhiều ư? Chịu 

thiệt càng lớn, phước báo không phải càng lớn ư? Không phải chính là đạo lý này ư? Vậy tại 

sao không chịu thiệt? Không muốn thiệt thòi, muốn được một chút lợi ích, phước báo sẽ 

không còn, phước trở thành tội. Phải hiểu điều này, đừng sợ hãi, nhất định có phước, nhất 

định có lợi ích. Bởi vậy phải có gan, thật sự tin Phật, Phật tuyệt đối không lừa gạt chúng ta. 

Càng xả bỏ càng nhiều, bỏ của cải được của cải, xả bỏ pháp được thông minh trí tuệ, xả bỏ 

vô úy được mạnh khỏe sống lâu. Thường giúp đỡ những người gặp khổ nạn, đó là bố thí vô 

úy, quả báo mạnh khỏe sống lâu, phải thực hành. Cứ luôn như vậy, không có việc gì không 

thuận lợi, dần dần trí tuệ đức tướng trong tự tánh đều tuôn chảy ra, lúc đó quả thật là lấy 

không tận, dùng không hết. Ta mới có thể giúp chúng sanh đau khổ khắp biến pháp giới hư 

không giới. 

Bồ Tát Đại Thế Chí cũng dạy chúng ta tám chữ: Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, 

đây nghĩa là kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác. “Đô nhiếp lục căn” chính là nhiếp tâm. Tâm 

con người bình thường đều duyên cảnh giới bên ngoài, đều duyên tài sắc danh thực thùy, họ 

duyên những thứ này. Duyên ngũ dục lục trần, tâm họ đều ở bên ngoài. Đô nhiếp lục căn là 

gì? Đem tâm trở về, tôi không đối ngoại tôi đối nội, nội là gì? Nội là tự tánh. “Tịnh niệm 

tương tục”, niệm là niệm Phật A Di Đà. Tịnh niệm nghĩa là tâm thanh tịnh, không hoài nghi, 

không xen tạp. Tương tục là liên tục không gián đoạn, trong tâm mỗi niệm đều có Phật A Di 

Đà. 

Kinh Vô Lượng Thọ cũng là ý này: “Phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm”. Một 

phương hướng, một mục tiêu, điều này quan trọng hơn tất cả. Một mục tiêu là thân cận Phật 

A Di Đà, một phương hướng là thế giới tây phương Cực Lạc. Ngoài điều này ra đều tùy 

duyên mà làm, gặp lúc có duyên thì làm. Hành Bồ Tát đạo, giúp chúng sanh khổ nạn. Tuy 

hành Bồ Tát đạo, trong tâm vẫn là Phật A Di Đà, không chướng ngại! Đem công đức hồi 

hướng cho Phật A Di Đà, ta làm thay Phật A Di Đà, quý vị xem điều này ý nghĩa biết bao. 

Tôi làm mọi điều lành đều là thay Phật A Di Đà làm. Như vậy rất hay, không rời Phật A Di 

Đà. Nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Bất luận làm gì đều niệm 

Phật, đều không rời niệm Phật, đây gọi là kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác. 

Nếu ta bố thí của cải muốn được của cải, bố thí pháp muốn được thông minh trí tuệ, đó 

không phải, không phải kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác. Bất luận chúng ta làm gì, đều cầu 

vãng sanh thế giới Cực Lạc. Phật A Di Đà đại từ đại bi, thấy người khổ nạn đều giúp. Chúng 

ta nhìn thấy, chúng ta thay Phật A Di Đà giúp đở những người khổ nạn. Ta không nghĩ gì cả, 

chỉ muốn sớm ngày đến thế giới Cực lạc, gặp Phật A Di Đà. Như vậy là đúng, đây nghĩa là 

kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác, nhất tâm niệm Phật. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 203 hàng thứ năm, bắt đầu xem từ câu ở giữa. 

“Nếu Chư Bồ Tát hành pháp cúng dường, tức được thành tựu cúng dường Như Lai. Tu 

hành như thế là chân cúng dường”. Ở trước chúng ta học đến câu: “Giả như cúng dường 

hằng sa thánh chúng, không bằng kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác”. Cúng dường, Hoàng 

Niệm Tổ trích dẫn một đoạn kinh văn trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa 

Nghiêm, rất hay. Chư vị nên biết, không những là con người ở đời, bất luận là chúng sanh 

trong cõi nào, không được thiếu hai thứ, một là phước báo, hai là trí tuệ. Đây là nói từ pháp 

thế gian, phước tuệ song tu. Trong Phật pháp thì ngược lại, vẫn hai chữ này, nhưng trong 

Phật pháp thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là phước đức, huệ phước song tu. Thế gian và xuất thế 

gian khác nhau ở điểm này, nhưng hai thứ này có thể nói là đều đứng hàng đầu, quan trọng 

nhất. Con người không thể không có phước báo, càng không thể không có trí tuệ. Sở dĩ Phật 

pháp đặt trí tuệ lên hàng đầu, là có đạo lý, vì sao vậy? Họ cần siêu việt thế gian. Pháp thế 

gian đặt phước lên hàng đầu, vì họ không muốn vượt thoát lục đạo. Không muốn thoát ly lục 

đạo thì phước phải đặt lên hàng đầu, nếu muốn siêu thoát luân hồi lục đạo trì tuệ đặt lên hàng 

đầu. Đây chính là vì sao Phật pháp coi trọng trí tuệ. 

Trí tuệ và phước báo từ đâu mà có? Nói cho chư vị biết, hoàn toàn từ pháp bố thí, đến từ 

bố thí cúng dường. Bố thí và cúng dường là một nghĩa, cùng một việc, vì sao nói bố thí, cúng 

dường? Vì dùng tâm khác nhau. Dùng tâm thường tu thì gọi là bố thí, tâm cung kính tu gọi là 

cúng dường, khác nhau ở chỗ này. Ví dụ chúng ta chúng dường của cải, hoặc cúng dường 

thức ăn cho người khác, dùng tâm bình thường gọi là bố thí, dùng tâm cung kính gọi là cúng 

dường. Quý vị xem tặng lễ vật, chẳng hạn như tặng cho bạn bè bình thường là bố thí, hoặc 

tặng cho người nghèo gọi là bố thí. Còn như tặng cho người có thân phận địa vị, tặng cho 

người lãnh đạo quốc gia, như vậy không thể gọi là bố thí, đây là cúng dường, đạo lý là như 

vậy. Đối với cha mẹ là cúng dường không được nói bố thí, đối với thầy, trưởng bối gọi là 

cúng dường, đây gọi là dùng tâm khác nhau. 

Kinh Hoa Nghiêm thật tuyệt vời, trong Kinh Hoa Nghiêm không có bố thí, đều là cúng 

dường. Vì sao vậy? Trong kinh Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sanh vốn là Phật”. Chúng ta 

cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cúng dường Phật A Di Đà, cúng dường Phật Tỳ Lô 

Giá Na, tất cả chúng sanh vốn là Phật, quý vị nói là dùng bố thí hay là dùng cúng dường? Tất 

cả đều là cúng dường! Cho nên kinh văn ở trước nói: “Như thuyết tu hành cúng dường, lợi 

ích chúng sanh cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường”, tất cả đều là cúng dường. 

Đây là nói, hoàn toàn dùng tâm chân thành cung kính để làm. Chúng ta tu điều này được bao 

nhiêu phước đức, trí tuệ khai phát được chừng nào đều từ tâm mình. Tâm ta càng chân thành 

thì phước báo càng lớn, trí tuệ càng cao, đạo lý là ở đây. Nếu không có tâm chân thành cung 

kính, dù thánh nhân dạy quý vị cũng không đạt được lợi ích. 
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Trong Kinh Dịch nói rất hay, không phải Kinh Dịnh, mà là trong Kinh Thư nói: “Mãn 

chiêu tổn, khiêm thọ ích”, đạo lý này là thật. Trong ly này đầy nước thì không thể đựng thêm, 

nếu rót thêm sẽ tràn, nếu ly này trống thì có thể được lợi ích. Những gì người khác cúng 

dường, có thể thu nhận tất cả. Bất luận là pháp thế hay xuất thế gian, việc đầu tiên trong học 

tập chính là khiêm tốn, khiêm tốn mới được lợi ích, cung kính khiêm tốn mới được lợi ích. 

Đại sư Ấn Quang từ bi dạy chúng ta: “Một phần thành kính được một phần lợi ích”, tâm thái 

chúng ta mười phần thành kính sẽ được mười phần lợi ích. Cùng một người thầy dạy, có mấy 

chục học sinh, nhưng mỗi người được lợi ích không giống nhau. Có người nhiều lợi ích, có 

người rất ít, nguyên nhân do đâu? Từ tâm cung kính đối với thầy, tâm cung kính đối với 

những gì mình học, đây là kính nghiệp! Thầy giáo không thiên vị, đều dạy học rất chân 

thành, học sinh được lợi ích khác nhau. Học sinh nào đạt lợi ích thật sự, thầy giáo có biết 

chăng? Biết, rất rõ ràng. Vì sao vậy? Thấy ngôn hành cử chỉ của họ luôn cung kính, nổ lực 

học tập, học sinh này nhất định được lợi ích. 

Vào thời nhà Hán có một câu chuyện, câu chuyện về Trịnh Khang Thành_Trịnh Huyền, 

là một nhà Nho lớn thời nhà Hán. Thầy ông là Mã Dung, cũng rất giỏi. Mã Dung không 

những học thuật giỏi, mà quan vị cũng rất lớn, tương đương với cấp bộ hiện nay. Ông ta dạy 

học_đây là một gia đình phú quý, trong nhà có một đội nhạc công, nghĩa là các cô gái ở đó ca 

hát. Ông ta rất thích ca múa, ngay cả lúc dạy học cũng để các cô gái này ở sau ca hát, ông ở 

trước vừa dạy vừa thưởng thức, dùng bức rèm ngăn lại. Ở đây dạy học, sau bức rèm là các cô 

gái đàn ca tấu nhạc múa hát. Quý vị thử nghĩ xem các học sinh này, ai không muốn ra sau đó 

xem. Chỉ có một học sinh, suốt ba năm tâm luôn chuyên chú, chưa từng một lần liếc mắt ra 

sau bức rèm đó xem. Mã Dung biết điều này, suốt ba năm nay, bản lĩnh của ông học sinh này 

đã tiếp thu tất cả. Con người rất khó đoạn được tập khí phiền não, nhà Nho lớn cũng có vấn 

đề, ông ta đố kỵ đối với học sinh. Ông biết học sinh này tương lai nhất định hơn mình, nếu là 

người có đức hạnh thật sự sẽ rất hoan hỷ, màu xanh sinh ra từ màu lam mà đẹp hơn màu lam. 

Học sinh tương lai giỏi hơn mình là vinh dự cho bản thân. Ông ta không nghĩ như thế, ông có 

ý muốn hại học sinh này, dùng phương pháp cũng rất xảo diệu. Lúc nghỉ học, trở về quê, học 

sinh tốt nghiệp về nhà, ông dẫn theo đồng học đưa tiễn Trịnh Huyền mười dặm, tiễn hành 

Trịnh Huyền. Mỗi học sinh kính ba ly rượu, người xưa khi nói đến rượu thường nói 300 ly, 

điển tích này xuất phát từ đây. Trịnh Khang Thành uống với mọi người hơm 300 ly, ông 

uống say chăng? Nếu say trên đường sẽ có người hạ thủ, xử lý ông. Không ngờ, Trịnh Khang 

Thành uống xong 300 ly, dù lễ tiết nhỏ nhặt cũng không mất. 

Thầy Lý kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này, thầy nói nếu tửu lượng của mỗi người 

chúng ta đều như Trịnh Khang Thành, thì trong năm giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

không có giới cấm rượu, không cần thiết. Ông không thất lễ, Trịnh Khang Thành đúng là hải 

lượng. Sau khi đi, Trịnh Khang Thành vốn dự định đi con đường này, mọi người đều biết, 

trên thực tế ông đi theo con đường nhỏ khác.  

Đây là chuyên chú, thành kính. Thành kính đối với thầy, thành kính đối với học nghiệp, 

mới thật sự đạt được lợi ích. Không có thành kính, như người bây giờ tâm nông nổi, họ làm 

sao học được lợi ích? Những gì họ học đều là những nhu cầu bức thiết trước mắt, như khoa 

học kỹ thuật, những đạo lý của thánh hiền họ không học được! Luân lý đạo đức, đặc biệt 

trong Phật giáo nói: “lên cao một bậc”. Lên cao là gì? Nói như cách nói bây giờ là khoa học 

cao cấp, triết học cao cấp, như vậy thì đành chịu.  
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Chúng ta mượn cách nói của người thời hiện đại, hiện nay kết quả nghiên cứu thảo luận 

của triết học cao cấp, khoa học cao cấp với những gì Phật pháp đại thừa nói, dần dần đi đến 

nhất quán, hầu như hoàn toàn tương đồng. Trong Phật pháp họ không đủ tiêu chuẩn, trong 

pháp thế gian họ rất đáng nể, nhưng trong Phật pháp không đủ tiêu chuẩn. Vì sao vậy? Vì họ 

không có tâm chân thành cung kính. Tuy họ phát hiện, nhưng khoa học dùng lý luận toán 

học, dùng khoa học kỹ thuật cao, dùng những máy móc này quan sát được. Dùng kính viễn 

vọng thiên văn, dùng nó để quan sát vũ trụ vĩ quan. Lượng tử lực học, dùng kính hiển vi bội 

số lớn, thật sự thấy được. Nhưng như thế nào? Không minh tâm kiến tánh. Họ đo lường đến 

sau cùng, hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất từ đâu đến? Họ nói từ trong không sinh ra 

có, nói không sai, từ trong không sinh ra có. 

Nhưng Phật pháp nói cao siêu hơn nhiều, Phật pháp cũng nói từ trong không sinh ra có. 

Không ở đây không phải là không của có không, vậy tại sao nói nó là không? Vì nó không 

phải hiện tượng vật chất, năm căn chúng ta không tiếp xúc được. Mắt không nhìn thấy, tai 

không nghe thấy, mũi cũng không ngửi được, tay không sờ đến được. Nó không phải vật 

chất, cũng không phải tinh thần, chúng ta nghĩ cũng không tưởng tượng ra được. Nếu nó là 

hiện tượng tinh thần, đệ lục Ý thức có thể duyên được. Nó không phải là gì cả, không phải 

tinh thần cũng không phải vật chất. Nhưng nó có thể biến hiện ra tinh thần, cũng có thể biến 

hiện ra vật chất, tức là từ trong không sanh ra có. 

Danh từ của Phật pháp gọi đây là tự tánh, pháp tánh. Người xưa cũng nói: Tánh người 

vốn thiện, là nói đến cái tánh này. Trong danh từ của triết học gọi là bản thể của vũ trụ vạn 

hữu, bản thể rốt cuộc là gì? Các nhà triết học hiện nay vẫn nói không rõ ràng, trong Phật pháp 

3000 năm trước đã nói rõ ràng điều này, gọi là tự tánh, pháp tánh, tự tánh thanh tịnh viên 

minh thể. Sáu căn không duyên đến được, sáu căn duyên được là hiện tượng. Từ trong thể 

này xuất hiện hiện tượng, quý vị duyên được, hiện tượng tinh thần là thọ tưởng hành thức. 

Hiện tượng vật chất ta có thể thấy được, cực kỳ vi tế cũng bị ta phát giác ra. 

Vấn đề này trong kinh điển cũng nói rất rõ ràng: Tất cả chúng sanh dùng tâm phân 

biệt_Đệ lục Ý thức, dùng tâm chấp trước_Mạt na thức. Đối với bên ngoài có thể duyên đến 

vũ trụ, đối với bên trong có thể duyên đến A lại da, nhưng không duyên được tự tánh. Minh 

tâm kiến tánh không liên quan đến quý vị, quý vị không duyên đến được, minh tâm kiến tánh 

mới gọi là thành Phật. Trí tuệ vốn có trong tự tánh hiện tiền, đức năng vốn có ngày nay gọi là 

năng lượng, các nhà khoa học gọi là năng lượng, thông thường chúng ta nói năng lực xuất 

hiện. Tướng hảo vốn có, quý vị không thiếu gì cả, trong tự tánh đầy đủ viên mãn.  

Vì thế ta kiến tánh, kiến tánh phước viên mãn, tuệ cũng viên mãn. Phước và tuệ từ đâu 

mà có? Không phải do tu được, là trong tự tánh vốn có, mọi người đều bình đẳng. Trên 

chúng ta bình đẳng với Chư Phật Như Lai, dưới bình đẳng với tất cả loài bò bay cựa động, 

côn trùng. Nói theo Phật pháp, không những loài bò bay cựa động là súc sanh, còn bình đẳng 

với ngạ quỷ, địa ngục. Vì sao tướng không bình đẳng? Lý thì bình đẳng, vì sao tướng không 

bình đẳng? Vì trên mặt tướng ta có phiền não, có tập khí, ta mang theo bao nhiêu tập khí 

phiền não, đây là điểm khác nhau. Mang theo nhiều thì hiện rõ sự ngu si, mang theo ít thì 

thông minh hơn một chút, từ chỗ này hiện ra sự không bình đẳng. 

Cho nên trong Phật pháp tu pháp cúng dường quan trọng nhất, cúng dường nghĩa là gì? 

Cúng dường là buông bỏ, ý nghĩa thật sự của nó là buông bỏ. Quý vị chịu cúng dường là chịu 

buông xả, xả bỏ những gì? Xả bỏ tập khí phiền não, khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác của 

chính mình, đó nghĩa là gì? Đó chính là chơn chánh cúng dường, đó là cúng dường Như Lai. 
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Ta cúng dường như thế, Như Lai liền xuất hiện, Như Lai là bản tánh của ta, là tự tánh của ta. 

Những điều này xuất hiện, quý vị cũng là Như Lai, quý vị sẽ thành Phật. 

Chúng ta đã học bao nhiêu năm, coi như cũng hiểu rõ ràng minh bạch đạo lý này. Phật 

pháp trước sau, từ khi mới phát tâm cho đến Như Lai địa, đến chứng được cứu cánh quả 

Phật, tu điều gì? Chỉ có buông bỏ mà thôi. Bởi thế Bồ Tát lục ba la mật, cũng chính là sáu 

cương lĩnh, sáu khoa mục tu hành của Bồ Tát, thứ nhất là bố thí, bố thí là dạy chúng ta buông 

bỏ. Ngày nay trong tự tánh mình, trí tuệ và đức tướng không thể hiện tiền, vì sao vậy? Kinh 

Hoa Nghiêm nói rất hay: Vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc, nói rất rõ ràng. 

Quý vị có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, những thứ này gọi chung là phiền não. 

Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền 

não, đây là ba loại lớn. Vô lượng vô biên phiền não không ra ngoài ba loại lớn này, nếu đoạn 

trừ được nó, tự tánh liền hiện tiền, Như Lai lập tức xuất hiện. 

Đức Phật nói với chúng ta rằng: Buông bỏ kiến tư phiền não sẽ thành tựu A la hán, A la 

hán không có kiến tư phiền não, họ có vô minh, có trần sa. Tiếp tục đoạn trừ trần sa phiền 

não quý vị là Bồ Tát, sau cùng buông bỏ vô minh phiền não quý vị đã thành Phật. Quý vị nên 

biết, từ sơ phát tâm đến sau cùng thành Phật, bí quyết không có gì khác ngoài buông bỏ. 

Càng buông bỏ thì tâm càng thanh tịnh, tâm càng thanh tịnh thì tánh giác càng cao, dần dần 

đạt đến viên mãn, vì thế phải tu bố thí cúng dường. Trong cúng dường cũng là cúng dường 

của cải, cúng dường pháp, cúng dường vô úy, nội dung hoàn toàn giống với bố thí. Tài bố thí 

được giàu có, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được mạnh khỏe sống lâu. 

Trong nhà Phật có con đường lớn phát tài, nếu muốn phát tài thì hãy bố thí. 

Người xưa_hiện nay chúng ta không biết, tôi biết ngày xưa cúng thần tài, cúng ai? Phạm 

Lãi. Ngô Việt thời Xuân Thu, nếu quý vị đã đọc sẽ biết câu chuyện này. Nước Ngô tiêu diệt 

nước Việt, Việt Vương Câu Tiễn quả thật không đơn giản, chịu đựng vô số sự sỉ nhục, sau 

cùng ông thành công, phục hưng đất nước. Trong lịch sử nói nước mất sau đó phục hưng, rất 

ít! Câu Tiễn Việt Vương là một trường hợp. Ông có hai trợ thủ đắc lực là Văn Trọng và 

Phạm Lãi, hai người này rất trung thành. Nhưng Phạm Lãi rất thông minh, ông biết con 

người như Câu Tiễn có thể cùng hoạn nạn, nhưng không thể cùng hưởng phú quý. Khi quốc 

gia gặp thảm họa ông dùng quý vị, nói gì cũng nghe. Sau khi đất nước phục hưng, Phạm Lãi 

nói với Văn Trọng, chúng ta lập tức đi khỏi đây, không đi khỏi đây sẽ gặp tai họa. Văn Trọng 

không tin, kết quả Văn Trọng thật sự được Câu Tiễn ban một bảo kiếm, để ông tự sát. Phạm 

Lãi đã trốn đi, ông dẫn theo Tây Thi trốn đi, đổi tên đổi họ thành Đào Chu Công, làm nghề 

buôn bán. Ông kinh doanh mấy năm thì phát tài, sau khi phát tài ông đem tất cả ra bố thí, bố 

thí cho người nghèo khổ. Bố thí hết của cải, ông bắt đầu buôn bán lại từ đầu, làm vài năm lại 

giàu có, gọi là lúc tụ lúc tán. Ở đây nói lên điều gì? Số mạng ông ta có của cải, xả bỏ hết, sau 

khi xả bỏ tất cả, lập tức có lại. Ngày càng nhiều, càng nhiều thì cáng bố thí. Cho nên người 

Trung quốc cúng thần tài là cúng Phạm Lãi, có đạo lý. Quý vị muốn phát tài, cần học theo 

ông ta, đây là tài bố thí. 

Đức Phật dạy rằng, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được mạnh khỏe 

sống lâu. Như thế nào gọi là vô úy? Khi chúng sanh gặp thiên tai, ta toàn tâm toàn lực giúp 

họ, giúp họ lìa khổ được vui, tránh khỏi thiên tai này, đây là vô úy. Khi người khác gặp khó 

khăn, đặc biệt là lúc bệnh khổ, ta chịu giúp họ. Ta tu ba loại bố thí này, đạt được ba loại quả 

báo: được của cải, được thông minh trí tuệ, được mạnh khỏe sống lâu. Ba thứ này ai ai cũng 

muốn, bất luận quý vị là người nước nào, người dân tộc nào, người thuộc tín ngưỡng nào đều 
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cần ba thứ này. Quý vị nói đến ba thứ này, họ không phản đối thứ nào. Trong Phật pháp dạy 

con người điều gì, hoàn toàn không sai. Ở đây nói Bồ Tát hành pháp cúng dường, đây là cầu 

trí tuệ, trong Phật pháp đặt trí tuệ lên hàng đầu.  

Tức có thể thành tựu cúng dường Như Lai, Như Lai là ai? Là chính mình. Chính mình 

có thành tựu, có thể ảnh hưởng đến người khác. Tất cả những người thiện căn thuần thục, họ 

sẽ học theo quý vị, noi theo quý vị, họ sẽ thành tựu. Vì sao vậy? Vì quý vị làm nên tấm 

gương tốt, tạo nên điểm mô phạm. Tu pháp cúng dường như thế nào? Người xưa có câu: 

Thân hành ngôn giáo. Chúng ta thực hiện đúng theo pháp này, pháp này là gì? Giới là pháp, 

định là pháp, đây là trong Phật pháp nói. Trong truyền thống văn hóa thì sao? Tổ tông dạy 

chúng ta thì sao? Ngũ luân là pháp, ngũ thường là pháp, tứ duy là pháp, bát đức là pháp.  

Thông thường nói Trung quốc có 5000 năm văn hóa, thật ra không chỉ chừng đó, 5000 

năm là có lịch sử ghi chép. Chúng ta biết văn tự phát minh vào thời đại Hoàng Đế, trước thời 

Hoàng Đế có chăng? Cũng có, có người khắc lên lưng rùa, khắc lên đá, nhưng không hình 

thành văn tự phổ biến. Không phải không có, hiện nay các nhà khảo cổ đã phát hiện. Bà la 

môn giáo của Ấn độ có hơn mười ngàn năm lịch sử, truyền thống văn hóa xưa tuyệt đối 

không ít hơn. Văn hóa trước khi có chữ viết, tôi tin rằng cũng vô cùng phong phú. Chúng ta 

quan sát từ ngôn luận của Khổng tử, Phu tử nói với chúng ta, cuộc đời ông: “Thuật nhi bất 

tác, tín nhi hiếu cổ”, hai câu này đáng để chúng ta suy nghĩ một cách sâu sắc. “Thuật nhi bất 

tác”, nghĩa là nói suốt đời ông không có phát minh, không có trước tác. Nói cách khác những 

gì ông học, những gì ông tu, những gì ông dạy và những gì ông truyền lại, hoàn toàn áp dụng 

của cổ nhân. Tương truyền từ đời này sang đời khác, thời đại của ông đã có chữ viết, ông 

dùng văn tự ghi chép lại. Vì thế hậu nhân chúng ta xưng Khổng tử là người tập đại thành, ông 

là tập đại thành nền văn hóa cổ, bản thân ông không có sáng tạo, không có phát minh, rất vĩ 

đại! Sau đó ông lại nói: “Tín nhi hiếu cổ”. Đối với những gì thánh hiền truyền lại, ông tin 

tưởng không chút hoài nghi. Hiếu là yêu thích, ưa chuộng, ưa chuộng giáo huấn của thánh 

hiền, vì thế ông lãnh hội được tất cả những gì thánh hiền để lại. Vì sao vậy? Vì tâm ông mười 

phần thành kính. “Tín nhi hiếu cổ”, đó chính là chân thành, ông tiếp thu hoàn toàn, không hề 

hoài nghi lời dạy của thánh hiền. Hoài nghi ai thiệt thòi? Bản thân thiệt thòi, tự mình đóng 

cánh cửa của mình lại, tự đậy nắp bát của mình lại, không hấp thụ được những gì của người 

khác, như vậy là sai. 

Chúng ta tin rằng: Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức chắc chắn hình thành từ hơn 

mười ngàn năm trước. Truyền miệng, lúc đó chưa có văn tự, tương truyền từ đời này qua đời 

khác. Càng đơn giản càng tốt, có thể nhớ, không nhớ sai. Quý vị xem Ngũ luân chỉ có 20 

chữ: Phụ tử hữu thân, bốn chữ. Quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, 

bằng hữu hữu tín, 20 chữ. Như vậy có thể truyền sai ư? Truyền 100 ngàn năm cũng không sai 

được. Ngũ thường chỉ có năm chữ: Nhân lễ nghĩa trí tín, năm chữ. Tứ duy có bốn chữ: Lễ 

nghĩa liêm sỉ. Bát đức tám chữ: Hiếu để trung tín, nhân ai hòa bình. Quý vị xem chỉ vài chữ 

đơn giản như thế, đây là đạo chính thống ngàn vạn năm của cổ nhân. Quý vị xem về sau, sau 

này phát huy, nói tường tận hơn về những đạo lý này thành Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam 

Kinh. Đến thời Càn Long nhà Thanh, biên tập thành một bộ đại tùng thư: Tứ Khố Toàn Thư. 

Loại học thuật nào, trước tác nào có thể vượt qua phạm vi này của cổ nhân? Không tìm thấy. 

Truyền thống văn hóa xưa là bốn khoa mục này, rất đơn giản, nhưng khiến quốc gia này, khu 

vực này, mảnh đất này ngàn năm nay ổn định và hòa bình lâu dài, nhân dân hạnh phúc. Một 

đất nước lễ nghĩa, là quốc gia hòa thuận, chỉ dựa vào bốn khoa mục đơn giản như thế. Mấu 
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chốt ở đâu? Trên thực hành dưới làm theo. Ngày xưa làm đế vương, bản thân họ phải thực 

hành trước, trăm họ tự nhiên học theo. Nhà nhà đều thực hành, người người đều học theo, đó 

không phải là cúng dường Như Lai ư? Xã hội này, xã hội của thánh hiền, nhân dân ở đây đều 

là thánh hiền nhân, thánh hiền quân tử. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. 

Bồ Tát cúng dường là cúng dường pháp, trong pháp cúng dường có cúng dường của cải. 

Vì sao vậy? Đây là thân hành, làm gương cho người khác. Áp dụng Ngũ luân, ngũ thường 

trong cuộc sống hằng ngày, thực hành tứ duy bát đức. Tôi dùng thân thể mình áp dụng những 

điều này, thân là nội tài, thể hiện cho quý vị thấy. Nhà Phật nói: vì người diễn thuyết, diễn là 

biểu diễn, biễu diễn tức là thể hiện ra. Chỗ nào người ta không hiểu sẽ thỉnh giáo quý vị, quý 

vị nói rõ cho họ hiểu. Xem hiểu, minh bạch họ không hỏi, nếu có nghi hoặc họ sẽ hỏi, quý vị 

giải thích cho họ. 

Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế đã áp dụng phương pháp này. Những lý luận, 

những phương pháp nói trong kinh điển, ngài thực hành triệt để. Người hiểu, căn tánh lanh 

lợi liền khai ngộ, người thuộc trung hạ căn xem cũng không hiểu, không hiểu thì đến thỉnh 

giáo Phật, ngài giải thích cho họ. Kinh điển là giảng giải, những gì trong kinh điển nói Đức 

Phật đều thực hiện, bởi vậy ngài mới có sức nhiếp thụ lớn như thế. Khiến người khác khi tiếp 

xúc với ngài không ai không khâm phục, đều muốn học theo ngài. Vì thế bản thân chúng ta 

không thể không thực hành.  

Đây gọi là Bồ Tát hành pháp cúng dường, tu hành như thế, đây là chơn chánh cúng 

dường! Sau khi hiểu tự nhiên họ thực hành được cúng dường của cải. Thánh hiền nhân và 

người bình thường khác nhau ở đâu? Ta gọi là thánh hiền nhân, gọi là chân nhân, phàm phu 

chúng ta là giả nhân. Trên hình thức thì giống người, thực tế không phải người, là giả không 

phải thật, thánh hiền là thật. Chân nhân là gì? Người nhân từ biết thương yêu thương người.  

Như trong Đệ Tử Quý nói: “Phàm là người đều yêu thương”, quý vị có thể yêu thương 

người, đây là chân nhân. Đặc biệt là Phật Bồ Tát, mức độ thâm sâu của Phật Bồ Tát không 

thể nghĩ bàn. Ngài biết tất cả chúng sanh với mình là nhất thể, đó là yêu thương chân thành, 

yêu thương từ trong tự tánh hiển lộ ra. Không những người thương người, mà cây cỏ hoa lá 

cũng yêu, sơ hà đại địa cũng yêu. Cho nên trong Phật pháp nói về luân lý rộng hơn Nho giáo, 

Nho giáo không nói đến cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa. Yêu thương bình đẳng, yêu thương 

giống nhau, vì thế Phật pháp gọi là từ bi. 

Từ bi và yêu thương có gì khác biệt? Trong yêu thương có tình cảm, trong từ bi không 

có tình cảm. Trong từ bi có lý, giác ngộ tình biến thành lý, mê lý biến thành tình. Nói cách 

khác, từ bi là sự yêu thương của giác ngộ, trong yêu thương còn có tình cảm mê muội. Vì thế 

Phật giáo dùng từ bi, không dùng danh từ yêu thương. Đây là chơn chánh cúng dường. 

Bên dưới giải thích câu này: “Dùng kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác là cúng dường 

pháp, là chơn chánh cúng dường, tối thắng trong các pháp cúng dường. Cho nên vượt qua 

lấy dư vật cúng dường hằng sa các bậc thánh”. Đến đây mới đem ý nghĩa đoạn sau của kinh 

văn nói cho chúng ta. Kiên là kiên quyết, dõng là dõng mãnh, cầu điều gì? Cầu chánh giác. 

Chánh giác nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, đoạn này đã tỉnh lược bớt. 

Vì sao học Phật? Học Phật nghĩa là cầu chánh giác, đây là chính xác, không cầu điều gì 

khác, cầu gì khác là sai lầm. Vì sao chúng ta học Phật? Vì làm Phật. Phật là gì? Phật là người 

giác ngộ cứu cánh viên mãn, tất cả pháp thế xuất thế gian trong quá khứ hiện tại vị lai, quý vị 

đều hiểu rõ, người này gọi là Phật. Trong thuật ngữ Tôn giáo, tán dương Thượng đế là đấng 

toàn tri toàn năng. Trong Phật pháp, chân Phật là đấng toàn tri toàn năng. Toàn tri toàn năng 
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từ đâu mà có? Là trong tự tánh chúng ta vốn có, tự tánh chính là toàn tri toàn năng. Mỗi 

người đều có tự tánh, mọi người là bình đẳng. Cho nên Đức Phật vô cùng khiêm tốn, đối với 

người khác rất tôn trọng. Vì sao vậy? Biết được tất cả chúng sanh vốn là Phật, cho nên Phật 

Bồ Tát không hề có chút tập khí ngạo mạn nào, đây là tu được từ trong bình đẳng. Bình đẳng 

là hạnh Bồ Tát. 

Bất cứ sự cúng dường nào, cúng dường Chư Phật Bồ Tát, đều không bằng “như thuyết 

tu hành cúng dường”. Chư vị nên nhớ câu này, Đức Phật dạy chúng ta như thế nào, chúng ta 

làm như thế đó, đây là chơn chánh cúng dường, đây là điều Phật Bồ Tát hoan hỷ nhất. Quý vị 

cúng dường gì, họ không cần, họ không dùng đến.  

Khiến chúng ta suy nghĩ, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, quý vị cúng dường 

gì ngài tiếp nhận? Ngài không tiếp nhận. Mỗi ngày lúc ra đi khất thực, trên đường khất thực, 

người ta cúng dường gì thì ăn thứ đó. Không có phân biệt, cũng không có kiêng kỵ gì. Ngày 

ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây, toàn bộ tài sản là ba y một bát. Y chính là chúng tôi đang 

đắp trên người, đây là y, ba chiếc. Đây là 25 điều, 25 điều gọi là đại y, lễ phục. Bình thường 

là bảy điều, lúc làm việc là năm điều, y bảy điều là bình thường đắp, 25 điều là lễ phục, đây 

chính là ba y. Buổi tối ngủ dùng làm mền đắp, vì Ấn độ thuộc nhiệt đới, có thể dùng để đắp, 

quen với cuộc sống này. 

Phật giáo truyền đến Trung quốc thì không được, ba tấm y này làm mền dắp chắc chắn 

không chịu được, mùa đông quá lạnh. Phật giáo truyền đến Trung quốc, quả thật rất linh hoạt, 

Ngày nay chúng ta gọi là bản địa hóa, hiện đại hóa. Phật giáo rất thích ứng, có thể thích ứng 

hoàn cảnh, khi truyền đến Trung quốc trở thành văn hóa bản địa. Trung quốc hiện đại hóa, nó 

không giữ quy củ. Đến Trung quốc, mang y phục của người Trung quốc. Tôi mặc chiếc áo 

này, quý vị xem ống tay rất lớn, đây là áo tràng. Áo tràng là y phục thời nào? Thời nhà Hán. 

Phật giáo truyền đến Trung quốc vào thời nhà Hán, lễ phục thời nhà Hán chính là áo tràng. 

Lễ phục của người tại gia, quý vị xem cổ áo và ống tay thêu hoa văn. Người xuất gia là tố 

phục, không thêu hoa văn, khác nhau ở điểm này, cho nên đây là phục trang thời nhà Hán. 

Áo đi đường hiện nay chúng ta mặc, bình thường mặc áo đi đường, áo đi đường là phục trang 

thời nhà minh. Đây là tùy thuận, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Ở Ấn độ, người 

xuất gia đều ngủ dưới gốc cây, buổi tối ngồi thiền dưới gốc cây là được. Ở Trung quốc không 

được, khí hậu ở đây không thích hợp, vì thế nhất định phải có phòng óc. Khi Phật giáo truyền 

đến Trung quốc, các bậc đế vương Trung quốc lễ thỉnh đến Trung quốc. Khi đến, họ đàm 

luận vô cùng hoan hỷ. Rất nhiều đế vương đại thần lạy người xuất gia làm thầy, học tập với 

họ. Chư vị nên biết, Phật pháp là giáo dục, không có nghi thức Tôn giáo. Nghi thức Tôn giáo 

đều là về sau mới có, trước đó không có. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế không có, 

không có công phu sáng tối, không có những nghi thức này. Đức Phật chỉ là mỗi ngày giảng 

kinh thuyết pháp, khi quý vị có nghi vấn gì đến thỉnh giáo ngài, ngài giải đáp cho quý vị, toàn 

là dạy học. Những gì dạy quý vị, quý vị đều phải dốc sức làm, làm theo lời dạy đó, gọi là tu 

hành. Ví dụ dạy hàng sơ học, quý vị mới đến, Đức Phật dạy quý vị điều gì? Dạy quý vị ngũ 

giới, thập thiện, đây là điều mở đầu quý vị cần phải học. Dạy quý vị lục hòa kính, đây là vì 

mọi người sống cùng nhau, cần phải tuân thủ. Nó có quy củ, nếu không sẽ loạn. Dạy quý vị 

những điều này, quý vị đều làm được hết. Mỗi ngày đều dạy học, suốt 49 năm chưa nghỉ 

ngày nào, quả đúng là một người thầy rất có trách nhiệm. Chuyên ngành của ngài là thầy 

giáo, chúng ta nhận rõ thân phận. Đến nay chúng ta vẫn quen xưng hô như thế, quý vị xem 

chúng ta xưng ngài là Bổn Sư. Bổn Sư là gì? Thầy giáo căn bản, người thầy khai sáng. Chúng 
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ta tự xưng là đệ tử, đệ tử là học trò. Mối quan hệ giữa chúng ta và Đức Phật là quan hệ thầy 

trò, quan hệ giữa chúng ta và Bồ Tát là quan hệ đồng học. Bồ Tát là học sinh ngày xưa của 

Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta là học sinh ngày nay, học sau. Bồ Tát và chúng ta là quan hệ 

giữa đàn anh và đàn em, phải hiểu rõ điều này! Phật và chúng ta là quan hệ thầy trò. Hiểu rõ 

ràng minh bạch chúng ta học mới đạt được lợi ích. Đức Phật không phải thần, không phải 

tiên, Phật là người, là một người đại triệt đại ngộ. Người xưa gọi là thánh nhân, ở Ấn độ gọi 

là Phật. Cổ nhân chúng ta xưng là hiền nhân, Ấn độ gọi là Bồ Tát. 

Khổng tử cũng có 3000 học sinh, 72 hiền nhân, 72 hiền nhân giống như Bồ Tát vậy, 72 

người chứng được Bồ Tát. Còn chứng được vị thứ này hay không, tương đương với A la hán, 

rất nhiều. Cho nên Phật, Bồ Tát, A la hán là danh xưng ba học vị trong Phật giáo. Trong Tôn 

giáo không thể nói, người người đều xưng thượng đế, người người đều xưng thần, tuyệt đối 

không thể. Trong Phật pháp mỗi người đều có thể thành Phật, nghĩa là học vị này ai cũng có 

thể đạt được, nó là danh xưng của học vị. Chỉ cần buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp 

trước, quý vị được xưng là Phật. Rất khó buông bỏ khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước 

có thể buông bỏ, người này gọi là Bồ Tát. Chưa buông bỏ phân biệt, nhưng đã buông bỏ chấp 

trước, người này là A la hán. Nếu tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không buông 

được, người này gọi là phàm phu, chính là ý này. Phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này. 

Nên câu này là dạy chúng ta, người học Phật chơn chánh, mục tiêu của họ là thành Phật. 

Chúng ta phải phát tâm làm Phật, thật sự muốn tu thành chánh quả ngay trong đời này, như 

vậy phải không ngừng buông bỏ, không ngừng phục vụ cho tất cả chúng sanh. Mọi lúc mọi 

nơi đều làm gương cho tất cả chúng sanh, làm gương là thân giáo, làm mô phạm cho người 

khác noi theo. Khiến mọi người trong cuộc sống hằng ngày, trong công việc, trong xử sự đối 

nhân tiếp vật đều được học tập, học làm một người giác ngộ. Duy chỉ có người giác ngộ mới 

có thể buông bỏ tất cả, hy sinh tánh mạng cũng không tiếc, phục vụ cho tất cả chúng sanh. 

Đây gọi là hành Bồ Tát đạo, gọi là thật sự học Phật. Đây là cúng dường pháp, là chân cúng 

dường, là bậc nhất trong các pháp cúng dường. 

 Trong Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán của quốc sư Hiền Thủ, ba điều ở trước là lý luận, 

nói về nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của vạn vật, nguồn gốc của sinh mạng, tôi từ đâu 

đến, nói với quý vị về những điều này. Ba đoạn sau đều là nói về tu hành, làm sao để trở về 

tự tánh, nghĩa là làm sao để kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác. Quý vị xem, mở đầu nói với 

chúng ta về tứ đức, bốn loại này là tánh đức của tự tánh, chúng ta phải khôi phục nó. 

“Tùy duyên diệu dụng”, tùy duyên mọi người đều biết, nhưng không biết diệu dụng. 

Tùy duyên là hằng thuận tất cả chúng sanh, diệu dụng là tâm địa thanh tịnh không nhiễm chút 

bụi trần nào. Nghĩa là nói, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng chánh giác để tùy duyên, gọi là 

diệu dụng. Hôm nay chúng ta nói rất thô, nói rất cạn, vì sao vậy? Vì nó quá thâm sâu. Thực tế 

mà nói, Bồ Tát làm được, chúng ta không làm được. Chúng ta hiện tại như thế này, phải tu 

như thế nào? 

Hơn 20 năm lại đây, khi tôi ở Mỹ thường nói: Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn 

lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn. Chúng ta bắt đầu tu từ đây, 

điều này chúng ta có thể làm được. Đây phải chăng là đã vào cửa Phật? Tôi nói một cách rõ 

ràng, chưa vào cửa Phật. Chúng ta tu như thế, tôi chỉ đưa mọi người đến trước cửa của Phật. 

Ngay trước cửa của Phật, chưa vào cửa. Vào cửa, chúng ta chưa đủ điều kiện. Phải dùng điều 

kiện của Phật mới có thể vào cửa được, phải giữ quy củ của ngài. Quy củ của ngài là phải phá 

88 phẩm kiến hoặc của tam giới, chính là kiến phiền não. Hoặc là mê hoặc, kiến là kiến giải. 
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Hay nói cách khác, chúng ta nhìn sai đối với rất nhiều thứ của thế xuất thế gian, ta sửa đổi lại 

tất cả, như vậy mới có thể nhập môn. Đức Phật rất từ bi, 88 phẩm quá nhiều, ngài quy nạp nó 

thành năm loại lớn, như vậy đơn giản hơn. Đây quả là đại thánh đại hiền, càng đơn giản 

chúng ta càng dễ nhớ.  

Thứ nhất là buông bỏ “thân kiến”. Quý vị xem lục đạo chúng sanh, ai không chấp trước 

thân này là ta? Đức Phật nói, đây là gốc rễ của tất cả mọi sai lầm, không đột phá cửa ải này, 

về sau không thể tiến bộ. Trước tiên phải khẳng định thân không phải tôi, khó được! Hiện 

nay các nhà khoa học phát hiện, thân quả thật không phải tôi, họ cũng nói như thế. Đặc biệt 

những nhà lượng tử lực học này, họ biết thân không phải tôi. Phải biết rằng tôi, tôi là bất sanh 

bất diệt. Thân thể này có sanh diệt, như vậy sao lại là tôi? Tôi là tự mình có thể làm chủ, thân 

này không làm chủ được. Thân có sanh lão bệnh tử, như vậy sao làm chủ được? Nếu có thể 

làm chủ, thân này của tôi mãi mãi chỉ mười tám tuổi thì tốt biết bao! Tôi có thể làm chủ, tôi 

bắt nó trường sanh bất lão, nhưng ở đây quý vị không làm chủ được, cho nên thân không phải 

tôi. Có cái tôi chân thật chăng? Có cái tôi thật. Trong Phật pháp gọi linh tánh là tôi, tức tự 

tánh của quý vị là tôi, nó bất sanh bất diệt, nó đầy đủ vô lượng trí tuệ đức năng, hoàn toàn là 

sự thật. Quý vị tìm nó trở về tức là thành Phật, nếu mê thất nó gọi là phàm phu. Cái tôi này ở 

đâu? Đương nhiên ở trong thân thể này, nhưng thân thể này không phải tôi. Chúng ta xem 

thân thể này giống như áo quần vậy, áo quần là tôi sở hữu, thân thể là tôi sở hữu, nó không 

phải tôi, đạo lý này rất thâm sâu, đây là điều đầu tiên cần phải buông bỏ. 

Điều thứ hai là phải buông bỏ “biên kiến”, ngày nay chúng ta gọi là đối lập. Tôi và quý 

vị đối lập, tôi và anh ta đối lập, tôi và người đối lập, tôi và việc đối lập, tôi và tất cả mọi vật 

đối lập, như vậy là sai. Chân tướng giữa vũ trụ không có đối lập, là nhất thể, sao nó có thể đối 

lập? Đối lập gọi là biên kiến, điều này phải buông bỏ. Đối lập là gì? Là nguyên nhân của tất 

cả sự xung đột và mâu thuẫn, đối lập phát triển đến sau cùng chính là chiến tranh. Vì thế tiêu 

trừ xung đột, hóa giải chiến tranh bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ tiêu trừ quan niệm đối lập, sẽ 

không còn, tiêu trừ triệt để. 

Tiếp theo chính là thành kiến, chúng ta gọi là thành kiến. Trong Phật pháp gọi là “kiến 

thủ kiến, giới thủ kiến”, hai loại này đều là thành kiến. Một là thành kiến trên mặt nhân, một 

là thành kiến về mặt quả. Trong tự tánh thanh tịnh tâm không có nó, nó sinh ra từ vọng 

tưởng. Nó không phải thật, cần phải buông bỏ. Buông bỏ thành kiến, ta có thể hằng thuận 

chúng sanh, sao cũng tốt, không có gì không tốt. Như vậy mới có thể nhận ra sự tốt đẹp của 

thế giới, được pháp hỷ sung mãn. Tất cả thiện duyên hay ác duyên, nghịch cảnh hay thuận 

cảnh, ở trong này ta đều có thể nhìn thấy chân thiện chân mỹ tuệ, như vậy mới vào được cửa 

Phật. Cửa Phật là lớp một, lớp một tiểu học, tiểu thừa gọi là Tu đà hoàn quả, đại thừa gọi là 

thập tín, Bồ Tát sơ tín vị. Thập tín ví như tiểu học từ lớp một đến lớp mười, quý vị là lớp 

một. Tuy đây là tiểu tiểu thánh, tiểu tiểu thánh đệ tử Phật, lợi ích lớn nhất của họ là tuy chưa 

ra khỏi luân hồi lục đạo, họ tuyệt đối không đọa ba đường ác. Bảo đảm, tuyệt đối không đọa 

vào ba đường ác. Bảy lần lui tới cõi trời và cõi người, chứng được quả A la hán, ra khỏi lục 

đạo. Họ luân hồi trong lục đạo là có thời hạn, không lâu, bảy lần lui tới cõi trời và cõi người 

là họ ra khỏi lục đạo, phải hiểu điều này. 

Chứng quả A la hán nghĩa là học vị trong Phật giáo, chứng A la hán là đạt được học vị 

đầu tiên. Họ thành A la hán như thế nào? Tâm họ thanh tịnh. Trong đề kinh này nói: “Thanh 

tịnh bình đẳng giác”, nghĩa là ba tiêu chuẩn, được tâm thanh tịnh là A la hán, được tâm bình 
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đẳng là Bồ Tát, đại triệt đại ngộ là giác, tức thành Phật. Ba tiêu chuẩn này gọi là kiên trì dõng 

mãnh cầu chánh giác, chúng ta phải đặt mục tiêu vào đây.  

Bản thân phải hiểu rằng, đương nhiên quan tâm hàng đầu là người nhà. Chúng ta phải 

giúp người nhà mình thành chánh giác ngay trong đời này, có được chăng? Gặp được Tịnh 

độ tông là được, chỉ cần quý vị tin sâu không nghi đối với pháp môn này. Tin sâu không nghi 

ngờ có hai hạng người, một là người có thiện căn sâu dày, thiện căn trong đời quá khứ. Họ 

vừa tiếp xúc liền tin tưởng, không hề hoài nghi. Hai là người khác không có thiện căn sâu dày 

như thế, con người tôi thuộc hạng người này, không có thiện căn sâu dày.Tôi hoàn toàn tin 

tưởng vào Tịnh độ, mất khoảng 30 năm công phu. Huân tập trong kinh điển đại thừa, mới 

thật sự rõ ràng minh bạch, quả thật rất may mắn. Nếu không thâm nhập kinh giáo, rất khó 

kiến lập niềm tin này, khi hoàn toàn thấu hiểu mới không còn hoài nghi. Kiến lập được niềm 

tin, vãng sanh nằm trong tầm tay, không còn lưu luyến thế gian này. Nếu như còn lưu luyến 

thế gian này, như vậy là là lòng tin chưa đủ. Khi niềm tin đầy đủ, nhất định không còn lưu 

luyến, nghĩa là ta thật sự buông xả. Giúp người nhà buông bỏ, giúp bạn bè thân thích buông 

bỏ, giúp tất cả chúng sanh buông bỏ. Giúp tất cả chúng sanh đó là học pháp bố thí. Bây giờ 

nhân duyên rất tốt, ngày nay chúng ta tu pháp bố thí, cổ nhân đều rất ngưỡng mộ. Quý vị xem 

các bậc cổ đức xưa nay giảng kinh dạy học được mấy người nghe? Mấy người được lợi ích? 

Ngày nay phát minh của các nhà khoa học giúp ích rất lớn cho chúng ta, chúng ta có vệ tinh, 

có mạng internet. Trên địa cầu này, bất luận ở phương trời nào, mọi người đều có thể cùng 

xem qua mạng internet, truyền hình vệ tinh phát 24 giờ không gián đoạn. Điều này cổ nhân 

rất ngưỡng mộ! Không những cổ nhân, mà trước chúng ta một đời, thầy của tôi rất ngưỡng 

mộ. 

Tôi theo thầy mười năm, giảng đường nơi thầy giảng kinh, có 400 chỗ ngồi. Pháp duyên 

của thầy rất thù thắng, hầu như đều không có chỗ trống. Khi nhiều, quý vị thấy ở cửa sổ, 

ngoài cổng, có rất nhiều người đứng bên ngoài nghe, còn rất nhiều người đứng bên ngoài để 

nghe, tối đa cũng không quá 500 người. Ngày nay chúng ta lợi dụng công cụ này, đồng thời ở 

đây cùng nhau học tập, tôi nghĩ trên toàn thế giới tuyệt đối không chỉ mười ngàn người. Đây 

là nhờ sự trợ giúp của công cụ khoa học, chúng ta phải biết cách vận dụng, vận dụng công cụ 

khoa học. Chúng tôi cũng không giám tưởng tượng, trang bị công cụ khoa học kỷ thuật cần 

nhiều tiền. Đặc biệt là truyền hình, phí của nó tính bằng phút bằng giây, chúng tôi sao giám 

nghĩ đến? Khi tôi mới học Phật, thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi về điều này. Thầy nói, anh 

đừng xem thường truyền hình, nó phát huy tác dụng rất lớn. Nếu dùng nó để dạy học, dùng 

nó để giảng kinh, đây là điều quá tốt. Thầy từng nói mấy lần, chúng tôi rất có ấn tượng, 

nhưng trước sau không dám nghĩ đến.  

20 năm trước, khi tôi hơn 60 tuổi, chúng tôi bắt đầu sử dụng mạng internet. Dùng truyền 

hình vệ tinh đến nay được tám năm, tác dụng của vệ tinh rất lớn, tám năm. Bắt đầu phát sóng 

từ tết nguyên đán năm 2003, rất có hiệu quả. Công cụ này ngày xưa là vọng tưởng, hiện nay 

thật sự đã làm được, mà hiện nay giá thành ngày càng thấp. Bây giờ chúng ta tin rằng, năm 

ba năm sau mở rộng mạng internet thay thế truyền hình, vì vệ tinh giá thành vẫn rất cao. Tôi 

từng thấy, hiệu quả không tệ, có thể thay thế truyền hình, giá thành rất thấp, ngày càng tiện 

lợi. Có người dùng ti vi nhỏ có thể xem được, chỉ lớn bằng gói thuốc bỏ trong túi áo. Bất luận 

ở đâu mở ra, có thể nhận được kênh truyền hình của các nơi, nó đều nhận được. Cho nên về 

sau giảng kinh rất tiện lợi, bất luận ở đâu nghe giảng kinh đều rất dễ dàng. Vì thế giáo dục 

nhất định đi theo con phương hướng này.  
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Con đường dài dạy học, số ít thầy giáo có thể nhận được hiệu quả lớn. Thế gian này 

người có thiện tâm còn rất nhiều, những nhà xí nghiệp kinh doanh họ vẫn chưa nghĩ đến. Quý 

vị xem họ mua quảng cáo trên ti vi, tốn rất nhiều tiền. Nội dung phát sóng phải thích hợp sở 

thích đại chúng, sở thích của đại chúng là gì? Đều cho rằng bạo lực, sắc tình, sát đạo dâm 

vọng, đều là những chuyện này. Đâu biết rằng, người thật sự yêu thích luân lý đạo đức, cũng 

có rất nhiều! Không cần hùa theo tâm lý một số đại chúng, có một số đại chúng không có tâm 

lý này. Không phải tâm lý này, không phải mọi người đều xem? Họ không xem được các tiết 

mục khác, họ không so sánh được. Nếu xem được các tiết mục khác, họ không xem tiết mục 

này. Chúng ta tin rằng: Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. 

Đài truyền hình Phụng Hoàng HongKong, trong nước đều biết, đều xem được tiết mục 

của họ. Ông chủ là Lưu Trường Lạc, cũng là bạn tốt của tôi. Tôi nói với ông ta, nghề làm 

quảng cáo này của ông quá gian khổ, mỗi ngày đều bận rộn, công ty phải đóng thuế. Tôi nói 

tôi cũng có một đài truyền hình, nhưng không có quảng cáo, cũng hoạt động được tám năm. 

Không cần ai trả tiền, chỉ lấy số thẻ ngân hàng của chúng tôi, trong lúc tôi giảng kinh thông 

báo qua, sẽ có người gởi tiền đến, tự động gởi đến. Thu nhập không tệ, có thể duy trì, hà tất 

chúng ta phải tạo nghiệp? Vì sao không tuyên dương những điều tốt đẹp, những điều chính 

diện? Điều này cần phải có niềm tin, không có niềm tin rất khó làm được. 

Ngày nay chủ tịch kinh doanh đài truyền hình này là bà Trần, sáng hôm nay bà có đến. 

Năm đó bà nói với tôi về điều này, tôi không tin, lúc đó bà kinh doanh luôn thất bại, năm nào 

cũng lỗ vốn. Cũng may nhà bà nhiều bất động sản, đại khái bán đi cũng rất nhiều. Cho nên vệ 

tinh này, trước khi phát sống một tuần bà nói với tôi: Tết nguyên đán 2003 bắt đầu phát sống. 

Tôi nghe vậy thì nói tốt, xem bà hoạt động được một tuần chăng. Kết quả một tuần qua đi, 

không tệ. Phát sóng được một tuần tôi nói với bà, thử xem bà duy trì được một tháng chăng. 

Một tháng trôi qua, tôi nói xem bà có duy trì được ba tháng chăng? Sau đó quả thật đã thành 

công, có rất nhiều người ủng hộ bà, không đơn giản. Bởi vậy mới biết, người nhiệt tâm với 

truyền thống văn hóa, nhiệt tâm với kinh điển Phật giáo rất nhiều! Trên toàn thế giới không 

ít. Mỗi tháng mọi người gởi đến một ít tiền, ở nước ngoài gởi đến năm mười USD. Bà thu 

tiền như thế, không có ai ủng hộ số tiền lớn. Quý vị nói, có ai gởi cho bà mười vạn USD, 

không có, chưa từng có, đều là số tiền nhỏ, từ trên toàn thế giới gởi đến. Như vậy là đủ, bà có 

thể tiếp tục kinh doanh, bây giờ đã hoàn toàn đủ niềm tin. Công cụ truyền hình này rất 

phương tiện, đây là bố thí, bố thí pháp, biết bao nhiêu người được lợi ích. Chúng ta mượn 

công cụ này, đồng nghĩa là mặt đối mặt cùng nhau chia sẽ, cùng nhau tu hành. Cùng nhau tu 

hành không phải tụng kinh, không phải bái sám, không phải tổ chức pháp hội, cộng tu là 

cùng nhau học tập. Cho nên Phật pháp_tôi nói Tôn giáo, nếu Tôn giáo không trở về với nền 

giáo dục, tương lai Tôn giáo sẽ đi vào con đường cùng, không ai tin. Tin tức này là Vatican 

nói với tôi. 

Tháng sáu năm nay, tôi đi cùng đoàn Tôn giáo của Malaysia, rất khó được Tôn giáo 

Malaysia cũng đã đoàn kết. Mới đầu là tôi giúp Singapore, Singapore có chín Tôn giáo đoàn 

kết thành anh chị em người một nhà, có lợi đối với sự an định của xã hội Singapore, lúc đó 

tổng thống Vương Đỉnh Xướng rất hoan hỷ. Sau đó giúp Tôn giáo Indonesia đoàn kết, hiện 

nay Tôn giáo Malaysia cũng đoàn kết. Tôi đi với họ ra nước ngoài phỏng vấn, hình như là 

năm 2005, tôi đi cùng phái đoàn phỏng vấn của Tôn giáo Indonesia, phỏng vấn Ai Cập, 

phỏng vấn La Mã, trở về cũng phỏng vấn Trung quốc.  
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Lần này đoàn Tôn giáo Malaysia phỏng vấn Vatican, chúng tôi học hỏi được rất nhiều 

điều. Giao lưu có hai chủ đề, thứ nhất là phát triển Tôn giáo trong tương lai, các Tôn giáo nên 

hợp tác như thế nào? Tôi kiến nghị là trở về với nền giáo dục, phải lấy giáo dục làm chủ, còn 

nghi thức có thể có, có thể không, dạy học quan trọng hơn tất cả. Hiện nay giáo dục học 

đường ngày càng phổ cập, một số người tin khoa học không tin Tôn giáo. Những nghi thức 

quy củ của Tôn giáo, trong cách nhìn của lớp thanh niên là mê tín, người học khoa học cũng 

không tiếp thu, cho nên nhất định phải trở về giáo dục. 

Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, dạy học suốt 49 năm, không có nghi thức 

Tôn giáo, điều này quý vị nhất định phải biết. Tuy có Tam quy ngũ giới là dạy chúng ta học, 

không phải chúng ta cùng nhau tu, mà sự tu hành ở mỗi người. Chỉ có cùng nhau học, tu 

hành là ở mỗi cá nhân, Đức Phật xưa nay không quản lý điều này. Cho nên phải biết về lịch 

sử trong quá khứ, Tôn giáo nhất định phải trở về với giáo dục. 

Chúng ta tu học nhất định phải có phương hướng, phải có mục đích. Quả thật đoạn 

phiền não nói thì dể, làm mới khó, mấy người làm được? Không phải người có thiện căn như 

trong kinh Đức Phật nói, đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, không dể làm được. Trong 

tình hình này, chúng ta mới biết cảm ân pháp môn Tịnh độ. Đọc cuốn kinh này, cảm ân tỳ 

kheo Pháp Tạng, đây là tiền thân của Phật A Di Đà. Pháp môn này đem đến cho chúng ta, 

hàng trung hạ căn được lợi ích vô cùng.  

Ngài ở thế giới Cực Lạc_Nói như chúng ta hiện nay, ngài đã thành lập nên một ngôi 

trường Phật giáo. Chúng sanh khắp mười phương thế giới, chỉ cần muốn đến đó cầu học, quả 

thật là không cự tuyệt người đến. Chỉ cần ta hoan hỷ đến, ngài đều thu nhận. Điều kiện nhập 

học rất đơn giản, quý vị tin ngài, muốn đến thế giới Cực Lạc, chân thành niệm Phật A Di Đà. 

Như vậy là được, rất đơn giản. Vạn người tu vạn người đi! 

Có người hỏi tôi, nói pháp môn này khi lâm mạng chung, một niệm đến mười niệm là 

vãng sanh, thật có câu này chăng? Có thật, ở trong kinh này. Một niệm mười niệm đến lúc 

lâm mạng chung mới được, nhưng lúc lâm mạng chung quý vị không niệm thì không thể 

vãng sanh. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong một chốc. Chúng ta niệm hằng ngày để làm gì? 

Ngày ngày niệm là nuôi dưỡng nó thành thói quen, lúc lâm mạng chung luôn nhớ đến Phật 

hiệu không quên. Đúng vậy, vãng sanh hay không là ở một niệm sau cùng, không phải bây 

giờ, bây giờ niệm nhiều cũng vô dụng. Nhưng không thể không niệm, niệm để tập thành thói 

quen, đạo lý là như vậy. Quý vị nghe như thế tuyệt đối đừng ngộ nhận, luôn nghĩ rằng có sự 

may mắn. Bây giờ niệm liên quan, bây giờ có thể không cần niệm, đến lúc sắp chết hãy niệm. 

Nếu lúc già quý vị mắc bệnh đãng trí của người già thì sao? Người khác trợ niệm, còn quý vị 

không có cách nào. Phước báo lớn nhất của con người là gì? Tuổi già mạnh khỏe sống lâu, 

đây là phước báo lớn nhất, khi sắp lâm chung đầu óc rõ ràng minh bạch. Bởi vậy cần phải 

tích lũy công đức, phải đoạn ác tu thiện, đây là gì? Là phương pháp tu học để được mạnh 

khỏe trường thọ. 

Chúng ta kính trọng người lớn, nó có nhân quả. Chúng ta yêu thương người già, kính 

trọng người già, giúp đỡ người già, khi chúng ta già sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi giúp chúng 

ta, tôn trong chúng ta, cùng một đạo lý. Nếu bây giờ chúng ta khinh thường người già, không 

quan tâm người già, đến khi chúng ta già phải chịu quả báo như thế, ai quan tâm quý vị? 

Chúng ta nghĩ đến bản thân sẽ già, nhất định đặc biệt yêu thương chăm sóc người già, phải 

giúp đỡ họ, phải giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn giúp họ. 
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Tôi thường nghĩ đến vấn đề này, nghĩ rất nhiều năm, muốn thành lập một viện dưỡng 

lão. Trong viện dưỡng lão, từ viện trưởng đến nhân viên, mỗi người đều là con hiền cháu 

thảo, viện dưỡng lão này mới thành công. Tôi rất coi trong việc làm này, ở nước ngoài bất 

luận đi đến đâu, tôi nhất định đến xem nơi này trước, tôi đi xem sự nghiệp phúc lợi của người 

già. Ở Úc châu, về phương diện vật chất chăm sóc rất chu đáo, Úc châu tốt hơn Mỹ, tốt hơn 

Canada. Nhưng họ coi đây như một công việc phải làm, họ làm rất siêng năng, nhưng không 

có tâm hiếu thảo, không có tâm cung kính, phục vụ rất chu đáo. Ví dụ khi các ông bà cụ cần 

người chăm sóc, bốn phía nơi họ ở đều có chuông điện. Bấm bất kỳ chuông điện nào, nhân 

viên hộ lý nhất định có mặt trong vòng hai phút, họ làm được điều đó, nhưng không có tâm 

hiếu kính. Làm sao để trong tổ chức này thực hành được Đệ Tử Quy, thực hành Cảm Ứng 

Thiên, vậy thì quá tốt. Bổ sung môn học này vào, như vậy nó sẽ rất hoàn thiện. 

Tôi cũng thường nói đến vấn đề này, cũng có một số người nghe xong rất cảm động, rất 

muốn thực hiện. Tôi nói thật sự muốn làm, trước tiên phải đến Úc Châu để khảo sát, sau đó ta 

bổ sung thêm những gì họ còn thiếu sót, như vậy sẽ hoàn mỹ vô cùng. Làm nên một điểm mô 

phạm hàng đầu trên toàn thế giới, điểm mô phạm của dưỡng lão, điểm mô phạm của giáo dục 

trẻ em. Phải làm, không làm  được tấm gương tốt, nói cũng vô dụng, người ta không tin. Đều 

phải thể hiện ra, người ta nhìn thấy mới tin, mới có hiệu quả thù thắng. 

Bên dưới chúng ta đọc qua một lượt: “Cu chi trong đoạn văn ở trên”, đây là tiếng Ấn 

độ, “gọi là ngàn vạn”. “Na do tha”, người xưa gọi là vạn vạn, nghĩa là ức. Người Ấn độ gọi 

là na do tha, người Trung quốc gọi là ức, tức là vạn vạn. “Bên dưới con số càng nhiều hơn, 

sau cùng là ưu bà ni sa đà phân”, đây là ví dụ, là ví dụ. “Đem đại địa” chính là địa cầu, 

nghiền nát địa cầu ra thành gì? Nghiền nát ra thành vi trần. “Vi trần cực kỳ vi tế, số này rất 

nhiều”, đem toàn bộ vũ trụ nghiền nát ra làm bột, mài thành vi trần, số lượng này không sao 

tính kể. Đây là ví dụ con số cực kỳ lớn. “Công đức cúng dường pháp, như tổng số hết thảy vi 

trần trong địa cầu. Đối với công đức cúng dường vật chất, còn không bằng một vi trần”. Ví 

dụ này chúng ta cũng nghĩ, nhưng nghĩ không ra! Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất thông minh. 

Đem địa cầu mài thành vi trần, một hạt vi trần là một công đức, công đức nhiều như thế, tổng 

số công đức lớn như thế. Đối với công đức cúng dường của cải, cũng không bằng một hạt vi 

trần của nó. Đây là nói cúng dường pháp, công đức cúng dường pháp giống như một hạt vi 

trần trong địa cầu, cúng dường của cải không thể sánh được. Kinh Kim Cang nói rất tường 

tận: Dùng bảy báu trong đại thiên thế giới bố thí, cũng không bằng nói cho người khác nghe 

bốn câu kệ. Bốn câu kệ như bài kệ này của chúng ta, một bài kệ có bốn câu. Công đức nói 

một bài kệ này, hơn bố thí bảy báu trong đại thiên thế giới. Điều này người đọc Kinh Kim 

Cang không ai không biết. 

“Càng không thể so sánh với tổng số của vi trần trong địa cầu”, đây là nói công đức 

cúng dường pháp. Chúng ta cần phải tin vào điều này, vì sao vậy? Vì Đức Phật không vọng 

ngữ, mỗi lời Đức Phật nói đều là sự thật. Vì sao công đức cúng dường pháp lớn như thế? Vì 

pháp có thể khai trí tuệ, pháp có thể giúp chúng ta kiến tánh, pháp giúp chúng ta thành Phật, 

của cải không làm được. Của cải dù nhiều đến đâu chỉ có thể tu phước, giúp con người giải 

quyết vấn đề sinh hoạt vật chất trước mắt, đạo lý là như vậy. Nếu đã hiểu, ngày nay chúng ta 

muốn tu công đức, công đức gì lớn nhất? Pháp, pháp tu như thế nào? Bồ Tát Phổ Hiền dạy 

chúng ta: “Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trú thế”, công đức này không thể nghĩ bàn! 

Thỉnh chuyển pháp luân là thỉnh các bậc cao tăng, bất luận tại gia hay xuất gia đều được, 
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thỉnh họ đến đây giảng một bộ kinh, công đức này rất lớn! Trong thính chúng thật sự có 

người khai ngộ, thậm chí có người chứng quả, quả này chúng ta phải biết.  

Hiện nay tu pháp bố thí, tu công đức lớn nhất. Ví dụ quý vị thành lập một đài truyền 

hình, họ bỏ ra năm đồng, mười đồng, ủng hộ cho đài truyền hình này, làm như vậy là tu pháp 

bố thí. Trong đó tôi cũng có một phần công đức của pháp bố thí, lợi ích chân thật! Quý vị biết 

ở trước ti vi, trước màn hình vi tính, có bao nhiêu người học tập? Chỉ cần có một hai người tu 

hành chứng quả, công đức này là chân thật, không phải giả. Mắt thường chúng ta có thể thấy 

được, chúng ta không thấy được càng nhiều hơn, chúng ta không nói đến điều này. Vì người 

bây giờ nói đến khoa học, đợi khoa học tiến bộ hơn, máy móc phát triển hơn, khiến chúng ta 

thấy được ngạ quỷ, có thể thấy được cõi trời tôi sẽ tin. Bây giờ chưa có công cụ này, đợi có 

công cụ này chúng ta sẽ biết, chân thật không hư vọng. Chúng ta hiểu được đạo lý này, hòa 

thượng còn làm gương cho chúng ta. Hòa Thượng đây là đại sư Ấn Quang. Khi tôi học kinh 

điển với thầy Lý ở Đài Trung, sư phụ của thầy Lý là đại sư Ấn Quang, Tịnh độ là Tổ sư Ấn 

Quang truyền cho thầy, suốt đời thầy tu học theo pháp môn này. Thầy học kinh điển, kinh 

điển là Mai Quang Hy truyền cho thầy. Thầy Mai cũng là cư sĩ, là cậu của Hoàng Niệm Tổ, 

là bạn tốt của cư sĩ Hạ Liên Cư, bạn đồng tu, Hạ Liên Cư hội tập kinh này. Ở sau chúng ta 

chưa giảng đến, 48 nguyện trong phẩm thứ sáu, thầy Mai cũng tham dự. Ba người họ dùng 

thời gian ba tháng để hội tập phẩm này, phẩm này là phẩm quan trọng nhất của toàn kinh. 

Suốt đời của đại sư Ấn Quang, tất cả mọi thứ cúng dường ngài nhận được đều làm một 

công việc_In ấn kinh. Ngài dùng tiền thập phương cúng dường mở một xưởng in, tự mình in 

ấn, tự mình xuất bản, chính là hoằng hóa xã tại chùa Báo Quốc Tô Châu. Hoằng hóa xã xuất 

bản rất nhiều sách, hiệu đính rất chính xác, trong thời cận đại có thể nói nó là bản đẹp. Đây là 

đại sư Ấn Quang tiếp nhận tứ chúng cúng dường, ngài không dùng một đồng nào, tất cả đều 

dùng vào công việc này. Khi gặp thiên tai như đói khát, hạn hán, lũ lụt, ngài rút ra mấy ngàn 

trong khoản tiền in kinh để cứu tế, lúc đó mấy ngàn là đồng bạc, rút ra hai ba ngàn đồng bạc 

đi cứu tế. Toàn bộ đều dùng để in sách kinh, sách hay. Tôi học cúng dường pháp từ đại sư, 

tôi có tiền không làm gì khác, cũng làm việc này. Cả đời tôi dùng tiền vào ba nơi, số lượng 

lớn nhất là ấn tống kinh luận sách hay. Chúng tôi in Đại Tạng Kinh, chắc sắp được mười 

ngàn bộ, sách hay đều in đem đi tặng. Việc thứ hai là phóng sanh, phóng sanh là tùy duyên. 

Có người làm việc phóng sanh này, tôi đều tùy duyên cúng dường, đây là chuộc tội cho bản 

thân. Lúc trẻ, vào thời kỳ kháng chiến, không biết những điều này. Thích săn bắn, tôi săn bắn 

suốt ba năm, vì thế tôi bắn súng rất giỏi, hầu như bách phát bách trúng, mỗi ngày đều đi săn 

bắn. Khi học Phật rồi mới biết, nghiệp sát này quá nặng. Bởi vậy vừa học Phật là ăn chay, 

phóng sanh, để chuộc tội. Thứ ba là bố thí tiền thuốc men, tôi tặng tiền vào bệnh viện, 

chuyên giúp những người nghèo khổ mua thuốc. Tiền tôi có được đại khái đều dùng vào ba 

phương diện này. 

Tôi ở Đồ Văn Ba Úc Châu, Đồ Văn Ba có một bệnh viện của thành phố, mỗi năm tôi 

ủng hộ vào đây 120 ngàn tiền Úc. 120 ngàn này là mỗi tháng 10 ngàn tiền thuốc, bố thí thuốc 

men. Ngoài ra có một trung tâm lâm chung quan hoài do đạo Cơ đốc thành lập, làm rất tốt. 

Người già sắp lâm chung, họ chăm sóc rất chu đáo, không phân biệt Tôn giáo. Chúng ta là 

Phật tử, họ dùng nghi thức Phật giáo cho chúng ta, chúng tôi thấy như thế rất hoan hỷ. Họ 

thiếu kinh phí đến nhờ tôi ủng hộ, tôi cảm thấy công việc này rất tốt, tâm lượng rộng rãi. 

Không chỉ là đạo Cơ đốc, Tôn giáo nào họ cũng đều hiệp trợ, dùng tâm bình đẳng. Mỗi năm 
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tôi cũng ủng hộ họ 120 ngàn, nghĩa là một tháng 10 ngàn, mỗi năm sau tết là đưa đi, đây là 

bố thí vô úy. 

Tôi thường nói, tôi sẽ không bị bệnh, vì sao vậy? Vì tôi không có tiền thuốc, tiền thuốc 

đều bố thí hết. Nếu người ta mua bảo hiểm y tế, nhất định bị bệnh, vì sao vậy? Nếu không 

bảo hiểm họ không dùng đến, trong tâm họ có bệnh! Trong tâm chúng tôi không có bệnh, 

tiền thuốc men đều bố thí hết. Nhưng điều này đều là đại sư Ấn Quang dạy. Quý vị xem Văn 

Sao của ngài, hành nghi một đời của ngài. Bình thường bản thân nhất tâm niệm Phật, nhất 

tâm cầu sanh Tịnh độ, điều này quan trọng hơn tất cả. Sanh Tịnh độ là thành Phật, chắc chắn, 

vì sao không làm. 

Đời này tôi giảng không ít bộ kinh, vì sao không chuyên giảng kinh điển Tịnh độ? 

Trong tâm tôi muốn chuyên giảng kinh điển Tịnh độ, nhưng không được, người ta đến yêu 

cầu. Bản thân tôi không có đạo tràng, nên biết tôi học Phật đến sang năm là 60 năm, một 

giáp. Không có đạo tràng, lưu lạc khắp nơi, sống đời lưu lạc. Tôi thấy người khác có đạo 

tràng, trong lòng rất ngưỡng mộ, rất khó được. Quý vị xem, có thể ở một chổ không cần đi 

đâu, còn tôi lưu lạc khắp nơi, bởi vậy ở đâu mời giảng kinh thì đi đến đó. Tuy ở Mỹ mười 

mấy năm, nhưng đi khắp nơi, một năm đi qua rất nhiều Châu, những vùng gần nước Mỹ.  Ở 

trên là Canada tôi thường đến đó, đích thực không ở nơi nào cố định. Cũng may bình thường 

có thể an ủi, suốt đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không ở nơi nào cố định, tôi còn tốt 

hơn ngài, còn có nơi ở, còn có phòng để ở. Đức Phật ở dưới gốc cây, không có nhà để ở, quả 

thật không đơn giản. Nhưng tôi đem phương pháp tu học, một chút kinh nghiệm thành tựu, 

nói rõ với mọi người khi chúng ta cùng nhau chia sẽ. Một người muốn thành tựu, đúng là ở 

mỗi người, không do hoàn cảnh. Có môi trường đương nhiên tốt, không có môi trường, cá 

nhân cũng thành tựu như thường. 

Khi tôi cầu học có hoàn cảnh tốt, đạo tràng của thầy Lý. Thầy thành lập một Liên xã ở 

Đài Trung, tức bây giờ chúng ta gọi là Tịnh Tông Học Hội. Thầy thành lập một thư viện, thư 

viện Từ Quang. Tôi thích đọc sách, nên phục vụ trong thư viện, làm công quả. Ngoài công 

việc hằng ngày ra, tôi còn một ít thời gian đọc sách. Tôi theo thầy Lý mười năm, nền tảng 

kinh điển học được từ đây. Học với đại sư Chương Gia ba năm, cơ sở học Phật của tôi, nền 

tảng vững chắc là nhờ học ba năm với đại sư. Đại sư dạy tôi nhìn thấu buông bỏ, dạy tôi học 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phương hướng và mục tiêu này vô cùng chính xác, tôi mới hiểu 

tu học của Phật pháp, căn bản của căn bản ở chỗ buông bỏ. Đại sư nói với tôi: Nhìn phải 

thấu, buông phải được, đây là bí quyết. 

Nhìn thấu nghĩa là thấu triệt, thấu triệt giúp ta buông bỏ, buông bỏ giúp ta càng thấu 

triệt. Từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, đều nhờ hai phương pháp này hổ tương thành tựu. 

Thấu triệt là trí tuệ, buông bỏ là chân công phu. Không buông được là hỏng, không buông 

được là cả đống phiền não, sẽ không có thành tựu. Buông bỏ đừng sợ hãi, đừng nghĩ rằng tôi 

buông bỏ tất cả, vậy cuộc sống ngày mai của tôi phải làm sao? Đừng nghĩ đến ngày mai, 

đừng nghĩ đến sang năm, điều này một người xuất gia tu hành tuyệt đối không cho phép. 

Ngày mai vẫn chưa đến, nghĩ nó làm gì? 

Tôi tin vào thần Hộ pháp, tôi không có gì cả, thầy Hộ pháp sẽ chăm sóc tôi. Không 

chăm sóc tôi thì sao? Ngài không tròn trách nhiệm, ngài sẽ bị cách chức. Tôi tu đạo chơn 

chánh, ngài hộ pháp thì phải chịu trách nhiệm này. Nếu bản thân tôi truy cầu danh văn lợi 

dưỡng, đương nhiên ngài không cần hộ tôi. Ngài có thể không để ý đến tôi, nếu tôi tìm cầu 

danh văn lợi dưỡng. Ngày nay tôi nhất tâm cầu đạo, nếu tôi chết đói, chết lạnh, ngài có chịu 
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trách nhiệm chăng? Có cảm ứng, là thật không phải giả. Chư Phật hộ niệm, Thiên long thiện 

thần bảo hộ. Huống gì thầy dạy tôi bố thí, càng bố thí càng nhiều, càng nhiều càng bố thì. Bởi 

vì nhiều quá cũng phiền, suy nghĩ tiền này nên dùng như thế nào. 

Một tín đồ của Malaysia cúng dường một số tiền, quý vị xem tôi sũy nghĩ năm sáu năm 

nên dùng tiền này như thế nào. Cúng dường cho tôi một số tiền lớn, 500 vạn USD. Cho nên 

lúc đó tôi thường vào quốc nội, ông Triệu Bộc vẫn còn, Hoàng Niệm Tổ vẫn còn, mỗi năm 

tôi đều đi một hai lần, đi thăm bạn bè. Cục Tôn giáo rất tốt đối với tôi, đi cùng tôi đến Phòng 

Sơn xem Thạch kinh, tôi nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Tôi nói với cục trưởng Diệp, tôi có 500 

vạn USD, dùng để in Thạch kinh này, in một ngàn bộ tặng cho quốc gia. Quốc gia có thể làm 

quà, tặng cho các thư viện của các quốc gia khác lưu giữ, rất có ý nghĩa, ông đã bằng lòng. 

Sau đó đàm luận, đàm luận rất nhiều lần, nhưng không đến đâu, đành bỏ dở, số tiền này vẫn 

còn đó. 

Năm ngoái tôi gặp được một cơ hội, nhà in ấn Thương Vụ Đài Loan tái bản Tứ Khố 

Toàn Thư. Đây là cơ hội tốt, nên tôi đặt 100 bộ, một bộ năm vạn, một trăm bộ 500 vạn. Sách 

in xong, bây giờ để ở HongKong 40 bộ, còn 30 bộ chưa giao đi đâu cả, 30 bộ khác đã đem 

tặng. Tặng Úc Châu 10 bộ, Indonesia 10 bộ, Malaysia 10 bộ, rất hay! Tôi vốn muốn tặng cho 

các trường đại học trong nước, việc tốt.  

Nếu không có tiền thì sao? Không có tiền tôi cám ơn trời đất, đầu óc không cần suy 

nghĩ. Người ta đưa tiền đến, tôi phải nghĩ dùng nó như thế nào? Làm sao để làm việc thiện 

thay họ? Vì thế không có tiền là tốt nhất. Đây là tiền nhiều thì làm nhiều việc tốt, tiền ít làm 

ít việc tốt, không có là tốt nhất! Tôi không cần lo lắng, nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Tất cả 

đều tùy duyên, không cần phan duyên, tâm sẽ thanh tịnh. Quý vị muốn làm việc gì, phải tìm 

người giúp đỡ, tâm không thanh tịnh, điều này chướng ngại việc tu hành của chúng ta. 

Mấy câu sau nói: “Đây là khen ngợi công đức cúng dường pháp không thể nghĩ bàn. Sự 

so sánh này nói rõ Bồ Tát Pháp Tạng kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác”, vì sao vậy? Ở đây 

chúng ta cần phải lãnh hội được, vì sao Bồ Tát Pháp Tạng nhất tâm muốn thành Phật? Vì 

thành Phật mới có thể kiến tạo thế giới Cực Lạc, kiến tạo thế giới Cực Lạc mới có thể lợi ích 

tất cả chúng sanh khổ nạn khắp biến pháp giới hư không giới. Ngài vì điều này, ngài không 

phải vì mình.  

Thế giới tây phương Cực Lạc là ngôi trường lớn, trong đất nước này không có quốc 

vương, không có tổng thống, không có bộ trưởng, cũng không có huyện thị trưởng, chưa từng 

nghe nói. Trong đó chỉ có hai hạng người, một là thầy giáo, hai là học sinh, quý vị thử nghĩ 

kỹ xem, nơi ở của Chư Phật Bồ Tát đều như thế. Thế giới Hoa Tạng trong Kinh Hoa Nghiêm, 

chưa từng nghe nói ở đó có quốc vương. Thế giới này của chúng ta có, nhân gian có Đế 

vương, cõi trời có Thiên vương, sắc giới có Đại Phạm Thiên Vương, Tứ thiền thiên có Ma 

Hê Thủ La Thiên Vương, đều có. Thế giới Cực Lạc không có, thế giới Hoa Tạng không có.  

Chúng ta liền nghĩ đến, cõi báo của tất cả Chư Phật không có, nên gọi là Tịnh độ, nó 

không có những tạp sự này. Chúng ta biết đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Là đi học, đi cầu 

chánh giác. Không đến thế giới Cực Lạc, ta không cách nào cầu chánh giác, vì thế phải dùng 

tâm dõng mãnh kiên cố. Đời này tôi đến thế gian, bây giờ tôi đã biết, đã hiểu, tôi chỉ có một 

phương hướng là thế giới tây phương Cực Lạc, một mục tiêu là thân cận Phật A Di Đà, tôi 

phải thành chánh giác trong hội của Phật A Di Đà, như vậy là hoàn toàn chính xác. Không 

những ta muốn cầu chánh giác, ta còn phải hiểu thật rõ ràng minh bạch những ưu điểm này, 

những lợi ích này, những đạo lý hiện tượng này, rồi giảng cho người khác nghe. Khuyên mọi 
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người cùng kiên trì dõng mãnh cầu chánh giác, điều này tương ưng với nguyện của Phật A Di 

Đà. 

Cổ nhân nói rất hay, có nguyện tất sẽ thành. Chỉ cần có nguyện vọng kiên định, trong 

đời này tất cả đều có thể đạt được viên mãn. Dùng công đức này, hồi hướng phát nguyện 

cúng dường hằng sa thánh chúng. Đây là cúng dường chân thật, không phải giả, là y giáo 

phụng hành, người người đều làm được. Bất luận ngành nghề nào, nam nữ già trẻ, đều có thể 

làm được. Phật pháp đích thực là pháp bình đẳng. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 203, bắt đầu xem từ hàng thứ hai từ dưới lên. 

“Nguyện đương an trú tam ma địa, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết, cảm đắc 

quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân”. Chúng ta tiếp tục lật qua. 

“Luân hồi chư thú chúng sanh loại, tốc sanh ngã sát thọ an lạc, thường vận từ tâm bạt hữu 

tình, độ tận vô biên khổ chúng sanh”. Hai bài này là nguyện cầu Tịnh độ. Bài kệ trước là cảm 

đắc tịnh sát, hai câu trước là nhân, hai câu sau là quả. Bài thứ hai là độ tận chúng sanh, cũng 

chính là nói đây là mục tiêu tỳ kheo Pháp Tạng kiến lập thế giới tây phương Cực Lạc. Không 

phải vì thọ dụng cho bản thân, mà vì rộng độ chúng sanh, đặc biệt chú trọng trong lục đạo. 

Cho nên “các loại chúng sanh trong luân hồi”, đây là chỉ luân hồi lục đạo. Quý vị xem kinh 

văn: “nhanh chóng sanh vào cõi nước ta”. Đức Phật nóng lòng mong muốn chúng ta nhanh 

chóng đến cõi nước của ngài, nghĩa là nói ngài ngày ngày chờ đợi, trông ngóng. Hai câu sau 

cùng: “Thường vận lòng từ cứu bạt hữu tình, độ tận vô biên chúng sanh đau khổ”. Phạm vi 

này rất lớn, ngoài lục đạo còn có mười pháp giới. Chứng minh nguyện lực của Bồ Tát, vĩnh 

viễn không có cảnh dừng. 

Bây giờ chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ: “Tám câu bên phải”, hai bài kệ ở 

trước bên phải, tất cả là tám câu kinh văn, “là cầu thành Phật nhiếp nguyện cõi Tịnh độ của 

Phật”, nghĩa là nguyện cầu Tịnh độ. “Tám câu này thật sự là tổng quy các nguyện ở trên”, tất 

cả nguyện nói ở trước, mục đích sau cùng là đây. “Cũng là trong phẩm thứ sáu bên dưới”, 

nòng cốt của 48 nguyện. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói: “Nếu chư Bồ Tát dùng nước đại 

bi nhiêu ích chúng sanh, tức có thể thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cho nên 

bồ đề thuộc chúng sanh. Vì thành tựu phương tiện cứu cánh sự nghiệp độ sanh, cho nên phát 

đại nguyện nhiếp cõi nước tịnh”, chúng ta xem đoạn này. 

Mấy câu trước nói rất rõ ràng, trích dẫn Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện làm chứng. “Nếu 

chư Bồ Tát lấy nước đại bi nhiêu ích chúng sanh”. Nước đại bi là ví dụ, nghĩa là đại từ đại bi, 
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mỗi niệm đều nhớ đến chúng sanh. Ích là lợi ích, nhiêu là lợi ích lớn nhất, gọi là phong nhiêu. 

Phong phú nhất, lớn nhất, rốt ráo nhất, đem lợi ích triệt để nhất cho chúng sanh.  

Trong bộ kinh này nói đến ba loại chân thật: Chân thật rốt ráo đó là tự tánh, trong tất cả 

pháp chỉ có tự tánh chân thật, ngoài ra đều không chân thật. Bồ Tát hạnh lấy chân thật rốt ráo 

làm căn bản, nghĩa là căn bản nương, đây là nương tựa. Lấy tâm đại từ bi là nghiệp dụng, 

nghiệp nghĩa là sự nghiệp, thúc đẩy sự nghiệp cứu giúp chúng sanh khổ nạn của Bồ Tát, là 

nương vào tâm đại bi. Có hai loại này, có gốc có rễ, chân thật rốt ráo là rễ, từ bi chân thật là 

gốc. Cần dùng hai thứ này để thúc đẩy, có thể thành tựu vô thượng bồ đề. A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là Vô Thượng Chánh Đẳng 

Chánh Giác. Cho nên “Bồ đề thuộc chúng sanh”, bồ đề là chánh giác, chánh giác là thuộc 

chúng sanh. Đây là kinh văn trong Phẩm Hạnh Nguyện. 

Bên dưới là tổng kết của Hoàng Niệm Tổ. “Vì thành tựu phương tiện cứu cánh sự 

nghiệp độ sanh”, ý nghĩa giống với Phẩm Hạnh Nguyện nói, không có gì sai khác. Cho nên 

“phát đại nguyện nhiếp tịnh quốc độ”. Chúng ta xem Bồ Tát Pháp Tạng, trước Thế Gian Tự 

Tại Vương Phật phát đại nguyện, đại tâm này. Tâm nguyện này không phải giả, vì sao vậy? 

Vì ngài muốn kiến lập thế giới tây phương Cực Lạc, đây là thật không phải giả. Vì sao kiến 

lập thế giới tây phương Cực Lạc? Vì giúp chúng sanh thành Phật, hy vọng chúng sanh ở đây 

thành Phật. 

Bên dưới nói tường tận, chúng ta đọc đoạn khai thị này, nghĩ đến người tu học Tịnh 

tông, Tổ sư đại đức thường nhắc nhở chúng ta, phải lấy tâm của Phật A Di Đà làm tâm của 

mình, nguyện của Phật A Di Đà là nguyện của mình. Hay nói cách khác tâm đồng tâm Phật, 

nguyện đồng nguyện Phật, hạnh đồng hạnh Phật, đức đồng đức Phật, làm gì có đạo lý không 

sanh Tịnh độ! Những lời này không phải nói rồi là thôi, nói xong phải thực hiện. Phật A Di 

Đà đã thực hiện nó, thật sự đã kiến lập nên thế giới Cực Lạc. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này, 

nên có hành động gì? Phải học Phật A Di Đà giúp tất cả chúng sanh khổ nạn. Dùng phương 

pháp gì giúp? Hoằng pháp hộ trì pháp môn Tịnh độ, hoằng dương pháp môn này, hộ trì pháp 

môn này. Khuyên dạy chúng sanh có duyên, chúng sanh như thế nào? Chúng sanh có nhân 

duyên, như thế nào gọi là có duyên? Họ có thể tin, có thể lý giải, chịu phát nguyện cầu sanh 

Tịnh độ, gọi là chúng sanh có duyên! Chúng sanh không có duyên, trồng thiện căn cho họ. 

Chúng sanh có duyên, phải giúp họ thành tựu ngay trong đời này, điều này quan trọng. Phật 

A Di Đà kiến lập thế giới Cực Lạc, chúng ta phải phát tâm kiến lập đạo tràng Tịnh độ. Không 

có đạo tràng không thể hóa độ chúng sanh, không thể tiếp dẫn. 

Ngày nay đạo tràng có hai hình thức, một là phổ độ tất cả chúng sanh, đạo tràng này là 

gì? Đạo tràng này là mạng internet, truyền hình vệ tinh, đây là đạo tràng. Chỉ có dùng đạo 

tràng này, mới có thể phát triển rộng rãi Tịnh độ tông, phổ độ chúng sanh, chúng ta không thể 

không có đạo tràng này. Ngoài ra phải kiến lập đạo tràng nhỏ, vì sao vậy? Để đào tạo thầy 

giáo, đây là chúng sanh nhân duyên thuần thục. Nhân duyên thuần thục là gì? Y giáo phục 

hành!  

Đào tạo ra một nhân tài hoằng pháp, ít nhất phải mười năm. Hộ pháp và hoằng pháp 

không có gì khác nhau, trên toàn thế giới chưa có đạo tràng nào như thế. Nghĩa là nói đạo 

tràng hiện nay, tôn giáo Phật giáo rất nhiều. Đạo tràng mới thành lập, đa phần là tham quan 

du lịch Phật giáo, giáo dục Phật giáo không có, thiếu điều này. Chúng ta thường nói xã hội 

hiện nay, trên toàn thế giới có sáu hình thức Phật giáo khác nhau, thiếu đạo tràng giáo dục 

Phật giáo, điều này rất quan trọng. Cũng không cần kiến lập quá quy mô, vì sao vậy? Vì 
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không có thầy giáo. Quý vị nói, chúng ta thành lập Phật học viện được chăng? Tôi không tán 

thành thành lập Phật học viện, vì sao vậy? Không có người dạy. Thành lập đại học Phật giáo, 

thành lập học viện Phật giáo, việc đầu tiên chính là thầy giáo, không có. Bây giờ chúng ta cần 

phải đào tạo thầy giáo, thầy giáo mô hình nhỏ là được. Như tổ sư Ấn Quang nói, có thể có 

một đạo tràng nhỏ, thường trú khoảng 20 người. 20 người này, mười người là học viên tu học 

ở đây, mười người khác là công quả, chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của họ. 20 người như vậy 

sống trong một đạo tràng nhỏ, áp dụng phương thức khép kín. Cũng giống như tình hình bế 

quan ở trên núi vậy, nhất định mười năm không hạ sơn. Ở đây tinh tấn nổ lực tu học mười 

năm, một người chuyên tu một bộ kinh, mười năm sau thành tựu mười người thầy. Mười 

người thầy này, một người hướng dẫn mười người khác, 20 năm sau xuất hiện hơn 200 người 

thầy, có thể thành lập Phật học viện. Thêm mười năm nữa, chúng ta ít nhất có ba bốn trăm 

thầy giáo xuất hiện, có thể thành lập đại học Phật giáo. Con đường này đi được, con đường 

này thông đến thế giới Cực Lạc. Khó! Khó ở bước thứ nhất.  

Tôi nghĩ đến việc này từ lâu, nhưng không có phước báo. Chỉ muốn tìm một chỗ nhỏ, có 

khoảng mười người chí đồng đạo hợp, cùng nhau tu học. Mỗi người chuyên tu một bộ kinh, 

báo cáo mỗi ngày. Mười người một ngày nghe kinh mười tiếng, tôi nghe mọi người báo cáo, 

bản thân cũng báo cáo một tiếng đồng hồ. Nâng cao bản thân, cũng có thể dung hội quán 

thông với chín bộ kinh khác, nhưng mỗi người nhất định chuyên tu một môn. Chuyên, tâm họ 

sẽ định. Ví dụ tôi tu Kinh Vô Lượng Thọ, người kia tu Kinh Kim Cang. Tôi học của tôi, họ 

học của họ. Tôi giảng cho họ nghe, họ giảng cho tôi nghe. Phương pháp học tập như thế, học 

xong lần thứ nhất thì học đến lần thứ hai, học xong lần thứ hai thì học lần thứ ba. Bộ kinh 

này học suốt mười năm, như vậy dễ thành tựu. Mười năm sau, người học Kinh Vô Lượng 

Thọ chính là Vô Lượng Thọ Phật, người học Kinh Kim Cang trở thành Kim Cang Tát Đỏa, 

người học Kinh Địa Tạng tức là Bồ Tát Địa Tạng. Tuyệt đối phải nhất môn thâm nhập, 

không được học nhiều. “Đạo dạy học, quý ở chuyên”, học cũng như vậy. Phải có nhẫn nại, 

mười năm tâm không động, người này sẽ được định, định có thể sanh tuệ, tức trí tuệ khai 

phát. Không thể đại triệt đại ngộ, tôi nghĩ có thể đại được đại ngộ. Trước đây thầy dạy tôi, 

mặc dù không thể thông tất cả pháp, đó là đại triệt đại ngộ, ít nhất cũng có thể thông một tông. 

Như Tịnh độ tông, quý vị có thể thông một tông, như vậy nghĩa là đại ngộ, điều này chính 

xác. Chúng ta thấy tâm gương của Phật A Di Đà, biết được bản thân phải làm gì. Công đức 

hộ pháp không thể nghĩ bàn. Những người này ở đây cầu học, nếu không có người hộ trì, tâm 

họ không định. Các bậc cổ đức thường nói: “Thân an tức đạo long”, người hộ trì khiến thân 

tâm quý vị an ổn. Cuộc sống của chúng ta tuyệt đối không cầu xa xỉ, cơm canh đạm bạc là 

được, không thiếu thốn. Mười năm định tại nơi này, như vậy nhất định thành tựu. Nếu như 

không có hộ pháp, mọi thứ phải tự mình lo liệu, tâm sẽ tán loạn, không thể thành tựu, bởi vậy 

cần có người hộ trì. Có nội hộ, có ngoại hộ. Ngoại hộ dễ, nội hộ không dễ. Nội hộ ngay nay 

chúng ta gọi là làm công quả, ngoại hộ là lấy tài lực đến ủng họ họ. Hoặc là dùng các phương 

thức khác đến giúp đạo tràng, khiến đạo tràng không bị bên ngoài quấy nhiễu. Người học tập 

đều có thể an tâm, thân tâm an ổn, đạo nghiệp có thể thành tựu, công đức không thể nghĩ bàn! 

Bên dưới giải thích từng câu cho chúng ta. “Nguyện được an trú trong Tam ma địa, luôn 

phóng quang minh chiếu tất cả”. Câu “Tam ma địa” nghĩa là tam muội, là chánh định. 

“Nguyện an trú trong chánh đinh”, câu này rất quan trọng, như thế nào mới an trú trong 

chánh định? Hàng thượng thượng căn, lục căn ở trong cảnh giới lục trần không khởi tâm, 

không động niệm. Điều này phàm phu chúng ta không làm được, pháp thân Bồ Tát làm được. 
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Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc chính là cảnh giới này, sanh đến thế giới Cực Lạc đều không 

khởi tâm không động niệm, cho nên thế giới Cực Lạc rất thù thắng. 

Ở nơi này của chúng ta, ít nhất cũng phải đạt được không phân biệt không chấp trước, 

tâm chúng ta mới định. Chúng ta có phân biệt có chấp trước, làm sao định cho được? Tâm 

không định, nghĩa là không chuyên tâm, cũng chính là không có thành kính, như vậy không 

học được gì cả. Mặc dù ta rất tinh tấn nổ lực đọc sách suốt mười năm, mười năm đạt được 

thành tựu gì? Đạt được tri thức, tri thức về kinh điển. Có thể thông một tông chăng? Không 

thể, vì trí tuệ chưa khai. Trí tuệ từ trong tự tánh hiển lộ ra, nhất định từ trong tam muội, nghĩa 

là từ trong chánh định hiển lộ ra.  

Công phu của chánh định có sâu có cạn, chúng ta có thể làm được không chấp trước, 

không buông bỏ được vọng tưởng phân biệt, chỉ làm được không chấp trước. Đó cũng là 

chánh định, công phu chánh định cạn, không thể nói họ không phải chánh định, công phu này 

có thể thông một Tông phái. Nếu đến không phân biệt, như vậy không chỉ thông một Tông 

phái, tông phái tương ưng với mình đều thông đạt hết. Đến không khởi tâm không động niệm, 

thì toàn bộ đều thấu triệt, vì sao vậy? Vì đã kiến tánh, minh tâm kiến tánh, hoàn toàn thông 

đạt. 

Công phu tu hành trong Phật pháp không có gì khác ngoài buông bỏ, nếu không buông 

bỏ ta chịu thiệt thòi, Phật Bồ Tát đến dạy cũng vô ích. Buông bỏ phiền não, buông bỏ tập khí. 

Phàm những gì trái với tự tánh đều là phiền não, tương ưng với tự tánh, nhưng trong đó có 

phân biệt chấp trước cũng là phiền não. Chúng ta dùng một ví dụ đơn giản để nói, ví dụ Thập 

Thiện Nghiệp Đạo quý vị đều thực hành, đã đoạn tận thập ác. Không những ngôn hành 

không có ác niệm, đây là mười ác niệm, khởi tâm động niệm đều không có, họ tu thập thiện 

rất triệt để! Đoạn thập ác chính là thập thiện, nhưng chưa buông bỏ chấp trước. Quý vị xem, 

tôi tu thập thiện rất tốt, quý vị không bằng tôi! Đây là chưa buông bỏ chấp trước, chưa buông 

bỏ phân biệt, có thể khai trí tuệ chăng? Không thể, vì quý vị chưa được chánh định. Vì quý vị 

có phân biệt, vì quý vị có chấp trước, đây là gì? Đây là tu thập thiện của thế gian, quả báo 

trong ba đường lành, không thể ra khỏi lục đạo. Nếu không cầu sanh thế giới Cực Lạc, thì hết 

cách. Nếu đầy đủ thập thiện mà vẫn còn phân biệt chấp trước, cầu sanh Tịnh độ được chăng? 

Được, sanh về đâu? Sanh đến cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Cực Lạc, không tệ, vì sao? 

Vì cõi phàm thánh đồng cư, mặc dù là hạ hạ phẩm vãng sanh, nhưng được bổn nguyện của 

Phật A Di Đà gia trì, ta cũng trở thành A Duy Việt Trí Bồ Tát, phải biết điều này. Nói cách 

khác, vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc, điều kiện cơ bản, điều kiện thấp nhất_quý vị ở 

thế gian này, đời sau có điều kiện sanh lên cõi trời, không bị đọa vào ba đường ác. Đây là 

Thiện nam tử thiện nữ nhơn mà trong kinh nói, quý vị phải có điều kiện này. Đoạn thập ác tu 

thập thiện vẫn còn phân biệt chấp trước, chính là ý này. Nếu đoạn thập ác tu thập thiện, 

không có phân biệt chấp trước, công phu này rất cao. Vì sao vậy? Vì ta có thể ngay trong đời 

này, vượt thoát luân hồi lục đạo. Vãng sanh thế giới tây phương cực Lạc, không phải cõi 

phàm thánh đồng cư. Lên cao hơn một bậc, là cõi phương tiện hữu dư. 

Từ đó cho thấy, chúng ta ở thế gian này, Chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta có một kỳ 

vọng duy nhất, chính là dạy chúng ta buông bỏ. Phải đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện, 

nhưng không được có phân biệt chấp trước. Đây là kỳ vọng Chư Phật Bồ Tát đối với chúng 

ta, đặc biệt là Phật A Di Đà. Nếu ta tu hành như vậy, nhất định được vãng sanh, bản thân có 

sự chắc chắn. Khi nào vãng sanh, biết trước giờ chết. Người có công phu sâu hơn một chút, 

có thể tự tại, muốn đi là đi. Ở đây cần quý vị, còn chúng sanh cần quý vị giúp, quý vị có thể 
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sống thêm vài năm không sao, gọi là sanh tử tự tại, họ có công phu này. Trú thế để làm gì? 

Không phải hoằng pháp, chính là hộ pháp, không có việc gì khác. 

Quý vị xem hai câu sau, ở thế gian này thường phóng ánh quang minh, chiếu soi khắp 

tất cả. Đây là gì? Tâm thanh tịnh khởi tác dụng, thiện tâm khởi tác dụng. Thập thiện phóng 

quang, giới cấm không sát sanh, nó phóng quang sẽ chiếu soi khắp tất cả. Không những ta 

không làm tổn hại đến chúng sanh, mà còn yêu thương bảo hộ chúng sanh. Không những yêu 

thương bảo hộ hữu tình chúng sanh, mà vô tình chúng sanh như cây cỏ hoa lá cũng yêu 

thương chăm sóc, sơn hà đại địa cũng yêu thương hộ trì. Tôn trọng sinh thái tự nhiên, tuyệt 

đối không phá hoại môi trường tự nhiên. Tâm quý vị chiếu soi khắp tất cả. 

Ánh sáng không trộm cắp chiếu soi khắp tất cả, chẳng những không có ý niệm chiếm 

hữu, không có ý niệm khống chế, mà mỗi niệm còn giúp tất cả chúng sanh, bố thí, cúng 

dường! Chẳng những không chiếm lợi ích của người, trái lại còn tu bố thí cúng dường. Sau 

đó quý vị sẽ biết, mỗi điều thiện trong thập thiện này đều phóng quang, mỗi điều thiện đều 

chiếu soi khắp tất cả, đây là tánh đức. Từ giáo huấn của các bậc thánh hiền mà nói, Ngũ luân 

phóng quang. Ngũ thường, tứ duy, bát đức, điều nào không phóng quang? Sau khi học Phật, 

những ánh sáng của luân lý đạo đức, cũng như trong kinh Đức Phật nói, chiếu soi khắp tất cả, 

chúng ta thật sự đã học được tất cả. 

Chúng ta sống trong thời đại này, hiểu rõ, biết nên làm như thế nào, nhưng phước báo 

không đủ. Thường có nhân duyên, gặp được, đều không thuần thục, đều sanh chướng ngại. 

Trong hoàn cảnh này phải làm sao? Chúng ta chỉ có thể đem phương pháp tu hành nói với 

mọi người, mỗi người ở trong nhà mình có thể siêng năng nổ lực, có thể thành tựu, không 

nhất định có đạo tràng nhỏ. Nếu trong đời này không gặp được là xong. Không gặp được, 

một mình tôi vẫn có thể thành tựu. Thứ nhất là ta phải phát chân tâm, ta thật sự phát tâm đại 

bồ đề, thật sự muốn thành tựu Bồ Tát đạo ngay trong đời này, phải phát đại tâm. Đại tâm này 

là tâm nguyện, nó có thể thúc đẩy chúng ta. Chúng ta phải thực hành, thực hành không được 

rời khỏi kinh giáo, kinh giáo là thể văn cổ. Trước tiên phải học văn cổ, đừng hoàn toàn dựa 

vào chú giải của người khác, nhất định phải lãnh hội chân thật nghĩa ở trong nguyên văn của 

kinh điển. “Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai”. Học văn cổ rất quan trọng, văn cổ dễ 

học, dễ hơn văn bạch thoại. Văn bạch thoại viết một bài văn hay không dễ, rất khó, văn cổ 

viết một bài văn hay dễ hơn. Có nền tảng của văn cổ, văn bạch thoại mới viết hay được. 

Không có nền tảng của văn cổ, văn bạch thoại viết không hay. 

Tôi nghĩ cách để tìm, ngày xưa trong tay tôi có khoảng 11,12 cuốn vở làm văn của học 

sinh trường tiểu học thời đầu năm dân quốc. Bài văn họ viết, bây giờ đại học của viện văn 

học đều xem không hiểu. Bao nhiêu tuổi? 11, 12 tuổi. Người bây giờ nghe đến văn cổ là sợ, 

sợ hãi, đây là bệnh tâm lý, không phải văn cổ có khó học, không có. Học văn cổ bằng phương 

pháp nào? Dựa vào thuộc lòng. Lúc chúng tôi học kinh Phật, học kinh điển, vậy phải xem 

kinh điển của Phật. Thầy nói, cầm được chìa khóa này, chìa khóa của văn cổ, chúng tôi phải 

thuộc 50 bài văn cổ. Văn cổ chọn từ đâu? Chọn từ trong Cổ Văn Quán Chỉ, chọn 50 bài, thầy 

dạy chúng tôi học thuộc, có thể thuộc, có thể giảng giải. Quý vị có 50 bài làm nền tảng, sẽ có 

năng lực xem hiểu cổ văn. Chúng ta cầm được chìa khóa này, cũng nghĩa là có thể xem hiểu 

Tứ Khố Toàn Thư. Nếu quý vị có thể đọc 100 bài, có có năng lực viết văn cổ. Nếu thuộc 50 

bài, như trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, thông thường thời gian một năm là đủ, một 

tuần một bài. Thời gian như vậy là đủ, một tuần học một bài, một năm 50 tuần học hết 50 bài, 
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hai năm học 100 bài, vấn đề này đã giải quyết. Quý vị không chịu học thì đành chịu, bây giờ 

muốn học tiện lợi hơn ngày xưa rất nhiều. 

Nhật báo quốc ngữ của Đài Loan, một tuần ra một tập tạp chí, gọi là Cổ Kim Văn Tuyển. 

Đều là những người giáo thọ trước đây, có đức hạnh có học vấn, người này làm ra. Bây giờ 

những giáo thọ này đều không còn, nhưng tác phẩm của họ còn, hiện nay Nhật báo quốc ngữ 

đã đóng nó thành sách. Hôm trước tôi xem qua, đã rất lâu tôi không xem nó, tổng cộng có 17 

tập sách, nội dung rất phong phú. Quý vị chọn trong đó 100 bài, bỏ ra hai năm công phu, 

buông bỏ tất cả mọi thứ, chuyên môn học nó, hai năm là học tốt nền tảng cổ văn. Sau khi tôi 

nói điều này, thầy Thái Lễ Húc nghe được vô cùng hoan hỷ, ông ta nói với tôi, ông sẽ dạy 

chương trình này. Bây giờ ông đang dạy chương trình này ở Malaysia, tốt! 

Trước tiên chúng ta cầm được chìa khóa, đây là gì? Là chìa khóa của Đại Tạng Kinh, 

chìa khóa của Tứ Khố Toàn Thư. Cổ Kim Văn Tuyển có chú giải rất tường tận, mỗi chữ đều 

có chú âm, ta không cần tra từ điển. Mỗi chữ, mỗi từ đều có chú giải tường tận, chúng ta 

không cần tra từ điển, rất tiện lợi! Trước tiên học thuộc, sau đó xem chú giải, mới hiểu ý 

nghĩa của nó, trước tiên là học thuộc. Bỏ ra ba bốn ngày để học thuộc, dùng một hai ngày để 

hiểu. Học như vậy suốt hai năm, quý vị không cần cầu người khác, không cần nghe người 

khác giải thích, cũng không cần xem chú giải của người khác. Chúng ta cầm được trong tay 

chìa khóa này, quả thật là chìa khóa vàng, đó thật sự gọi là báu vật! 

Điển tịch 5000 năm của người xưa, cuối cùng chúng ta mở được cánh cửa này, ta có thể 

hưởng thụ. Không có chìa khóa này, Tứ Khố Toàn Thư đặt trước mắt chúng ta cũng vô dụng, 

ta xem không hiểu. Tôi nói như thế, nghĩa là chúng ta bây giờ không đủ phước báo, đến 

thành lập một đạo tràng nhỏ khoảng 20 người cùng tu, nhân duyên này cũng không thành tựu. 

Chúng tôi nghĩ đến đã mấy mươi năm cũng không được, bây giờ tuổi tác đã lớn, không biết 

còn được bao nhiêu thời gian, vì thế không nghĩ đến điều này nữa. Tôi nói ra tất cả những 

phương pháp này, người thật sự có tâm nên y theo phương pháp này mà làm, như vậy sẽ 

thành tựu. Thời gian hai năm là lấy được chìa khóa, sau đó tiếp tục chuyên tu một môn thêm 

tám năm. Mười năm sau học Nho quý vị là thánh hiền, học Đạo quý vị là thần tiên, học Phật 

quý vị là Phật Bồ Tát. Quý vị mới có thể giống như Bồ Tát Pháp Tạng, phổ độ chúng sanh. 

Không có học vị cũng không sao, không quan trọng, chỉ cần có thực lực. Ta đem những gì tu 

học được nói cho người khác nghe, ta có thể dạy cho người khác. Ta có chân tài thực học, ta 

có đức hạnh chân thật, có học vấn chân thật. Những danh xưng học vị đó là giả, không phải 

thật. Bởi vậy bản thân_cổ nhân nói rất hay: Mười năm rèn luyện, nhất cử thành danh. Lời này 

là thật, không phải giả. Chuyên tu một bộ kinh, phải hạ công phu theo nguyên văn kinh điển, 

chú giải có thể dùng làm tham khảo, nguyên văn là chính. Phải có năng lực khế nhập nguyên 

văn. 

Ở đây chánh định vô cùng quan trọng. “Câu ở trên nghĩa là tịch, là thể. Câu ở dưới 

nghĩa là chiếu, là dụng. Hằng phóng quang minh chiếu soi tất cả”, đây là câu bên dưới_chiếu, 

chiếu là dụng. “Hai câu này chính là tượng trưng diệu đức của định tuệ đẳng trì, tịch chiếu 

đồng thời, thể dụng không hai”. Cũng chính là Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán của quốc sư 

Hiền Thủ, trong bài luận văn này nói đến tánh đức thứ nhất trong bốn tánh đức, thứ nhất là 

“tùy duyên diệu dụng”. Câu trên là tùy duyên, câu dưới là diệu dụng. 

Định tuệ đẳng trì, định tuệ đều thọ trì bình đẳng. Có thể làm được định tuệ bình đẳng, trí 

huệ liền hiện tiền. Tâm quý vị định, tâm định là gì? Không bị hoàn cảnh bên ngoài quấy 

nhiễu. Nếu định tuệ không bình đẳng, định nhiều hơn tuệ dể bị hôn trầm, còn tuệ nhiều định 
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ít thì vọng niệm khởi lên. Tu định không có gì khác, bí quyết chính là làm sao duy trì định 

tuệ bình đẳng. Thuật ngữ của Phật pháp gọi là không hôn trầm, không trạo cử. Trạo cử là tâm 

lúc lên lúc xuống, nghĩa là vọng niệm quá nhiều. Không có vọng niệm, cũng không có hôn 

trầm, đây là cảnh giới của định. 

Chúng ta thấy có một số người tu định, ngồi kiết già mặt quay vào tường. Ngồi một lát, 

quý vị nghe kỷ xem, họ đang ngáy, ngủ rất say, như vậy là sao? Trường hợp của họ như 

chúng ta nói, định nhiều hơn tuệ, họ đã ngủ, ngủ rất say. Một hiện tượng khác, bình thường 

cảm thấy không có vọng niệm, khi vừa ngồi xuống muốn định, vọng niệm liền khởi lên rất 

nhiều, đó gọi là trạo cử. Đặc biệt là khi mới học tĩnh tọa, thường xuất hiện hai căn bệnh này, 

mọi người đều có, đừng lo lắng, rất bình thường. Ta cần phải khắc phục cửa ải này, khắc 

phục được tâm sẽ định. Trên thực tế, vì sao họ không định được? Nguyên nhân chủ yếu là 

chưa buông bỏ, đây mới là nguyên nhân thật sự. Khi đã buông bỏ, nhất định không xuất hiện 

tình trạng này. Không những buông bỏ pháp thế gian, mà Phật pháp cũng phải buông bỏ, 

không buông bỏ Phật pháp cũng chướng ngại chúng ta tu định. Kinh Kim Cang nói: “Pháp 

còn phải xả huống gì phi pháp”. Mục đích nhập định là muốn tương ưng với Phật pháp, tự 

tánh thanh tịnh thì thế pháp hay Phật pháp đều không có. Quý vị nói mang theo Phật pháp mà 

kiến tánh, không có chuyện đó! Không thể kiến tánh, vì nó trở thành sở tri chướng. Chúng ta 

học Phật pháp rất nhiều, đó là sở tri chướng, không kiến tánh được, không thành tựu được 

chánh định. Không thể không biết điều này, tâm địa phải thanh tịnh. 

Các bậc cổ đức thường dạy chúng ta, thật sự làm được điều gì? Đối với người không 

tranh, đối với thế gian không cầu, tâm sẽ định. Ta vẫn còn cầu, tâm không định được. Tu 

pháp xuất thế gian, chỉ có một ý niệm cầu vãng sanh, ngoài ra đều không cầu, đây là một 

pháp môn đặc biệt của Tịnh độ tông. Nếu học các pháp môn khác, tám vạn bốn ngàn pháp 

môn, đến ý niệm vãng sanh cũng không có. Phải là tất cả đều không cầu, tất cả đều không 

tranh, tâm mới có thể định. Khởi lên chút ý niệm có cầu có tranh, tâm không thể định được. 

Định sanh trí tuệ, chánh định tương ưng với tự tánh. Trí tuệ khai, chánh định tức là tự tánh, 

nó có thể sanh trí tuệ. 

“Tịch chiếu đồng thời”, tịch là định, chiếu là tuệ. Trong định có tuệ, trong tuệ có định. 

Định tuệ đồng thời khởi tác dụng, không có trước sau. Đây là cảnh giới của Bồ Tát. “Diệu 

đức của thể dụng không hai”, định là thể, tuệ là dụng; tuệ là thể, định là dụng, thể dụng hổ 

tương lẫn nhau. Điều này trong Hoàn Nguyên Quán gọi là tùy duyên diệu dụng, vì thế trong 

tứ đức đặt nó lên hàng đầu, không có tùy duyên diệu dụng ba điều sau cũng không có. Tứ 

đức này nó có thứ lớp, không được lẫn lộn. Như xây nhà tầng một, tầng hai, tầng ba, tầng bốn, 

không được tắt ngang. Đây là bước thứ nhất, tùy duyên diệu dụng. Sau đó mới có “oai nghi 

hữu tắc”, ta mới có năng lực vì người diễn thuyết. Oai nghi hữu tắc nghĩa là vì người diễn 

thuyết, diễn là biểu diễn, làm cho người khác thấy. Thông thường chúng ta gọi là thân giáo, 

người xưa gọi là thân hành ngôn giáo. Trước tiên bản thân mình phải thực hành, sau đó mới 

dùng ngôn ngữ dạy người khác, Chư Phật Bồ Tát làm như vậy, cho nên các ngài dạy học 

thành công. Chúng ta dạy học thường không ai nghe. Vì sao vậy? Không thực hành, bản thân 

không làm được, vì thế người khác không tin. Muốn người khác nghe phải như thế nào? Họ 

luôn thực hành điều nó, không thể không biết điều này. Muốn dạy người khác, trước tiên phải 

dạy mình. Bản thân chưa học tốt, làm sao có thể dạy người khác? 

Quý vị xem Bồ Tát Pháp Tạng, trước là cầu thành Phật, sau đó mới hóa độ chúng sanh. 

Chúng ta muốn hoằng dương hộ trì chánh pháp, không có mười năm công phu sao được, lấy 
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gì dạy người khác? Bất luận là phát tâm hoằng pháp hay hộ pháp, đều cần nền tảng mười 

năm tu học, hoằng pháp và hộ trì là nhất thể. Không thật sự làm đều là đang tạo nghiệp, 

hoằng pháp là tạo nghiệp, hộ pháp cũng là đang tạo nghiệp, vì thế Phật giáo suy yếu. Chúng 

ta phải thực hành, phải hạ quyết tâm, hoằng hộ là nhất thể. Tìm một địa điểm nhỏ, có thể định 

một nơi. 

Trong nước chúng tôi không có nhân duyên, chúng tôi thuộc nhân sĩ nước ngoài, ở trong 

nước không thể tổ chức những hoạt động dạy học về Tôn giáo. Ở nước ngoài có nhân duyên 

này, nếu quý vị không ở mười năm, quý vị không lấy được thân phận, phiền phức là điểm 

này. Nếu dùng pháp phương tiện, chúng tôi ở HongKong, HongKong tấc đất tấc vàng, cần tài 

thần Bồ Tát giúp đỡ. Có thể cho chúng tôi một địa điểm nhỏ, khoảng 20 người có thể cùng 

nhau tu học, phần hộ trì thì không sao. Định cư ở đó mười năm, có thể có mười mấy người 

hoặc hai mươi người thành tựu. Bởi vậy không có đại phú trưởng giả, không có Bồ Tát, vì 

sao vậy? Đây là đại phước báo! Người có tiền rất nhiều, phú quý cũng rất nhiều, họ không có 

phước báo lớn như vậy. Đây là phước báo bậc nhất trong thế xuất thế gian, rất ít người biết 

đến điều này. Có oai nghi hữu tắc, thật sự có thể làm ra như thế, quý vị thể hiện ra bên ngoài 

một cách tự nhiên,“nhu hòa chất trực”, giống như Bồ Tát Di Lặc vậy, luôn mỉm cười với mọi 

người, mọi người nhìn thấy quý vị đều sanh tâm hoan hỷ. Bên trong là chân thành, chất trực 

nghĩa là chân thành, bên trong là tâm chân thành. Nhu hòa tức là bên ngoài luôn mỉm cười. 

“Chịu khổ thay chúng sanh”, hoàn toàn có thể thực hiện. Đức đầu tiên rất quan trọng, đức 

đầu tiên chính là căn bản. Tùy duyên diệu dụng tức là ở đây nói: Tịch chiếu đồng thời, định 

tuệ đẳng trì, nghĩa là ý này. 

“Phóng quang biểu trưng tu đức, thể của nó làm tánh đức”, phóng quang tức là phát 

triển rộng rãi nội đức của chính mình, đây thuộc về tu đức. Trong tu đức, điều đầu tiên là tu 

kính, phải biết điều này. Câu đầu tiên trong Lễ Ký của Nho giáo: “Khúc Lễ viết: vô bất kính”. 

Câu đầu tiên trong Thập đại nguyện vương: Lễ kính chư Phật. Pháp thế xuất thế gian đều 

xuất phát từ chữ này. Phải học kính, phải học khiêm tốn. Bản thân không khiêm tốn, làm sao 

tu cung kính được? Phải cung kính với tất cả. 

Hai tối nay Hồ Tiểu Lâm ở đây nói chuyện, nói về một chữ “kính”, làm sao đạt được sự 

cung kính bình đẳng, chân thành cung kính, điều này rất quan trọng, vào cửa của đức. Bây 

giờ rất khó, khó ở đâu? Phật pháp rất hay, truyền thống văn hóa xưa cũng hay, vì sao khó 

khăn như thế? Vì người bây giờ không có tâm cung kính, không có tâm cung kính Phật, cũng 

không có tâm cung kính truyền thống văn hóa, nên rất khó. Không có tâm cung kính không 

thể thâm nhập, thầy giáo dù rất gỏi cũng đành chịu. Không phải thầy không muốn dạy, mà do 

ta không hấp thu được. Một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính 

được mười phần lợi ích. Quý vị xem, quý vị học được bao nhiêu, mấu chốt ở tâm cung kính 

của mình. Lời này đại sư Ấn Quang thường nói, thường nhắc nhở chúng ta, rất quan trọng. 

Thầy hy vọng những học sinh này, có thể truyền thừa đạo học của họ. Hy vọng người như thế 

nào? Người có tâm chân thành cung kính, người như thế tìm ở đâu? Có thể gặp không thể cầu. 

Học trò muốn tìm thầy giáo giỏi cũng không dễ, thầy muốn tìm học trò càng khó hơn. Điều 

này trước đây thầy Lý nói với tôi, rất khó! Đến đâu để tìm? Quả thật gặp được một người, 

thầy giáo vô cùng cẩn thận, cố gắng hướng dẫn, sợ họ bỏ đi, rất khổ tâm! Phải quan tâm mọi 

mặt. Bản thân tôi từng trải qua nên rất rõ ràng, tôi thường nói với chư vị đồng học: Tâm cung 

kính của tôi đối với đạo đối với Phật, chỉ có bảy phần chưa đến mười phần, nếu đủ mười 

phần thì đã chứng quả. Có bảy phần thành kính, thầy đã rất coi trọng, đặc biệt ủng hộ. Nếu 
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như không có chút tâm thành kính này, thầy không quan tâm đến, dù dạy như thế nào quý vị 

cũng không hấp thu nổi, dạy chỉ uổng công mà thôi, đạo lý là như vậy. Không phải người 

khác không dạy mình, quan trọng là ta có thể tiếp thu chăng? Tiếp thu là sao? Phải thực hành 

mới gọi là tiếp thu, chưa làm được là chưa tiếp thu. Chỉ hiểu thôi chưa đủ, Phật pháp dừng lại 

ở chứng: Tín giải hành chứng. Thầy là người khai thị, chúng ta đối với lời khai thị của 

thầy_Thị là làm ra như thế để quý vị thấy, nghĩa là biểu diễn cho quý vị thấy. Khai thị là nói 

một cách rõ ràng minh bạch với chúng ta, chúng ta có thể tin, có thể lý giải, sau đó ta bắt 

chước học theo thầy. Ít nhất phải có thái độ cầu học như thế, thầy mới dạy chúng ta. Chỉ có 

tín giải, ở sau không thực hành, thầy sẽ rất thất vọng. Vì sao vậy? Vì mới có hai điều kiện ở 

trước, thiếu hai điều kiện ở sau, như thế vẫn không thể thành tựu, ở sau không thể theo kịp. 

Thành tựu được hay không là do ai? Do bản thân, không do Phật Bồ Tát, không do thầy, 

không do người khác, hoàn toàn do nơi chính mình. Quý vị càng học thì càng rõ ràng, thật sự 

thấu triệt vấn đề này. Khi đã thấu triệt cần phải phát tâm thực hành, phát tâm hành trì điều 

kiện trước tiên là phải buông bỏ, buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Bằng không danh văn mê 

hoặc quý vị, không giữ được cửa ải này, ta bị danh văn lôi kéo. Như vậy rất đáng tiếc, mất 

hết tất cả công phu. 

Quý vị nói ta có danh có lợi, ta làm nhiều việc tốt cho xã hội, được chăng? Không được, 

nguyên nhân gì? Nền tảng hư hoại, nền tảng là gì? Trong Tịnh Nghiệp Tam Phước nói: “Hiếu 

dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng”, đây là nền tảng. Bất hiếu cha mẹ, phản bội sư trưởng, 

cho dù làm nhiều việc tốt cũng không đi đến đâu. Vì sao vậy? Vì quý vị không phải tấm 

gương tốt cho xã hội đại chúng. Thà tôi không có bất cứ sự nghiệp gì, cũng làm một tấm 

gương tốt về hiếu thân tôn sư. 

Quý vị suy nghĩ tường tận lời dạy của cổ nhân, trong đó ý nghĩa quá sâu sắc, thật sự chú 

trọng đến mức độ ảnh hưởng! Biểu hiện của quý vị ảnh hưởng hiện tại, ảnh hưởng đến đời 

sau, đây là công đức chân thật, tuyệt đối không phải nhất thời. Bây giờ ta làm thật tốt, nhưng 

không tốt đối với đời sau, điều này cổ nhân không áp dụng. Bây giờ không tốt lắm, nhưng tốt 

cho đời sau, cổ nhân khen ngợi. Đây là một tầng ý nghĩa sâu sắc, hai tầng ý nghĩa sâu sắc, 

quý vị cần phải lãnh hội, mới có thể nắm chắc. Buông bỏ danh văn lợi dưỡng, tâm ta ở trong 

chánh định. Còn tự tư tự lợi, còn danh văn lợi dưỡng, tâm không chánh, tâm sẽ không định. 

Tâm không chánh, tâm không định, có thể làm được việc tốt gì? Những việc tốt đó chẳng qua 

là đề cao danh văn lợi dưỡng của quý vị mà thôi, không phải thật đức. Đức hạnh chân thực 

dù làm nhiều việc tốt cũng không liên quan đến danh lợi, vốn không có ý niệm này, đây là 

thật. 

Động lực của Chư Phật Bồ Tát và thánh hiền là gì? Là tâm đại bồ đề, tâm từ bi thúc đẩy. 

Người thế gian làm những điều này, bất luận là làm việc thiện hay việc ác, sức mạnh thúc 

đẩy là gì? Chính là danh lợi, không có danh lợi họ không làm. Đây là thế pháp và Phật pháp, 

là điểm khác nhau giữa pháp thế gian và pháp xuất thế gian. 

Phóng quang là tu đức, thể là tánh đức, thể nghĩa là chánh định: “Tịch mà thường chiếu, 

chiếu mà hằng tịch, cõi tức thường tịch quang, thân tức vô lượng thọ”. Đây là nói thế giới tây 

phương Cực Lạc, thân và cõi là một không phải hai. Từ thể mà nói là tánh đức, từ tướng mà 

nói là tu đức. Thân, cõi thật báo, nói thân Phật và thân chúng sanh hoàn toàn bình đẳng, thế 

giới Cực Lạc không có sai khác. Phật trong cõi thật báo, thân có vô lượng tướng, tướng có vô 

lượng vẻ đẹp, thân trang nghiêm, ngài đã viên mãn. Hoàn cảnh cư trú là thế giới Cực Lạc, 

đây là cõi, cũng là tánh đức hiện ra, gọi là cõi pháp tánh. Thân pháp tánh và cõi pháp tánh, 
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đây là tu đức viên mãn hiện ra. Thể là tánh đức. Do đây có thể biết, tu đức không viên mãn, 

tánh đức sẽ không hiện, đạo lý là như vậy. Tu đức viên mãn, tánh đức liền viên mãn hiện tiền, 

chính là như vậy. 

“Vô Lượng Quang Như Lai, an trú tịch định, thường phóng quang minh, biến khắp tất 

cả”. Vô Lượng Quang Như Lai nghĩa là Vô Lượng Thọ Phật, tức là Phật A Di Đà. Ngài an 

trú tịch định ở thế giới tây phương Cực Lạc, tịch định là tánh đức, là tự tánh. Trí tuệ đức năng 

tướng hảo của ngài biến khắp tất cả. Phật A Di Đà ở đâu? Ngay tại đây, ngay tại đây vì sao 

chúng ta không nhìn thấy? Bản thân chúng ta có nghiệp chướng, không thể trách ngài, chúng 

ta có nghiệp chướng. Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên không nhìn thấy, nếu 

không có chấp trước lập tức nhìn thấy. 

Thấy Phật A Di Đà như thế nào? Giống như A la hán, là Phật A Di Đà thị hiện. Đáng 

dùng thân gì để độ thoát, ngài liền thị hiện thân đó. “Tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng”, 

Đức Phật không có khởi tâm động niệm, hoàn toàn là do chúng sanh. Phiền não quý vị nhẹ 

thì hiện tướng nhẹ nhàng, phiền não nặng thì hiện tướng nặng. Nếu ta đoạn tận kiến tư phiền 

não, trần sa phiền não, Kinh Hoa Nghiêm nói, đoạn tất cả phân biệt chấp trước, ta thấy tướng 

Phật A Di Đà là tướng Bồ Tát, ngài hiện tướng Bồ Tát cho ta thấy. Đến khi buông bỏ khởi 

tâm động niệm, đoạn tận vô minh phiền não, ta nhìn thấy là tướng Phật. Phật như thế nào? Là 

báo thân Phật. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Phật A Di Đà không có 

tướng, chúng sanh chúng ta trình độ như thế nào thì ngài hiện tướng như thế, cảm ứng với 

ngài thấy tướng như thế. Đây là chân lý, hoàn toàn không có sai lầm. Phật đích thực biến 

khắp mọi nơi, cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Vì ở trong cảnh giới này không có 

thời gian, cũng không có không gian. Không có thời gian tức không có trước sau, không có 

không gian tức không có khoảng cách. Phật ở đâu? Ngay trước mắt chúng ta, ngay tại đây. 

Thời gian và không gian, hiện nay các nhà khoa học cũng đã chứng minh, nó không 

phải thật. Trong kinh điển Đức Phật nói rất nhiều về thời phân, phương phân. Phương phân là 

không gian, thời phân là thời gian, đều là bất tương ưng hành pháp. Dùng danh từ hiện nay để 

nói, bất tương ưng hành pháp gọi là khái niệm trừu tượng, nó không phải thật. Từ đâu xuất 

hiện? Xuất hiện từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước 

không có, khái niệm này cũng không có, thời gian và không gian không có. 

Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới: “Đối với những gì chiêu cảm được, là cõi nước Phật 

rộng lớn thanh tịnh. Chữ cư trong câu là chỉ cõi nước Phật”. Vì sao vậy? Vì nó có sắc tướng. 

Trong thường tịch quang không có sắc tướng, trong cõi thật báo có sắc tướng. Vì sao có sắc 

tướng? Đoạn tận vô thỉ vô minh, nhưng tập khí vô thỉ vô minh chưa đoạn tận, nên nó có hiện 

tượng. Nếu đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh, cõi thật báo cũng không còn, thân và cõi của 

Phật A Di Đà đều không thấy, đều không có. Vì sao vậy? Vì đã trở về thường tịch quang, 

một ánh quang minh. Trong kinh Phật hình dung nó gọi là đại quang minh tạng, đại quang 

minh tạng nghĩa là thường tịch quang. Nó không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. 

Nhưng nó có thể hiện vật chất, cũng có thể hiện tinh thần, nó có thể hiện. Hiện như thế nào? 

Chúng sanh có cảm nó liền hiện ra, chúng sanh không có cảm nó không hiện. Chúng ta biết 

khi nào nó không hiện? Có thể nói nó không lúc nào không hiện, không nơi nào không hiện, 

vì chúng sanh đều có cảm, vậy tại sao nó không hiện? Khi nào chúng sanh không có cảm? 

Mỗi chúng sanh đều đã thành Phật, mà còn là thành cứu cánh Phật, không phải 41 vị pháp 

thân Bồ Tát. 41 vị pháp thân Bồ Tát vẫn còn tướng, tất cả đều chứng được quả vị Diệu giác, 

tướng không còn. Chúng ta hiểu rõ ràng minh bạch về lý, sự sẽ không còn hoài nghi, biết 
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được những hiện tượng này là như thế nào. Thế giới tây phương Cực Lạc, cõi thật báo trang 

nghiêm có sắc thân, có sắc tướng. 

“Rộng lớn, tức trong kinh nói mênh mông ngay ngắn, không thể giới hạn”, đây là thế 

giới Cực Lạc, vì sao hiện cảnh giới này? Quý vị sẽ nghĩ đến người ở thế giới Cực Lạc, họ 

không có vọng niệm, cho nên rộng lớn ngay ngắn hiện ra. Tâm lượng cũng không có giới hạn, 

“tâm bao thái hư, lượng châu sa giới”. Chúng ta hiểu câu “mênh mông ngay ngắn, không thể 

giới hạn”, nếu thật sự hiểu, thế giới Cực Lạc ở đâu? Biến pháp giới hư không giới chính là 

thế giới Cực Lạc, tức ngay tại đây, chúng ta không nhìn thấy, ví như điều gì? Bây giờ chúng 

ta thấy màn hình ti vi, chúng ta bật kênh này, hiện tượng xuất hiện, chúng ta nhìn thấy. Thế 

giới Cực Lạc cũng ở nơi kênh này, quý vị thay kênh khác, thế giới Cực Lạc cũng xuất hiện, 

vẫn ở trên màn hình này, không gần cũng không xa. Vì sao bây giờ chúng ta xem kênh này? 

Hiện nay chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Kênh của thế giới Cực Lạc thì sao? 

Nó không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thế giới Cực Lạc biến pháp giới hư không 

giới. Lục đạo phải chăng là biến pháp giới hư không giới? Đúng vậy! Không sai chút nào, 

đều không phải thật. Thế giới lục đạo này là giả, không phải thật, thế giới Cực Lạc cũng 

không phải thật, phải biết điều này. Thế giới Cực Lạc hiện tiền như thế nào? Tâm thanh tịnh 

bình đẳng giác hiện tiền, thì thế giới Cực Lạc hiện ra. Chúng ta là tâm nhiễm ô, tâm cao thấp, 

cống cao ngã mạn, tâm giác mà không mê nên biến thành luân hồi lục đạo, chính là như thế. 

Thiền sư Trung Phong nói rất hay: Tâm tôi tức là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà tức là tâm 

tôi. Vì sao vậy? Vì thanh tịnh bình đẳng giác chính là Phật A Di Đà, tham sân si mạn nghi là 

luân hồi lục đạo. Nghĩa là một niệm đó, xem ý niệm quý vị chuyển như thế nào, ý niệm này 

giống như kênh truyền hình vậy. Chúng ta bị tham sân si mạn nghi chi phối, kênh truyền hình 

này là luân hồi lục đạo. Nếu ý niệm chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác, cảnh giới là thế 

giới Cực Lạc. Cảnh tùy tâm chuyển, không có cảnh giới, cảnh giới là tâm biến hiện. Tâm 

thiện biến ra cảnh giới thiện, tâm bất thiện biến ra cảnh giới bất thiện, tâm thanh tịnh biến ra 

cảnh giới Phật, chính là như vậy. Quý vị không cần phân biệt, thế giới Cực Lạc cách chúng ta 

mười vạn ức cõi Phật, đó là gì? Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phương tiện nói, nói thật với 

quý vị sẽ không nói như thế. Nhưng phương tiện nói cũng không nói sai, mười vạn ức cõi 

Phật vô cùng xa xôi. Sao lại xa xôi, vì sao xa xôi như vậy? Vì phiền não không dể buông bỏ 

nên nó xa xôi, nếu buông bỏ được phiền não nó rất gần, đâu có khoảng cách! Cho nên lời đức 

Phật nói, trong lời nói đó có bao hàm ý khác, chúng ta cần phải lãnh hội. Nếu không biết lãnh 

hội, mà nắm chắc ý đó, như vậy thì oan cho Phật. Đây nghĩa là từng câu từng chữ của Phật 

đều rất linh hoạt, không hề cứng ngắc. Lời của Phật không có ý nghĩa, văn tự trong kinh điển 

của Phật cũng không có ý nghĩa. Nếu nói có ý nghĩa đều là ý của chính mình. Vì không có ý 

nghĩa nó mới là vô lượng nghĩa, nếu có ý nghĩa không phải chính là ý này sao? Như vậy thì 

vô lượng nghĩa ở đâu? 

Quý vị xem bài viết của báo và tạp chí hiện nay, chỉ có một nghĩa, không có nghĩa thứ 

hai, kinh Phật vô lượng nghĩa. Từ xưa đến nay, người của mỗi triều đại chú giải đều khác 

nhau, đó không phải là vô lượng nghĩa ư? Người thời nhà Hán chú giải theo ý của người nhà 

Hán, phản ứng ra, Đức Phật phản ứng ra nói với họ. Người nhà Đường chú giải theo ý của 

người nhà Đường. Người bây giờ chú giải theo ý của người thời hiện đại, phản ứng theo nhu 

cầu bức thiết trước mắt của chúng ta. 

Hoàng Niệm Tổ quả thật không đơn giản! Người thời hiện đại. Ông đem tất cả chú giải 

của các bậc cao tăng của bao triều đại thời đại đối với kinh này, hội tập lại một nơi, điều này 



Tập 160 944 

 

rất hay. Khiến chúng ta có thể thấy được giải thích của mỗi triều đại đối với nó, mỗi triều đại 

giảng giải như thế nào, làm như thế nào, nó cần thiết ra sao. Cũng chính là một câu nói, kinh 

điển vượt qua không gian, vượt qua thời gian. Bất luận nói ở đâu, họ đều nói một cách rất 

viên mãn, không hề có chút chướng ngại nào, rất linh hoạt. Kinh điển không phải là thứ cứng 

nhắc, đây là rộng lớn. 

“Thanh tịnh, tức thanh tịnh trang nghiêm, vượt ra khỏi mười phương, cho nên gọi là 

rộng lớn thanh tịnh cư”. Nếu chúng ta từ trên nhân quả nói câu này, rộng lớn là quả, thanh 

tịnh là nhân. Khi tâm địa thanh tịnh tự nhiên sẽ rộng lớn, vì tâm thanh tịnh không có giới hạn. 

Người xưa nói đến tư tưởng, quý vị xem hai chữ “tư tưởng”, chữ Trung quốc trên thế giới 

không tìm ra nhà thứ hai, phù hiệu của trí tuệ! 

Tư là gì? Quý vị xem, trên chữ tâm vẽ rất nhiều ô, từng ô từng ô, đó nghĩa là gì? Là 

phân biệt, phân biệt gọi là tư. Tưởng thì sao? Tưởng là trước tướng. Trong tâm có tướng gọi 

là tưởng, trong tâm có phân biệt gọi là tư. Tưởng nghĩa là chấp trước, tư tưởng của người nào 

đó, phân biệt chấp trước của người nào đó. Đức Phật không có tư tưởng, Phật không có phân 

biệt không có chấp trước. 

Quý vị xem thành Phật như thế nào? Quý vị xóa sách ô trên tâm đi, lấy tướng đó đi, 

chân tâm liền xuất hiện. Văn tự của Trung quốc có trí tuệ thâm sâu như thế, nước ngoài 

không có. Văn tự Trung quốc, bất luận quý vị đọc ra thanh của nó hay chăng, chỉ cần hiểu 

được phù hiệu của nó, là hiểu được hàm nghĩa của nó. Từ điểm này chúng ta không thể 

không khâm phục trí tuệ của cổ nhân. Cho nên truyền thống xưa là truyền thống của thánh 

hiền, giáo dục xưa là giáo dục của thánh hiền, chế độ xưa là chế độ của thánh hiền, xã hội 

xưa là xã hội của thánh hiền, chính trị xưa là chính trị của thánh hiền, phải hiểu điều này! 

Hiểu được điều này, chúng ta mới biết tôn trọng thánh hiền, tâm kính yêu tự nhiên sanh 

khởi. Chúng ta có tâm kính yêu, mới thật sự hiểu được lời dạy của cổ nhân, mới có thể lãnh 

hội được điển tịch mà cổ nhân lưu lại. Không có tâm chân thành cung kính ta không thể lãnh 

hội được. Bây giờ chúng ta nhìn thấy, đây là tư tưởng này, đó là tư tưởng thế kia, toàn là ý 

của bản thân mình, không phải chân thật nghĩa của Như Lai, không thể không biết điều này. 

Kinh điển, kinh giáo đại thừa khó là khó ở chổ này, vì sao vậy? Vì ý ngoài lời nói. Chúng ta 

không tìm được ý nghĩa của nó trong kinh văn, nó không có. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp, quý vị không tìm được ý của ngài từ 

ngôn ngữ, cần phải lìa phân biệt chấp trước mới hiểu được. Nếu có phân biệt chấp trước, quý 

vị không hiểu được điều ngài nói. Tâm chân thành là một phần của chân tâm, dùng chân 

thành, thành là gì? Ông Tăng Quốc Phiên có một định nghĩa đối với chữ thành, trong bút ký 

của ông, như thế nào gọi là thành? “Nhất niệm không sanh gọi là thành”, giải thích của ông 

rất giống giải thích của Phật pháp! Tâm địa thanh tinh không có ý niệm nào, đây gọi là thành. 

Thành nghĩa là chân, chân chính là thành. 

Chúng ta dùng thái độ như thế nào để tiếp thu Phật pháp? Dùng tâm chân thành. Bồ Tát 

Mã Minh dạy chúng ta phương pháp đọc kinh nghe giảng, ngày xưa nghe giảng gọi là nghe 

dạy, dạy là giáo huấn. Thái độ đọc tụng nghe dạy, thứ nhất là lìa tướng ngôn thuyết, nghĩa là 

nghe kinh đừng chấp trước vào ngôn ngữ, lìa tướng ngôn thuyết. Đọc kinh thì sao? Đừng 

chấp trước tướng văn tự, vì văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ. Thứ hai là đừng chấp trước 

tướng danh tự, danh từ thuật ngữ trong này như: Luân hồi, chúng sanh, vô lượng thọ, vô 

lượng quang, đây đều là tướng danh tự, đừng chấp trước tướng danh tự. Thứ ba là đừng chấp 

trước tướng tâm duyên, tướng tâm duyên là gì? Ta nghĩ là ý gì, đừng chấp trước điều này. 
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Đây gọi là tâm chân thành, gọi là tâm thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh nghe kinh, tâm thanh 

tịnh đọc tụng sẽ khai ngộ, vì sao vậy? Vì tâm thanh tịnh chính là chánh định. Nghe kinh hai 

tiếng đồng hồ, hai tiếng này quý vị đã nhập định. Nghe giảng những kinh văn này, đây là tuệ, 

trí tuệ. Quý vị nhập định trong hai tiếng này, hai tiếng khai trí tuệ, hiệu quả không thể nghĩ 

bàn. 

Ngày nay chúng ta không bằng cổ nhân, nghĩa là sao? Chúng ta dùng tâm ý thức để 

nghe, đây là không biết nghe! Đặc biệt là cao tăng của Tông môn, quý vị biết chăng? Chúng 

ta không biết. Nếu chúng ta biết, hai tiếng này là kiến tánh, ở đây để làm gì? Để minh tâm 

kiến tánh. Tuy không vào cảnh giới này, chúng ta ngày càng tiếp cận, đây là thật không phải 

giả. Trường kỳ như vậy, sẽ có một ngày đại triệt đại ngộ, nhưng khi có phân biệt chấp trước 

thì không được, hoàn toàn không tương ưng.  

Đây là công phu thật sự, nhưng chư vị phải nhớ, tôi để chư vị hai năm học thật tốt văn 

cổ. Như vậy phải dùng tâm ý thức, không dùng tâm ý thức quý vị không học được. Hai năm 

sau, thật sự thông suốt văn cổ, quý vị hoặc là học Nho giáo, hoặc là học Đạo giáo, hoặc là 

học Phật giáo, vì hiện nay Nho Thích Đạo không có nhân tài bậc nhất. Nhân tài bậc nhất Nho 

giáo là thánh nhân, Đạo giáo là thần tiên, Phật pháp là Bồ Tát, là Phật, không có người như 

vậy. Chúng ta có thể phát tâm làm thánh nhân, làm thần tiên, làm Phật Bồ Tát chăng? Chỉ 

cần ta phát tâm, chỉ cần thực hành_Quý vị hiểu phương pháp này, hiểu đạo lý này, y giáo 

phụng hành, nhất định có thể thành tựu. Thời gian không quá mười năm, mười năm bao gồm 

hai năm học văn cổ, quý vị chắc chắn có thể thành công. Điều này về mặt lý có thể nói thông 

suốt, mặt sự không có vấn đề gì. 

Cư sĩ Lưu Tố Vân ở Đông bắc 55 tuổi bắt đầu hành trì, mười năm thành tựu, có ví dụ để 

dẫn chứng, lấy bà làm gương, học tập theo bà, làm gì có chuyện không thành tựu? Người 

người đều thành tựu. Đặc biệt quý vị hiện nay, tuổi tác chưa đến 55 tuổi, những đồng học này, 

tuổi càng trẻ càng tốt! 30 tuổi mười năm sau thành tựu, quý vị mới 40 tuổi. 40 tuổi bắt đầu tu 

hành, thành tựu cũng không trể, 50 tuổi thành tựu. Quý vị thật sự là đại đức của truyền thống 

văn hóa xưa, người kế thừa của truyền thống văn hóa. Hy vọng mọi người phải phát tâm, 

phải thực hành, đừng sợ khó, thực tế mà nói thì không có việc gì khó. Thiên hạ không có việc 

gì khó, chỉ sợ người có tâm. 

Con đường này quang minh rộng lớn vượt khỏi thế gian, thế gian quá khổ. Đi con 

đường này, đích thực như thầy Phương Đông Mỹ nói: “Hưởng thụ cao nhất của đời người”. 

Quý vị không đi nên không biết, đi con đường này thật sự là hưởng thụ cao nhất. Pháp hỷ 

sung mãn, an lạc vô cùng! Như người bây giờ, sống trong xã hội này khổ sở biết bao. Bất 

luận làm nghề gì, học Phật là an vui nhất, quý vị phải thực hành. Trong Nho Thích Đạo đều 

có niềm vui, quý vị xem Khổng tử nói: “Học nhi thời tập chi bất diệc duyệt hồ”, câu này 

nghĩa là sao? Ta thực hành tất cả những gì đã học, thực hành trong cuộc sống, thực hành 

trong công việc, thực hành trong xử sự đối nhân tiếp vật, quý vị có vô lượng hoan hỷ. Không 

có hoan hỷ thật sự, không có niềm vui thật sự, làm điều này không phải là ngu ngốc ư? Ai 

bằng lòng làm điều này? Thật sự an vui, càng làm càng an vui, càng làm càng có tinh thần, 

vui mà không hề mệt mỏi! Trong này quả là niềm vui chân thật. 

Chúng ta xem tiếp bên dưới, Hoàng Niệm Tổ trích dẫn mấy câu trong Vãng Sanh Luận. 

“Như Vãng Sanh Luận nói: Ba loại trang nghiêm nhập nhất pháp cú. Nhất pháp cú tức thanh 

tịnh cú, thanh tịnh cú là trí tuệ chân thật vô vi pháp thân”. Trong Vãng Sanh Luận nói về ba 

loại trang nghiêm, ở trước đã học qua, có đồng học nào nhớ chăng? Đây là nói ba loại trang 
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nghiêm của thế giới Cực Lạc, thù thắng vô cùng. Thứ nhất là Phật trang nghiêm, Phật A Di 

Đà. Thứ hai là Bồ Tát, những người trong mười phương thế giới vãng sanh đến thế giới Cực 

Lạc. Phật là thầy, những người vãng sanh này là học sinh, trang nghiêm. Thứ ba là quốc độ 

trang nghiêm, hoàn cảnh sống và học tập trang nghiêm. Ba loại trang nghiêm nhập nhất pháp 

cú, nhất pháp cú là gì? “Nhất pháp cú tức thanh tịnh cú”, “thanh tịnh cú” là gì? Là trí tuệ 

chân thật vô vi pháp thân. Thực tế mà nói, câu này chính là “nam mô A Di Đà Phật”, đây là 

nhất pháp cú! Công đức của câu danh hiệu này không thể nghĩ bàn, công đức không thể tính 

kể. Điều này ở trước đã nói rất tường tận, bây giờ không nói thêm nữa, câu này là danh hiệu 

chung của tất cả pháp. Tất cả Chư Phật trong mười phương ba đời giáo hóa chúng sanh, nói 

vô lượng vô biên Phật pháp, đều không ra ngoài câu này. Câu này là gì? Câu này là đức hiệu 

của tự tánh.  

Danh hiệu này của Phật A Di Đà, có thể dịch sang nghĩa tiếng Trung, vì sao không dịch? 

Vì tôn trọng nên không dịch. A dịch là Vô, Di Đà dịch là Lượng, Phật dịch là Giác, ý nghĩa 

của tiếng Trung là Vô Lượng Giác, không có gì không giác. Giác nghĩa là không mê, nghĩa là 

thấu triệt. Hay nói cách khác, như các Tôn giáo khác tán thán thượng đế là đấng toàn tri toàn 

năng. Vô Lượng Giác nghĩa là như vậy, toàn tri toàn năng, vô sở bất tri, vô sở bất năng, chính 

là ý này. Nó bao hàm tất cả pháp, pháp của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời nói, 

đều không ra khỏi phạm vi này. 

Quý vị niệm câu Phật hiệu này, tức là niệm hết thảy tất cả pháp Đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni nói trong suốt 49 năm, không sót chữ nào. Nếu khuếch đại hơn nữa, nói cho quý vị biết tất 

cả pháp mà Chư Phật Bồ Tát trong quá khứ hiện tại vị lai của mười phương ba đời nói, cũng 

ở trong câu danh hiệu này, quả thật không thể nghĩ bàn! Hoàn toàn không phải giả. “Một tức 

tất cả, tất cả tức một”, dùng câu danh hiệu này quý vị sẽ rất dễ hiểu. Chúng ta quy nạp tất cả 

pháp vào một pháp, dễ thọ trì, rất tiện lợi cho việc tu học, như vậy không tuyệt vời ư? 

Câu này ở đây giải thích rất hay: “Trí tuệ chân thật vô vi pháp thân”, đây là Phật A Di 

Đà. Vô vi pháp thân là thể, nghĩa là tự tánh, tự tánh vô vi nhưng vô sở bất vi. Tự tánh là thể, 

khởi dụng thì sao? Khởi dụng là vô sở bất vi, nó có thể hiện tất cả pháp. Trong Vọng Tận 

Hoàn Nguyên Quán của quốc sư Hiền Thủ, ba điều trước nói đến vấn đề này, nói đến đạo lý 

này, nói về chân tướng sự thật này.  

Nói như các nhà khoa học hiện nay, vũ trụ từ đâu đến? Vạn vật từ đâu đến? Từ phạm vi 

rộng mà nói, giữa vũ trụ này, vô lượng vô số những tinh cầu. Những tinh cầu rất kỳ lạ, nó 

vận hành trong hư không dọc theo quỹ đạo nhất định, nó không gặp cũng không đụng, như 

vậy là sao? Trong tinh cầu này còn có vô số sinh vật, rốt cuộc là từ đâu đến? 

Chúng ta không nói tinh cầu bên ngoài, chỉ nói đến địa cầu này, rất gần. Những sinh vật 

trên địa cầu này từ đâu đến? Sơn hà đại địa từ đâu đến? Tôi từ đâu đến? Nói với quý vị một 

cách rõ ràng minh bạch, đây là khoa học, là triết học, khoa học và triết học đều chưa nói rõ 

ràng. 3000 năm trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni_trong kinh điển đại thừa nói một cách rõ 

ràng minh bạch, nói hay hơn các nhà khoa học hiện nay rất nhiều. 

Tôi nghe gần đây, báo cáo nghiên cứu của các nhà lượng tử lực học, tôi xem xong rất 

hoan hỷ. Tôi có lý do tin rằng, hai đến 30 năm sau, Phật giáo rất hưng thịnh. Phật giáo không 

còn gọi là Phật giáo, không phải là Tôn giáo, Phật giáo là gì? Là khoa học cao cấp, triết học 

cao cấp, Phật giáo được người trên toàn thế giới phổ biến tiếp thu, vì sao vậy? Lượng tử lực 

học đã chứng minh, tinh thần là như thế nào, vật chất là gì. Nhà lượng tử lực học giải thích 

nó rất rõ ràng, hoàn toàn tương đồng với Phật pháp nói.  
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Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 2500 năm trước, bây giờ quý vị mới nghiên cứu 

được. Quý vị nghiên cứu được nguồn gốc của vật chất, nguồn gốc của hiện tượng tinh thần, 

chỉ nói đến điều gì? Nói đến nguồn gốc ban sơ là từ không sanh ra có, chỉ nói một câu như 

thế. Không sao lại sanh ra có? Đức Phật không nói như vậy, ngài nói từ tự tánh hiển lộ ra. Tự 

tánh không phải vật chất, không phải tinh thần, nhưng nó có thể sanh ra vật chất cũng có thể 

sanh tinh thần. Đây là nói các nhà khoa học chưa kiến tánh, họ có thể kiến tánh chăng? 

Không thể, vì sao không thể? Vì họ có tư tưởng, tư tưởng là vọng tưởng, không phải chân 

tâm. Vọng tâm duyên không được chân tâm, tự tánh là chân tâm. Vọng tâm có thể duyên 

được vọng tâm, Phật pháp nói vọng tâm là a lại da. 

Ngày nay khoa học duyên được A lại da, nhìn thấy A lại da, tam tế tướng của A lại da. 

Các nhà khoa học nói trong vũ trụ này không có gì cả, chỉ có ba loại: Thứ nhất là năng lượng, 

thứ hai là vật chất, thứ ba là tin tức, tin tức là hiện tượng tinh thần. Tam tế tướng của A lại da, 

danh từ Đức Phật nói không giống nhau, trên thực tế là cùng một vấn đề. Đức Phật nói về A 

lại da, thứ nhất là nghiệp tướng, nghiệp tướng là năng lượng. Thứ hai là chuyển tướng, 

chuyển tướng nghĩa là tin tức. Thứ ba là cảnh giới tướng, tức là vật chất, không dễ! Các nhà 

khoa học đã tìm ra ba thứ này, nói rất rõ ràng, chúng ta khâm phục vô cùng. Nếu họ học Phật 

pháp đại thừa, họ sẽ hoàn toàn thấu triệt. Tu học theo phương pháp của đại thừa, nghĩa là 

buông bỏ tất cả khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, họ sẽ thành Phật, họ sẽ minh tâm 

kiến tánh. Tôi tin họ thành tựu còn nhanh hơn chúng ta, chỉ cần buông bỏ là thành tựu. 

Lúc tôi học Phật, vào cửa Phật_Tôi học triết học với thầy, tôi vào cửa Phật bằng con 

đường triết học. Thầy nói với tôi: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên 

toàn thế giới, kinh điển Phật giáo là triết học cao nhất trên thế giới, học Phật là hưởng thụ cao 

nhất của đời người. Tôi được những câu nói này của thầy đưa vào cửa Phật, học suốt 59 năm 

thấy thầy không hề gạt mình. Tôi vô cùng cảm kích, khiến đời này tôi có một cuộc sống hạnh 

phúc an lạc. Nếu thầy không chỉ con đường này cho tôi, đời này tôi rất gian khổ. Thông qua 

59 năm tu học, bây giờ đã biết, Phật giáo không những là triết học cao cấp, mà còn là khoa 

học cao cấp. Trong triết học và khoa học, bản thể luận của triết học đến nay vẫn chưa định 

luận. Trong khoa học nói về nguồn gốc của vật chất, không nói rõ ràng, nó đều có trong Phật 

pháp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất rõ ràng minh bạch, cũng nói với quý vị làm sao để 

chứng được. Lúc đó Đức Phật không dùng đến máy móc, làm sao ngài biết? Thiền định, thiền 

định nghĩa là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhập định càng sâu, những gì quý 

vị thấy được càng nhiều càng rộng. Trong thiền định thậm thâm, thấy được duyên khởi của 

toàn thể vũ trụ, ngài không cần dùng máy móc, còn chân thực hơn quý vị dùng máy móc. 

Máy móc là mượn công cụ bên ngoài, ngài không cần đến. Bởi thế Phật pháp không chỉ như 

lời thầy Phương nói, là triết học đỉnh cao nhất trên toàn thế giới, mà còn là khoa học đỉnh cao 

nhất. 

Einstein có dự ngôn: Tôn giáo trong tương lai, Phật giáo sẽ mãi mãi truyền thừa, không 

bị khoa học đào thải, lời này nói rất hay. Vì sao không thể đào thải? Vì nó là khoa học, quý vị 

đào thải Phật giáo, khoa học sẽ không còn. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 205 hàng thứ nhất. Chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ hai. 

“Vô vi pháp thân là thể, từ lúc hiện thế giới Cực Lạc y chánh trang nghiêm. Cho nên nói, 

chiêu cảm thanh tịnh cư rộng lớn, thù thắng trang nghiêm không gì sánh được”. Trong kinh 

điển đại thừa nói “vô vi pháp thân”, đây là loại thứ nhất của ba loại chân thật nói trong kinh 

này. “Chân thật rốt ráo”, cũng gọi là tự tánh chân như. Danh xưng có nhiều, nhưng đều nói 

cùng một việc. Đây là thể, thể này cũng chính là trong triết học hiện đại nói, bản thể của vũ 

trụ vạn hữu.  

Bản thể luận trong triết học, đến nay vẫn không cách nào xác định. Rốt cuộc bản thể là 

gì, vẫn không thể nói ra một cách tường tận cụ thể, nói rất nhiều cách đều không viên mãn. 

Thực tế trong kinh nói rất rõ ràng, “vô vi pháp thân”, vô vi tức không có sanh diệt, không có 

tương đối nghĩa là vô vi. Phản diện của vô vi là hữu vi, vô vi là thể, hữu vi là dụng, hữu vi là 

tướng, trong Phật pháp thường nói thể tướng dụng. Thể là pháp thân, vô vi pháp thân, hoặc 

gọi là thanh tịnh pháp thân, cùng một nghĩa, cũng gọi là thanh tịnh pháp thân. Pháp là tất cả 

pháp, thân của tất cả pháp nghĩa là thể, tất cả pháp đều không tách rời nó, từ pháp tánh này 

hiện ra, chảy ra, xuất hiện. 

Trong kinh điển đại thừa Đức Phật thường nói: Tự tánh chân như năng sanh năng hiện, 

có thể sanh tất cả pháp, có thể hiện ra tất cả pháp, sanh và hiện cùng một ý nghĩa. Trong Kinh 

Hoa Nghiêm nói: Duy tâm sở hiện, tâm đây là chân tâm, nghĩa là vô vi pháp thân, tức là thể. 

Chân tâm năng hiện năng sanh. Tất cả vạn pháp này biến hóa vô cùng, đây là thức biến, thức 

có thể biến. Thức là gì? Thức là phân biệt chấp trước, thức thứ sáu và thức thứ bảy. Thức thứ 

bảy là chấp trước, thức thứ sáu là phân biệt, nó có thể biến, biến hiện ra vũ trụ, biến hiện ra 

vạn vật, biến hiện ra chúng sanh. Thế giới Cực Lạc cũng từ thể này biến hiện ra, hiện ra Cực 

Lạc y chánh trang nghiêm. Chánh báo của thế giới Cực Lạc là Chư Phật Bồ Tát.  

Chúng ta nên nhớ, thế giới Cực Lạc có hai hạng người, rất đơn thuần, không hề phức tạp. 

Phật là thầy, Bồ Tát là học sinh, không nghe nói thế giới Cực Lạc có chính phủ, cũng không 

nghe nói thế giới Cực Lạc có đế vương, thiên chủ, chưa từng nghe nói. Ở thế giới này cũng 

không nghe nói đến văn võ bá quan, cũng không có sĩ nông công thương. Quý vị xem thế 

giới Cực Lạc đơn thuần biết bao, nó giống như một trường học vậy. Trong trường học ngoài 

thầy ra còn lại là học sinh, ngoài học sinh ra chỉ có thầy.  

Chúng ta biết Bồ Tát Pháp Tạng kiến lập nên thế giới Cực Lạc, kiến lập như thế nào? 

Tâm nguyện! Tâm nguyện này không phải chính là cảm ư? Trong vô vi pháp thân hiện ra thế 

giới Cực Lạc, đây không phải gọi là ứng ư? Chúng sanh có cảm, Đức Phật liền có ứng, bởi 

thế vô vi pháp thân là chân Phật. Chư vị nên biết, Phật ở đây không phải vật chất, cũng không 

phải tinh thần, nhưng nó năng sanh năng hiện vật chất, năng sanh năng hiện tinh thần, đều là 

do nó sở sanh sở hiện, thế giới Cực Lạc từ nó hiện ra. 
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Hiện nay ở địa cầu chúng ta, hệ thái dương, hệ ngân hà phải chăng cũng do nó hiện ra? 

Đúng vậy. Trong kinh điển đại thừa Đức Phật nói rất nhiều, nghĩa là ba đời phương Phật 

cùng một pháp thân, đều từ lý thể này biến hiện ra, thậm chí biến hiện như thế nào, ở đây 

chúng ta không nói nhiều, trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất nhiều, trong Vọng Tận Hoàn 

Nguyên Quán nói rất rõ ràng, mỗi câu đều là sự thật. Phật pháp đích thực là triết học cao cấp, 

khoa học cao cấp, sự thật này bày ra ở đây. 

Y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, bên dưới nói: “chiêu cảm thanh tịnh cư 

rộng lớn”, hai chữ chiêu cảm này rất hay! Là ai cảm? Là Bồ Tát Pháp Tạng cảm. Ngài có 

cảm ngài sẽ đạt được, đạt được là ứng, như tâm nguyện của ngài. Quả thật như trong hội 

Lăng Nghiêm nói: “tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng”, tâm Phật A Di Đà lớn, lượng lớn. 

Cho nên từ trong tự tánh thanh tịnh viên minh thể, hiện ra thế giới Cực Lạc rộng lớn, thanh 

tịnh cư. Hai chữ thanh tịnh này, ở đây có dụng ý rất sâu sắc. Sở dĩ thế giới Cực Lạc trang 

nghiêm như thế, do cảm của ngài là tâm thanh tịnh cảm, hiện ra thanh tịnh cư, cư nghĩa là thế 

giới.  

“Thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân”, vô đẳng như thế nào? Ở sau có nói đến. Thế 

Gian Tự Tại Vương Phật thị hiện 210 ức cõi nước Chư Phật cho ngài xem, tùy ngài chọn. 

Quý vị xem, Đức Phật không hề miễn cưỡng, quý vị xem rồi tự chọn. Như trong Kinh Quán 

Vô Lượng Thọ Phật, phu nhân Vi Đề Hy gặp biến cố chính trị trong hoàng cung, con tranh 

ngôi muốn lên làm hoàng đế. Bị Đề Bà Đạt Đa xúi giục, ông ta giết cha hại mẹ mình để tranh 

đoạt vương vị. Cuộc đảo chính này thành công, phu nhân vô cùng bi ai, không muốn ở thế 

gian này nữa. Bà nhớ nghĩ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có thế giới thanh tịnh chăng, bà 

muốn vãng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như thế, đem mười phương cõi nước Chư 

Phật, dùng thần lực của ngài khiến bà thấy hết, tự bà chọn. Bà chọn thế giới tây phương Cực 

Lạc, cầu xin Thế Tôn như thế nào mới vãng sanh đến thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà? 

Đức Phật dạy cho bà phương pháp cầu sanh Tịnh độ, đây là một loại trong Tịnh Độ Tam 

Kinh. Trong phương pháp cầu vãng sanh, ngài nói ra một nguyên tắc chung. Điều này rất 

quan trọng, tuyệt đối không được lơ là, vì sao vậy? Vì trái với nguyên tắc này không thể vãng 

sanh, nguyên tắc này là ba điều của Tịnh Nghiệp Tam Phước. Điều thứ nhất là “hiếu dưỡng 

phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”, đây là điều đầu tiên. Thật 

sự muốn đến thế giới Cực Lạc, không thể thiếu điều này. Ba điều đều phải đầy đủ, mới có thể 

vãng sanh. Điều thứ hai là “thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi”. Điều thứ 

ba là “phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả”. 

Điều thứ nhất là thiện pháp của nhân thiên, điều thứ hai là thiện pháp của tiểu thừa, điều 

thứ ba là thiện pháp của Bồ Tát. Ba điều này điều sau thâm sâu hơn điều trước, nghĩa là nói 

đều thứ nhất không bao gồm điều thứ hai và thứ ba. Điều thứ hai nhất định bao gồm điều thứ 

nhất, nhưng không bao gồm điều thứ ba. Điều thứ ba chắc chắn bao gồm cả hai điều trước. 

Không thể không hiểu điều này, nếu không niệm Phật suốt cả đời đến sau cùng không thể 

vãng sanh, còn trách Phật không linh, tội đó rất lớn. Đức Phật nói rất hay, ba điều này là 

“tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời Chư Phật”. Từ trên phương diện nghĩa hẹp để nói, tịnh 

nghiệp chánh nhân của ba đời Chư Phật là nguyên nhân chính cầu sanh thế giới Cực Lạc. 

Nếu từ phương diện nghĩa rộng để nói, bất luận tu học pháp môn nào, tất cả chúng sanh tu vô 

lượng pháp môn nếu muốn thành chánh quả, chứng vô thượng bồ đề, thật sự chứng được quả 

Phật, đều lấy ba điều này làm căn bản, là nhân thứ nhất. 
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Từ đây chúng ta khẳng định, hiếu thân tôn sư là nền tảng thiện pháp của thế xuất thế 

gian, tất cả thiện pháp đều sanh ra từ nền tảng này. Dù họ làm thiện pháp lớn đến đâu, mà họ 

bất hiếu cha mẹ, không kính sư trưởng là họ không có nền tảng, thiện pháp của họ không 

phải thật, không có gốc rễ. Thiện pháp đó là gì? Như cành hoa cắm trong bình vậy, mấy ngày 

là khô héo, nó không khai hoa kết trái. Hoa đã nở nhưng không kết quả, vài ngày là khô chết. 

Đạo lý này là thật, không hề giả. Nếu có gốc có rễ, tuy bây giờ đến cành lá đều không có, 

chúng ta biết tương lai nó nhất định hoa quả sum suê. 

Quý vị xem một chồi cây nhỏ, bên dưới nó có rễ. Nó mọc ở đó chúng ta biết, mười mấy 

năm sau nó thành cây lớn, khai hoa kết trái. Quý vị có thể dự tính được, rất linh hoạt, đạo lý 

này không thể không hiểu. Nếu không hiểu, đời này học Phật chỉ là trồng chút ít thiện căn 

trong Phật pháp. Đây là trong kinh Phật nói, rơi ít hạt giống Phật pháp vào trong A lại da, 

trong đời này nó không khai hoa kết trái. Nếu nó khai hoa kết trái quý vị phải tu, đã có giống, 

đã có chủng tử trong A lại da, nhưng không tu không được, phải thực hành. 

Tu như thế nào? Y theo điều này, đây thật sự gọi là ba nền tảng, là ba nền tảng của Tịnh 

tông. Chúng ta thường nói Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo, là ba nền 

tảng của văn hóa truyền thống xưa_Nho Thích Đạo. Bây giờ nói với quý vị là ba nền tảng của 

Tịnh độ, đây là gốc. Tịnh độ còn có ba cái rễ, rễ là gì? Là tín nguyện hạnh. Quý vị phải tin 

vào pháp môn này, nếu thật sự muốn vãng sanh phải có nguyện, phát nguyện cầu sanh Tịnh 

độ, chân thành niệm Phật. Trong hành, thực hành triệt để Tịnh Nghiệp Tam Phước, phải thực 

hành điều này, chân thành niệm Phật cầu sanh Tịnh độ, không ai không vãng sanh. Đại sư 

Thiện Đạo nói, pháp môn này gọi là vạn người tu vạn người đi. Niệm Phật suốt đời sau cùng 

không thể vãng sanh, vẫn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi, vấn đề ở đâu? Nguyên nhân do lãng 

quên ba nền tảng này, lãng quên Tịnh nghiệp Tam Phước. Trong kinh Đức Phật nói rất rõ 

ràng minh bạch, quý vị không được trách Phật, nói Phật không nói với con. Ngài nói với quý 

vị từ lâu, không thể không tinh tấn tu hành! 

Thanh tịnh rất quan trọng_Thanh tịnh bình đẳng giác là ba mục tiêu tu học của chúng ta. 

Trước tiên được tâm thanh tịnh, được tâm thanh tịnh nhất định vãng sanh. Như thế nào gọi là 

tâm thanh tịnh? Đoạn tận chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, nếu nói một cách 

tường tận là đã đoạn tận kiến tư phiền não. Đức Phật nói kiến phiền não có năm loại lớn: 

Thân kiến, biên kiến, thủ kiến, giới thủ, tà kiến, đây là kiến phiền não. Tư phiền não cũng có 

năm loại lớn: Tham sân si mạn nghi. Mặc dù không thể đoạn tận gốc, nhưng công phu tu học 

có thể khống chế nó. Nó không khởi tác dụng tức có thể vãng sanh. Pháp môn này gọi là đới 

nghiệp vãng sanh. 

Chư vị tổ đức nói rất rõ ràng, đới nghiệp là chỉ mang nghiệp cũ, không mang theo 

nghiệp hiện hành. Nghiệp tạo ra trước khi ta chưa nghe đến pháp môn Tịnh độ có thể mang 

theo, sau khi học pháp môn này, ta vẫn tiếp tục không ngừng tạo nghiệp, nghiệp này không 

mang theo được. Chỉ mang theo nghiệp cũ, không thể mang nghiệp mới. Trước đó không biết, 

không biết thì không sao, khi học pháp môn này đã biết, biết mà cũng làm, điều này không 

được, như vậy không thể vãng sanh. 

Có người hỏi, trong kinh nói lâm chung mười niệm đều có thể vãng sanh, phải chăng là 

thật? Là thật, vậy không phải họ đều mang theo nghiệp hiền tiền ư? Họ không mang theo. 

Nghiệp họ tạo trước khi chưa nghe pháp môn niệm Phật, nghiệp đó có thể mang theo. Sau 

khi nghe, quý vị xem họ vừa nghe đến niệm A Di Đà Phật, họ lập tức niệm Phật A Di Đà để 

cầu vãng sanh, họ không mang theo nghiệp này. Quý vị thử nghĩ xem như vậy có đúng chăng? 
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Suốt đời chưa nghe đến Phật pháp, chưa từng nghe đến Tịnh độ, khi lâm mạng chung có 

thiện tri thức nói với họ. Khi quý vị sắp đoạn khí, nhanh chóng niệm Phật A Di Đà cầu vãng 

sanh thế giới Cực Lạc. Người này vừa nghe đã tin, liền phát nguyện, thực hành. Chưa niệm 

xong mười câu đã đoạn khí vãng sanh, họ ra đi thật sự. Đây là không mang theo nghiệp hiện 

hành. 

Trước khi lâm mạng chung ba ngày có người nói với quý vị, pháp môn Tịnh độ cho 

phép quý vị đới nghiệp vãng sanh. Nhưng quý vị vẫn ngày ngày tạo nghiệp ác, đến lúc lâm 

mạng chung nghiệp đó không mang theo được, không thể nào. Ba ngày trước khi lâm mạng 

chung nghe được pháp môn này, ba ngày này không tạo nghiệp ác, không khởi ác niệm, nhất 

tâm niệm A Di Đà Phật họ liền vãng sanh. Lý và sự đều rõ ràng minh bạch, không được ngộ 

nhận. 

Từ đó cho thấy, vấn đề này nói thật không đơn giản. Quý vị xem bình thường học Phật, 

quý vị có tạo nghiệp chăng? Vẫn tiếp tục tạo nghiệp. Quý vị biết, phiền não khó đoạn, tập khí 

không dễ hàng phục. Khi lâm mạng chung có thể hàng phục được chăng? Hoàn toàn dựa vào 

công phu bình thường, công phu bình thường không thâm sâu, không hiểu thấu triệt thật 

tướng các pháp. Không thấu triệt tức không buông bỏ được, thật sự thấu triệt mới buông bỏ 

được. Khi lâm mạng chung nghe người khuyên niệm Phật, quý vị tin quả thật là không dễ! 

Không tin tưởng, không tin đương nhiên không chịu phát nguyện, chỉ là mỗi khi đã nghe qua 

vĩnh viễn trở thành giống đạo, lợi ích họ đạt được chỉ như thế, đời này họ không có cơ hội 

vãng sanh. 

Bởi vậy chư vị đồng học nhất định phải biết, bắt đầu từ bây giờ phải tu. Nghiệp tạo từ 

ngày hôm qua trở về trước không sao, có thể mang theo. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi không 

tạo ác nghiệp, chỉ nhất tâm niệm Phật, tu như vậy gọi là vạn người tu vạn người đi. Nghe 

pháp môn này rồi mà vẫn tiếp tục tạo ác nghiệp, như vậy không thể vãng sanh. Điều này 

trong kinh điển không tìm thấy căn cứ, cho nên chúng ta phải đặc biệt lưu ý điểm này. 

Trong kinh nói: Thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. “Vô đẳng luân”, luân là đồng 

loại, nghĩa là “không thể bằng”. Không có gì có thể bằng nó, nó đã vượt trội. “Không thể 

sánh được”, không ai có thể so sánh với họ. Đây là nói cõi nước của mười phương Chư Phật, 

không sánh bằng thế giới Cực Lạc. Sự thù thắng của thế giới Cực Lạc Chư Phật đều tán thán. 

“Ngụy Dịch lại nói: Đạo tràng siêu tuyệt”. Siêu tuyệt nghĩa là thù thắng, ở đây và trong 

kinh văn nói ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. “Gia Tường Sớ nói: Tu đạo nhanh chóng thành 

Phật, cho nên gọi là siêu tuyệt”. Giải thích này rất hay, nói rõ thế giới tây phương Cực Lạc 

không gì sánh được, thù thắng trang nghiêm không gì sánh được là nói điều gì? Chính là điều 

này. Quý vị ở đó tu đạo không có chướng ngại, không có chướng ngại mới có thể nhanh 

chóng thành Phật. Hoàng Niệm Tổ nói: “Đại sư Gia Tường một lời nói rõ sự thù thắng siêu 

tuyệt của Tịnh độ tông, trước tiên là ở chổ nhanh chóng thành Phật”. Phàm phu vãng sanh, 

chứng bất thoái chuyển, bất thoái mới có thể nhanh chóng thành Phật. Chúng ta ở thế giới 

này học Phật là lúc tiến lúc thoái, nên mất rất nhiều thời gian. Đời này tu học còn chưa thành 

tựu, thọ mạng đã đến, chư vị nên biết thọ mạng thuộc về phước báo. Người xưa nói có năm 

loại phước báo, trong năm loại phước có thọ mạng, trường thọ. Phước báo từ đâu đến? Do tu 

được, không tu phước làm sao có trường thọ? Trong đời quá khứ tu chưa đủ phước báo, đời 

này chết yểu. Đời này tu phước báo có thể bù đắp chăng? Có thể! 

Liễu Phàm Tứ Huấn là một điển hình tốt, lúc đó ông Liễu Phàm mới mười mấy tuổi, là 

đồng tử, gặp một người xem tướng. Trong Tứ Huấn ông nói, lúc ông khoảng mười năm mười 
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sáu tuổi, gặp ông Khổng người Vân Nam, ông rất giỏi xem tướng bói toán. Đi trên đường gặp 

ông, khi gặp cảm thấy rất kỳ lạ. Ông ta nói, số mạng Liễu Phàm đáng là người trong con 

đường làm quan_Bây giờ gọi là đi theo con đường chính trị, tại sao con không đi học? Bảo 

Liễu Phàm học hành để theo đường công danh, ông nói rõ nguồn cơn. Ông Khổng nói về bói 

toán xem tướng với Liễu Phàm một cách rất hoan hỷ. Liễu Phàm dẫn ông Khổng về gặp mẹ 

mình, bà mẹ thấy ông Khổng này nói rất đúng, rất có đạo lý liền nhờ ông xem cuộc đời Liễu 

Phàm, xem vận mệnh một đời. Ông ta xem rất chuẩn xác, và từ đó Liễu Phàm bắt đầu đi học. 

Người đọc sách mỗi năm đều phải tham gia thi cử, thi cử đạt được rất đúng với những 

lời ông Khổng nói. Sau khi thi đổ tú tài, nhà nước phát bổng lộc cho ông, ông được quốc gia 

nuôi. Mỗi năm phát bao nhiêu gạo thóc, khiến cuộc sống của quý vị no đủ để an tâm học 

hành, môi năm đều tham gia thi cử. Như vậy suốt 20 năm, mỗi năm trôi qua đều rất chuẩn 

xác, không hề sai chút nào. Vì thế tâm ông định chắc như thế, không còn suy nghĩ lung tung, 

suy nghĩ cũng vô ích. Thì ra suốt đời đều là mạng, hoàn toàn không do người, coi rất chuẩn 

xác. 

20 năm sau, ở núi Thê Hà Nam Kinh, thỉnh giáo một vị cao tăng là pháp sư Vân Cốc. 

Pháp sư Vân Cốc ở trong Thiền đường, ông cũng đến Thiền đường ngồi thiền, ngồi suốt ba 

ngày ba đêm. Khi thiền sư Vân Cốc xuất định nói, ông rất khó được, công phu không tệ. 

Người thông thường mà ba ngày ba đêm không khởi một vọng niệm, không đơn giản, sao 

ông có thể ba ngày ba đêm không khởi một vọng niệm nào? Ông Liễu Phàm rất thật thà nói 

một cách rất chân thật, ông nói mạng của con từ nhỏ đã được thầy bói xem, suốt 20 năm 

không sai chút nào, con khởi vọng niệm có lợi ích gì? Cho nên con không khởi vọng niệm. 

Thiền sư Vân Cốc nghe xong bật cười nói: Tôi tưởng ông có công phu, là một thánh 

nhân, thì ra vẫn là một phàm phu. Ông ta hỏi, vì sao con vẫn là phàm phu? Mạng của phàm 

phu mới bị người khác coi chắc như thế, lời này ý nghĩa thâm sâu! Tiêu chuẩn phàm phu. 

Như chúng ta đều không phải tiêu chuẩn phàm phu, người ta không đoán được số mạng của 

chúng ta, vì sao vậy? Vì mỗi ngày đều có cộng trừ nhân chia. Khởi một ý niệm tốt là cộng, 

một ý niệm xấu là trừ, mỗi ngày đều có thêm bớt. Ông Liễu Phàm 20 năm không hề thêm bớt, 

có thể thấy ông là một phàm phu đạt chuẩn.  

Thiền sư Vân Cốc dạy ông thay đổi vận mệnh, vận mệnh là nhân đời trước, quả báo của 

đời này. Đời này ý niệm tốt, nhân tốt nó sẽ tăng, thọ mạng cũng tăng. Nếu làm việc không tốt, 

việc thiếu đức sẽ bị giảm, thọ mạng cũng giảm. Đạo lý là như thế, ông ta nghe hiểu. Liền 

thỉnh giáo thiền sư, thiền sư dạy ông phương pháp, ông ta thực hành. Khi trở về nhà không 

làm các điều ác, phụng hành các điều thiện, sang năm tiếp tục tham gia thi thì không đúng. 

Vốn sang năm thi là đứng thứ ba, ông ta thi được thứ nhất. 

Quý vị xem ý niệm vừa khởi, lập tức xuất hiện cộng trừ nhân chia. Thiện niệm lớn thì 

nhân, ác niệm lớn thì chia. Thiện ác nhỏ là cộng trừ, thiện ác lớn thì nhân chia. Điều này là 

thật, không phải giả. Sau khi hiểu được vấn đề này mới biết vận mệnh trong tay ai? Không 

phải trong tay Thượng đế, cũng không phải trong tay vua Diêm la, không liên quan đến Phật 

Bồ Tát, hoàn toàn do bàn tay mình thao túng, tự làm tự chịu. Cải tạo vận mệnh do chính 

mình, sáng tạo vận mệnh cũng ở chính mình. Chỉ cần ta hiểu nhân quả, đoạn ác tu thiện, quý 

vị sẽ làm được. Trong kinh Phật đối với vấn đề này nói rất rõ ràng, Đạo giáo nói càng nhiều, 

Nho giáo nói cũng không ít. Xem tường tận kinh sử, học thuyết của Chư tử, đều nói đến nhân 

quả báo ứng.  
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Hoàn cảnh ở thế giới tây phương Cực Lạc, thật sự có thể nói là thuần tịnh thuần thiện, vì 

sao vậy? Vì nó hiện ra từ tâm thanh tịnh. Quý vị là tâm thanh tịnh bình đẳng giác, tự tánh sẽ 

hiện cõi báo y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, tuyệt đối không tách rời nguyên tắc 

tâm hiện thức biến. Nói cách khác, chúng ta muốn đến thế giới Cực Lạc, niệm chúng ta và 

niệm của Phật A Di Đà nhất định phải tương ưng, nếu không tương ưng không thể vãng sanh. 

Tâm chúng ta tương ưng, niệm tương ưng, nguyện tương ưng, hành tương ưng, chắc chắn 

vãng sanh. 

Chúng ta không thể không đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Tịnh độ có năm kinh, tốt nhất là 

đọc hết tất cả, không thể đọc hết thì đọc một loại cũng được. Một tức là nhiều, nhiều tức là 

một. Kinh Vô Lượng Thọ đầy đủ nhất, kinh này nói rõ ràng chu đáo nhất, nói đầy đủ mọi 

phương diện. Bây giờ chúng ta học hai phẩm này, là nói đến nguồn gốc lịch sử của thế giới 

Cực Lạc, vì sao có thế giới Cực Lạc. Nói với chúng ta đều này, nói về duyên khởi. 

Cho nên câu này thù thắng vô cùng: Nhanh chóng thành Phật. Điều kiện chính là bất 

thoái, chỉ có tiến về trước, không có thoái lui. Phàm phu vãng sanh, ở thế giới Cực Lạc không 

có những chướng duyên khiến ta thoái chuyển, không có. Ở thế giới đó quý vị thấy là Chư 

Phật Bồ Tát, nơi đó không có oán thân trai chủ, không có cám dỗ của ngũ dục lục trần, ở đó 

không có.  

Ở thế giới Ta Bà này thành tựu rất khó, bên trong có phiền não tham sân si mạn, bên 

ngoài có mê hoặc của tài sắc danh lợi, sự cám dỗ vô cùng mãnh liệt, quý vị có thể không 

động tâm là điều không dễ! Bao nhiều người tu hành rất lâu, tu hành mấy mươi năm vẫn bị 

mê hoặc, vẫn còn thoái chuyển. Được mấy người có thể bất thoái, họ đã thành công. Chúng 

ta muốn hỏi, sao họ có thể giữ được tâm bất thoái? Chúng ta cũng muốn đạt được bất thoái.  

Đức Phật dạy cho chúng ta phương pháp là tinh tấn, tinh tấn tức có thể bất thoái, tinh là 

tinh thuần. Cổ nhân dạy chúng ta quý ở chỗ chuyên, trong Phật pháp dạy chúng ta nhất môn 

thâm nhập, trường thời huân tu, chú trọng ở chỗ trường thời. Nếu quý vị mỗi ngày có thể giữ 

được bốn tiếng trở lên đọc kinh hoặc là nghe kinh, cũng có thể quý vị sẽ không thoái chuyển. 

Nếu không thắng được những cám dỗ bên ngoài, cám dỗ của danh văn lợi dưỡng, như vậy 

phải làm sao? Thời gian kéo dài hơn. 

Chúng ta thấy có một số đồng học, một ngày mười tiếng, như vậy không sao. Mỗi ngày 

mười tiếng gần gủi Phật Bồ Tát, thân cận Phật Bồ Tát, ngày ngày như thế, bảo đảm không 

thoái chuyển, người này chắc chắn vãng sanh. Không tinh tấn được như thế, vậy thì rất khó! 

Quý vị xem, không thân cận Phật Bồ Tát, quý vị sẽ thân cận danh văn lợi dưỡng, nó đang dụ 

dỗ quý vị. Bên nào thời gian dài, bên đó sinh ra sức mạnh lớn lao, kéo quý vị đi theo. Từ xưa 

đến nay tình hình này rất thường thấy, không phải ít. 

Vì sao người tu hành rất tốt, mười năm hai mươi năm vẫn bị thoái chuyển? Nguyên 

nhân là như vậy. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta, cám dỗ lớn nhất là gì? 

Trước đây thầy tôi là ông Phương Đông Mỹ nói: Cám dỗ lớn nhất hầu như mỗi người đều 

không tránh khỏi, đều bị nó khống chế, đây là gì? Là ma vương, ma vương là ai? Là ti vi. 

Trong nhà quý vị có ti vi, đó là ma vương. Mỗi ngày quý vị đối diện với nó bao nhiêu thời 

gian? Nó đang dạy quý vị, dạy quý vị bạo lực sắc tình, dạy quý vị sát đạo dâm vọng, nó dạy 

quý vị những điều này. 

Đạo tràng của chúng tôi cũng có ti vi, nhưng không có ăng-ten, không xem được những 

tiết mục này. Ti vi của chúng tôi đều mở băng giảng, mở VCD. Chúng tôi thân cận với Phật, 

không thân cận ma vương. Chúng tôi dùng mạng internet và truyền hình, ma vương đến tìm 
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tôi, rất hung dữ! Hỏi tôi, vì sao không thương lượng với họ, đã xâm phạm đạo tràng của họ? 

Tôi nói không có, chúng tôi không xâm chiếm đạo tràng của quý vị. Sao lại không có? Tôi 

đột nhiên nhớ ra, chúng tôi có mạng internet, có ti vi. Đạo tràng của họ là gì? Mạng internet 

và ti vi là đạo tràng của họ. Ở đây chúng tôi có thờ bài vị của ma vương, xin họ tha thứ. Ma 

vương Ba tuần, họ đến tìm tôi, tôi mới biết đó là đạo tràng của họ. Chúng ta có truyền hình 

vệ tinh, có mạng internet, đây là xâm chiếm đạo tràng của họ. Đáng sợ! Nghe thế không lạnh 

mà run. Ở đây chướng duyên quá nhiều, khiến tâm ta không định được. Thế giới Cực Lạc 

hoàn toàn không có. Trên thực tế, ma ba tuần cũng rất dễ thương, quý vị hành thiện họ khâm 

phục, làm hộ pháp cho quý vị. Nếu khi quý vị tạo ác, họ giúp quý vị tạo ác, họ khiến quý vị 

đọa địa ngục. Từ đó cho thấy, chúng ta đọa vào địa ngục không thể trách họ, do chúng ta sai, 

họ chỉ tác động thêm một chút khiến ta đi nhanh hơn, họ không làm gì sai. Khi quan sát rõ 

ràng, tôi cảm thấy họ cũng là Bồ Tát, vì sao vậy? Quý vị tạo nghiệp, họ nhanh chóng đưa quý 

vị vào địa ngục để chịu tôi. Chịu hết tội, quý vị sẽ giác ngộ, quay đầu. Nghĩ lại, họ là Bồ Tát, 

rất có lý. 

“Vì có phương tiện thù thắng này”, cho nên bên dưới Bồ Tát Pháp Tạng nói, là bài kệ ở 

sau: “Tất cả chúng sanh luân hồi trong các đường, nhanh chóng sanh vào cõi nước ta hưởng 

an lạc”. An lạc này là niềm an lạc thật sự, mới là an lạc chân thật. An lạc ở thế gian chúng ta 

là giả, không phải chân thật. Trong an có nguy, trong lạc có khổ, điều này những người sơ ý 

họ không ý thức được. Nếu họ ý thức được, tất nhiên là sống trong yên ổn phải nghĩ đến lúc 

gian nguy, khi hưởng niềm vui họ biết có khổ. Như vậy họ có tiết độ, không dám quá đà, mới 

có thể quay đầu, mới có thể đoạn ác tu thiện. 

Đặc biệt là trong thời đại hiện nay của chúng ta, chúng tôi gặp rất nhiều đồng học, mọi 

người đều quan tâm đến thiên tai thảm họa. Nước Mỹ có bộ film 2012, rất gần, phát sống trên 

toàn cầu. Tôi đã mấy mươi năm không xem film, lúc đó tôi đang trị đau răng ở Cao Hùng. 

Bác sĩ nha khoa là một Phật tử kiền thành, ông mua một vé, hình như có hơn 20 người đến 

rạp chiếu phim xem bộ film này. Sau khi xem xong tôi nói với mọi người, tôi tin bộ film này 

là một dự báo, một lời cảnh cáo đối với nhân loại chúng ta. Có phát sinh chăng? Người trên 

toàn cầu đều chú ý đến. Đại khái nói nó thật sự có thể phát sinh, hoặc là không thể phát sanh, 

đại khái là 50/50. Một nửa cho rằng có thể phát sanh, một nửa cho rằng đây là film, chỉ là kỹ 

xảo của điện ảnh, không thể có điều này. Chẳng qua từ khi phát sống bộ film đến nay, gần 

một năm, một năm nay hình như trên thế giới thiên tai ngày càng nhiều, đích thực đánh thức 

sự cảnh giác đối với mọi người. 

Các nhà khoa học nói với chúng ta_Ông Baladen là một nhà khoa học, ông từng viết 

một cuốn sách có tên là Giải Độc Mạt Thế Dự Ngôn. Cuốn sách này có bản dịch tiếng Trung, 

một đồng tu ở HongKong tặng tôi một cuốn. Tôi xem qua, nói rất hay. Tổng hợp rất nhiều dự 

ngôn trên thế giới, để xem diễn biến thế giới này trong tương lai. Ông đối với tư tưởng dự 

ngôn về thảm họa 2012, ông cho rằng 2012 là cơ hội cho toàn nhân loại bỏ ác dương thiện, 

cải tà quy chánh. Ông nói tất cả mọi người cần phải đoan chánh tâm niệm, đưa thế giới này đi 

đến một tương lai tốt đẹp hơn. Lời này nói rất giống với những gì trong kinh Đức Phật dạy, 

cũng có rất nhiều nhà khoa học có tư tưởng tương đồng với ông. Vấn đề là người trên thế 

giới này có cải tà quy chánh chăng, có bỏ ác dương thiện chăng? Nếu không thể thì sao? Nói 

cách khác, không thể đồng nghĩa với tận thế. Trong tập tục ngày xưa gọi là trên trời đòi 

người, con người không thể cải ác hướng thiện, ông trời đến đòi người. 
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Bởi vậy hiện nay, Phật Bồ Tát, trời làm sao để giúp người thế gian này? Chúng ta biết 

thiên nhân từ bi, Phật Bồ Tát từ bi, cứu khổ cứu nạn. Phương pháp cứu khổ tất cả chúng sanh, 

nghĩa là phải giúp họ giác ngộ. Khi đã giác ngộ họ sẽ quay đầu, họ mới có thể cải tà quy 

chánh. Phương pháp giác ngộ chính là phải dựa vào giáo dục. Nếu con người thật sự thông 

qua học tập giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả, giáo dục thánh hiền, sẽ 

quay đầu. Nếu không có những giáo dục này, như giáo dục hiện nay trên toàn thế giới, là 

giáo dục gì? Là giáo dục danh lợi, tranh danh đoạt lợi. Có thể nói bắt đầu từ mẫu giáo, đến 

thạc sĩ, đến tiến sĩ, nghiên cứu điều gì? Nghiên cứu làm sao tranh danh đoạt lợi. Khởi tâm 

động niệm không phải vì người khác, là vì bản thân. Khởi tâm động niệm là tổn người lợi 

mình, quả thật đáng sợ! Trong kinh này gọi là cảm ứng. Ý niệm này, hành vi này, chiêu cảm 

nên điều gì? Không phải thế giới Cực Lạc, mà là thế giới bi thảm. Cũng chính là đối với rất 

nhiều dự ngôn mà nói đó là tận thế, địa cầu hủy diệt. Các nhà khoa học nói, có thể tạo thành 

hủy diệt cho địa cầu, có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên chính là đại chiến thế 

giới lần thứ ba, vũ khí hạt nhân, chiến tranh hóa học, tạo thành sự hủy diệt của nhân loại trên 

toàn đia cầu. Đây là nhân họa, không phải thiên tai, mọi người hết muốn sống muốn cùng 

nhau chết. Điều này rất có thể, vì hiện nay vũ khí hạt nhân rất nhiều, đủ để hủy diệt toàn thế 

giới, không phải không thể. 

Thứ hai là nói đến thiên tai tự nhiên, hiện nay đáng sợ nhất là nhiệt độ địa cầu không 

ngừng lên cao. Băng ở Nam Bắc Cực tan rã, đây là thảm họa lớn. Nhiệt độ toàn bộ địa cầu 

thay đổi, thay đổi này ảnh hưởng đến điều gì? Ảnh hưởng đến sự sanh tồn của động thực vật, 

nghiêm trọng nhất là lượng sản xuất lương thực giảm sút nhiều, nhân loại đói khát. Hiện 

tượng này_tôi nghe nói năm nay, Đông bắc của Trung quốc là khu vực sản xuất lúa mì nhiều 

nhất trên toàn thế giới, sản lượng lúa mì trên toàn thế giới, Đông bắc đứng hàng đầu. Nghe 

nói thu hoạch năm nay tổn thất 40%, nhiều hơn 1/3 một chút. Năm nay mùa đông ấm áp, mùa 

vụ của lúa mì không dài. Khí hậu các nơi trên thế giới đều biến hóa, nơi đúng ra là lạnh thì 

trở thành ấm, nơi ấm áp trở thành lạnh, nên động thực vật tử vong rất nhiều. 

Thứ ba là nước biển dâng cao, các đô thị ven biển đều bị ngập. Có những đợt sóng thần 

nghiêm trọng, núi lửa phun trào, động đất lớn, động đất trên cấp chín. Những điều này gây ra 

phiền phức rất lớn. Tóm lại, thiên tai hay nhân họa, nó đều liên quan mật thiết với nhân tâm 

thái độ của chúng ta. Nếu chúng ta đoạn ác tu thiện, thay đổi tâm thái, có thể cải thiện sanh 

thái biến dị của địa cầu này. Đạo lý này trong kinh điển nói rất rõ ràng, chính là cảnh tùy tâm 

chuyển. Cảnh là hoàn cảnh cư trú của chúng ta, hoàn cảnh cư trú của chúng ta xấu hay tốt, 

đều thay đổi theo tâm của chúng ta. 

Ở đây nói vô vi pháp thân là thể. Tâm thiện, lời nói thiện, hành vi thiện của tỳ kheo 

Pháp Tạng, phàm là người phát nguyện vãng sanh thế giới Cực Lạc cũng là tâm thiện, lời nói 

thiện, hành vi thiện. Cho nên chiêu cảm cõi thanh tịnh rộng lớn, thù thắng trang nghiêm 

không gì sánh được, đây là chiêu cảm. 

Ngày nay ở địa cầu này, thân khẩu ý của chúng ta đều bất thiện. Theo kinh Phật mà nói, 

lấy kinh Phật làm tiêu chuẩn, nghiệp chúng ta tạo gọi là tạo mười ác nghiệp. Thân không rời 

sát đạo dâm; miệng không rời vọng ngữ, lưỡng thiệt, ỷ ngữ, ác khẩu; ý nghĩ là tham sân si, đủ 

mười ác nghiệp. Thân khẩu ý đều tương ưng với mười ác nghiệp, đó chính là nguyên nhân 

thiên tai xuất hiện trên địa cầu. Từ chỗ này chúng ta có thể tỉnh ngộ, phương pháp cứu vãn 

duy nhất chính là tìm lại nền giáo dục của thánh hiền. Chúng ta phải cố gắng học tập, mới có 

thể cứu vãn thiên tai này, như những gì ông Baladen nói. Mọi người đều học tập, đều tu thiện, 
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đều tích đức, địa cầu sẽ thay đổi thật tốt, thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn. Quyền thao túng 

vẫn ở trong tay chúng ta, điều này chúng ta không thể không biết. 

Những năm lại đây, trên quốc tế đích thực tôi dùng không ít thời gian, làm công việc 

hòa thuận giữa các Tôn giáo, hy vọng Tôn giáo có thể đoàn kết. Tôn giáo thật sự có thể làm 

được đối xử bình đẳng, giao tiếp hòa thuận, học tập lẫn nhau. Nói tường tận về kinh điển, 

khuyên tín đồ học tập lời dạy của thần thánh. Có thể giúp thế giới, giúp xã hội, khôi phục an 

định hòa thuận, giúp địa cầu hóa giải thiên tai. Ngoài điều này ra, vô cùng khó khăn. Vì ở thế 

gian này, người tín ngưỡng Tôn giáo không ít, trên một nửa nhân số. Những người này có thể 

quay đầu hướng thiện, sẽ ảnh hưởng những người không tin Tôn giáo, điều này dựa vào sự 

nổ lực của mọi người, tự hành hóa tha. 

Tỳ kheo Pháp Tạng nói: “Chúng sanh luân hồi trong lục đạo, nhanh chóng sanh vào 

nước ta hưởng an lạc”. Phổ nguyện, đây là hoằng nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng. An lạc ở 

đây là niềm an lạc thật sự, trong này không hề có tác dụng phụ, vì sao vậy? “Đốn thoát sanh 

tử, tốc thành chánh giác, cho nên gọi là an lạc”. Vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc 

thuộc về đốn siêu, đây là pháp môn viên đốn, một đời thành tựu, không cần thời gian quá dài. 

Chúng ta thấy ngày xưa, thấy người niệm Phật bây giờ, thật sự tinh tấn nhất tâm nhất ý 

cầu sanh Tịnh độ, họ dùng bao nhiêu thời gian? Thông thường đều ba năm, ba năm là thành 

tựu. Nói như chúng ta hiện nay, ba năm là lấy được Visa di dân đến thế giới Cực Lạc. Lấy 

được Visa, có thể đi bất kỳ lúc nào. Có nhiều người lấy được là đi ngay, vì sao? Lìa khổ được 

vui. Có người lấy được vẫn chưa đi, đó là họ có nhân duyên khác, nhân duyên gì? Muốn đưa 

nhiều người cùng đi. 

Câu sau cùng của Tịnh Nghiệp Tam Phước nói: “Khuyến tấn hành giả”. Mười câu trước 

là thành tựu chính mình, câu sau cùng phải ghi nhớ, bản thân thành tựu, đừng quên dẫn theo 

nhiều người cùng đi, đây là điều Phật A Di Đà kỳ vọng ở chúng ta. Chúng ta và chúng sanh ở 

đây có nhân duyên, chúng ta nói họ có thể tin, họ có thể nghe hiểu, cũng rất hoan hỷ. Chúng 

ta ở lại thế gian này thêm vài hôm, không có gì chướng ngại, dẫn thêm vài người cùng đi, đây 

là việc chính xác, là niềm an lạc thật sự. 

“Kinh Xưng Tán Tịnh Độ lại nói: Vì chư hữu tình tuyên nói pháp thậm thâm vi diệu, 

khiến được lợi ích an lạc thù thắng”. Chúng ta cần ghi nhớ câu này, chúng ta phải học Phật 

Bồ Tát, mọi lúc mọi nơi, gặp chúng sanh có duyên. Thế nào là chúng sanh có duyên? Gật đầu, 

mỉm cười với quý vị khi gặp mặt, đây là chúng sanh có duyên. Người lạ, không quen biết, tôi 

thường gặp, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Chắp tay cung kính: “A Di Đà Phật”, đưa 

danh hiệu Phật A Di Đà vào trong A lại da thức của họ, đây là chúng sanh có duyên. Nếu họ 

hàn huyên với quý vị vài câu, quý vị nên khuyên họ niệm Phật A Di Đà, khuyên họ đoạn ác 

tu thiện, khuyên họ cầu sanh Tịnh độ, nói về lợi ích của Tịnh độ. Gần đây có đạo tràng giảng 

kinh dạy học, có thể giới thiệu cho họ. Nếu không đem kênh truyền hình, mạng internet mà 

chúng ta giảng kinh dạy học đều giới thiệu cho họ, đây đều thuộc về “vì chư hữu tình tuyên 

nói pháp thậm thâm vi diệu”. Chúng ta hy vọng họ cũng có thể đạt được lợi ích an lạc thù 

thắng, nhất định được vãng sanh, thù thắng vô cùng, lợi ích chân thật, an lạc chân thật. “Cho 

nên gọi là hưởng niềm an vui, trong kinh gọi là ban cho lợi ích chân thật, chính là chỉ ý này”. 

Là chỉ vấn đề này, đây là lợi ích chân thật. 

Hai câu sau cùng: “Thường vận từ tâm cứu bạt hữu tình, độ tận vô biên chúng sanh đau 

khổ”. Phẩm này là “Pháp Tạng nhân địa”, cũng chính là giới thiệu lịch sử của thế giới tây 

phương Cực Lạc, do đâu mà có. Lịch sử của Phật A Di Đà, chính là lịch sử của thế giới Cực 
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Lạc. Lịch sử thế giới Cực Lạc, chính là lịch sử của Phật A Di Đà. Chúng ta rõ ràng minh 

bạch, thâm tín không nghi. Trong Phật pháp nói bi là ban vui, từ là bạt khổ. Giúp chúng sanh 

lìa khổ là bi tâm, giúp chúng sanh được vui là từ tâm. Hay nói cách khác, giúp chúng sanh lìa 

xa luân hồi lục đạo là bi tâm, giúp chúng sanh vãng sanh thế giới Cực Lạc là từ tâm. Xa rời 

nơi đau khổ này để đi về đâu? Đi đến nơi tốt đẹp, đây mới là lợi ích chân thật, lợi ích tất cả 

chúng sanh khổ nạn. 

“Hai câu này biểu trưng hoằng thệ đại từ đại bi của ngài Pháp Tạng”, chúng ta cần phải 

học tập. “Nguyện thường bạt khổ ban vui cho tất cả chúng sanh, tận vị lai tế gánh vác trách 

nhiệm chửng tế, độ tận chúng sanh đều thành chánh giác”, giống với đại nguyện của Bồ Tát 

Địa Tạng.  

Một đạo tràng, đại chúng cùng nhau tu tập, lợi ích vô biên. Một mình tu học không dễ, 

cần có nghị lực và tâm nguyện lớn mạnh. Nếu phương diện này không đủ, cùng nhau tu tập 

có lợi ích hơn nhiều, cùng nhau tu tập gọi là nương vào đại chúng. Cùng nhau tu tập có quy 

củ, gọi là nghi thức quy củ, cần phải tuân thủ, dần dần nuôi dưỡng thành thói quen. Tâm 

không lìa Phật, Phật không lìa tâm, trong tâm có Phật A Di Đà. Chúng ta tu hành, tu pháp 

môn Tịnh độ mới có cán bản. Biết bao nhiêu người tu hành suốt mấy mươi năm, trong tâm có 

Phật A Di Đà chăng? Không có. Trong tâm không phải danh lợi chính là thân tình, hai loại 

này đều là nhân của luân hồi lục đạo. Hay nói cách khác, họ tu thời gian dài trong luân hồi 

lục đạo, tu ở thế giới Cực Lạc thời gian ngắn. Sức mạnh của luân hồi lục đạo lớn, sức mạnh 

của thế giới Cực lạc nhỏ, sau cùng vãng sanh về đâu? Vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo.Từ 

đó cho thấy, chúng ta thật sự muốn tu, đặc biệt là trong thời gian này. Tôi rất hoan hỷ đối với 

dự ngôn về thiên tai năm 2012, vì sao rất hoan hỷ? Định thời gian ở đây, tôi vãng sanh trong 

ngày tháng này. Một khi thiên tai thật sự xảy ra, tôi sẽ về thế giới Cực Lạc, con người đâu có 

chuyện không chết! Có thân đều có chết, sau khi chết mỗi người sanh về một nơi khác nhau. 

Tôi vứt bỏ thân thể này để về thế giới Cực Lạc, không thể nói vứt bỏ thân thể này vẫn tiếp 

tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo, quả là sai lầm! Nếu không trôi lăn trong luân hồi lục đạo, 

quý vị phải buông bỏ luân hồi lục đạo, đừng nghĩ đến luân hồi lục đạo. Không nghĩ đến thân 

tình trong lục đạo, càng không được nghĩ đến danh lợi, vứt bỏ triệt để. Nhất tâm nhất ý 

hướng về thế giới tây phương Cực Lạc, hướng về Phật A Di Đà. Trong tâm có thật, như thế 

mới thật sự vãng sanh, mới thật sự thành tựu. Bản thân chúng ta phải có lòng tin, phải nắm 

chắc. Thế gian này thì sao? Thế gian này tất cả đều tùy duyên. Tùy duyên mọi người đều 

hoan hỷ, tuyệt đối đừng chấp trước, tuyệt đối đừng xem là thật. Nó là giả, không phải thật. 

Phải xem thế gian này như quán trọ, tôi đến đây để du lịch, thời gian có hạn. Đến đây để chơi, 

tham quan, hai ngày là đi, không được lưu luyến nơi này. 

Thấy chúng sanh khổ nạn, phải phát nguyện như Bồ Tát vậy. Đến thế giới Cực Lạc, 

thành tựu đạo nghiệp của mình, thành tựu thần thông của mình. Sau khi thành tựu, tôi trở lại 

giúp quý vị. Trở lại sẽ rất tự tại, là thừa nguyện trở lại, không phải vì nghiệp lực. Thông 

thường chúng sanh không được tự do, vì do nghiệp lực mà đến cũng là do nghiệp lực mà đi, 

đến đi đều không tự tại. Nếu sanh đến thế giới Cực Lạc, sau đó trở về, là do nguyện lực mà 

trở về, đến đi đều tự do, tự tại biết bao! 

Vô lượng vô biên thế giới có nhân duyên với chúng ta, không phải chỉ tinh cầu này. Rất 

nhiều tinh cầu trong quá khứ ta từng ở, trong đời vị lai đều có phần. Vũ trụ, dùng trời đất bao 

la cũng không cách nào ví dụ được, quá rộng lớn. Đều là nơi tu học của chúng ta, đều là thiện 

duyên nâng cao cảnh giới của chúng ta. Cho nên nhất định giống như Bồ Tát vậy, đại từ đại 
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bi. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, từ bi này không có bất kỳ điều kiện nào. Vì sao vậy? Vì 

chúng sanh với mình là nhất thể, họ mới có thể bạt khổ ban vui cho tất cả chúng sanh. Thời 

gian bao lâu? Tận vị lai tế, không có điểm dừng, cứ mãi như thế. Sứ mạng chính là mấy chữ: 

“Gánh vác trách nhiệm cứu tế, độ tận chúng sanh” này. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Không thành Phật đạo tức không thể độ tận chúng 

sanh. 

“Thường, chỉ thời gian. Quá khứ, hiện tại, vị lai là tam tế. Thường tức dọc cùng tam tế, 

bao gồm quá khứ, hiện tại, vị lai tất cả thời gian”, tất cả đều là sự nghiệp giúp chúng sanh 

khổ nạn. “Vô biên là chỉ thời gian và không gian, biến khắp mười phương hư không”, chính 

là trong đại thừa nói: “ngang khắp mười phương”. “Dọc cùng tam tế, ngang khắp mười 

phương”, chính là ý này. “Bao gồm tất cả thời gian và không gian”, vì thế không có biên tế, 

“tức là mười phương ba đời vô lượng vô biên”. 

“Bồ Tát Pháp Tạng đối với mọi lúc mọi nơi, đại từ đại bi độ thoát chúng sanh, đến khi 

nào độ tận mới thôi”, nguyện này phát quá rộng lớn. “Nhưng thời gian không cùng tận, 

không gian không cùng tận, chúng sanh cũng không cùng tận”, vì sao? Vì trong tự tánh, ba 

loại này đều bất khả đắc. Trong tự tánh thanh tịnh viên minh thể, ba loại này đều là giả. 

Không gian và thời gian từ đâu mà có? Trong Phật pháp gọi nó là bất tương ưng hành pháp, 

dùng danh từ hiện nay là từ trong khái niệm trừu tượng biến hiện ra, nó không phải sự thật. 

Có khái niệm trừu tượng này, giống như nó thật sự tồn tại. Khi nào giác ngộ, buông bỏ phân 

biệt chấp trước thì nó không còn nữa, thời gian không gian không còn. Thời và không gian 

bao gồm chúng sanh. Hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện, nói rất giống trong kinh Phật, 

đều cho rằng đây là tướng hư huyễn, không phải chân thật. 

Các nhà khoa học nói, chân thật chỉ có ba loại. Toàn thể vũ trụ_Ba loại này là gì? Họ 

nói là năng lượng, tin tức, vật chất, là ba loại này. Vật chất từ đâu mà có? Vật chất từ năng 

lượng biến hiện ra, tin tức cũng từ năng lượng biến hiện ra. Năng lượng biến hiện như thế 

nào? Hiện nay các nhà khoa học nói từ không sinh ra có. Cũng có nhà khoa học nói: toàn thể 

vũ trụ là một hiện tượng dao động. Đưa ra lý luận dây đàn, giống như đàn cầm, lý luận dây 

đàn, hiện tượng dao động, điều này rất gần với những gì trong Phật pháp nói. 

“Cho nên đại từ đại bi đại nguyện đại hạnh này cũng không có cùng tận”. Từ bi nguyện 

hạnh của chúng ta, phải giống như Pháp Tạng, phải giống như Bồ Tát Địa Tạng. Nguyện 

sanh Tịnh độ, Đức Phật làm chứng cho chúng ta. Chúng ta và Bồ Tát Pháp Tạng, tức Phật A 

Di Đà, chí đồng đạo hợp, giúp những chúng sanh đau khổ quay đầu là bờ. 

Bài kệ sau cùng này là thỉnh Phật chứng minh. Quý vị xem ở trước ngài phát đại nguyện, 

phát nguyện chính mình thành tựu, nguyện độ chúng sanh, thỉnh Đức Phật chứng minh: “Ngã 

hành quyết định kiên cố lực, duy Phật thánh trí năng chứng tri, túng chỉ thân chỉ chư khổ 

trung, như thị nguyện tâm vĩnh bất thoái”. 

Chúng ta xem chú giải, Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta: “Bản tụng”, nghĩa là kệ tụng 

trong phẩm này phân thành ba đoạn lớn. Đầu tiên là tán Phật, tiếp theo là phát nguyện, đoạn 

sau cùng bốn câu kệ này, bốn câu kệ sau cùng này tức thỉnh Phật chứng minh. “Tỳ kheo Pháp 

Tạng phát nguyện xong”, sau khi ngài phát nguyện. “Tức thỉnh Thế Gian Tự Tại Vương Như 

Lai làm chứng minh”, thỉnh Phật làm chứng ngài đã thực hành. Ngài nguyện không phải giả, 

không phải hư nguyện, ngài đã thực hiện những gì mình nói ra. 

Chư vị thử nghĩ xem, nguyện ngài phát quả thật rất phi thường, kiến lập một thế giới 

Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc đó rộng lớn bao nhiêu? Nói cho chư vị biết, lớn hơn thế giới Hoa 
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Tạng. Thế giới Hoa Tạng là một thế giới hải, 20 lớp, giống như một nhà lầu lớn vậy, 20 tầng. 

Đức Phật nói, thế giới Ta Bà chúng ta với thế giới Cực lạc của Phật A Di Đà là cùng một 

tầng trên nhà lầu này, tầng thứ 13, quý vị sẽ biết thế giới Hoa Tạng lớn chừng nào. Trên thực 

tế thế giới Cực Lạc lớn hơn thế giới Hoa Tạng, không có biên tế. Từ điều này khiến chúng ta 

nghĩ đến, sức mạnh niệm lực của chúng ta lớn biết bao! 

Gần đây các nhà khoa học phát hiện, nếu niệm lực chúng ta tập trung vào một điểm. 

Chúng ta không suy nghĩ lung tung, chỉ có một niệm, sức mạnh đó có thể thay đổi quỹ đạo 

của tinh cầu trong hư không, có sức mạnh lớn như thế. Chúng ta tin, vì sao? Vì niệm lực của 

tỳ kheo Pháp Tạng có thể kiến lập nên thế giới Cực Lạc, khó khăn hơn nhiều so với việc thay 

đổi sự vận hành của tinh cầu trong hư không, không thể sánh được. 

Pháp Tạng từ đâu đến? Từ trong tự tánh biến hiện ra. Chúng ta từ đâu đến? Cũng là từ 

trong tự tánh biến hiện ra. Vì sao ngài có trí tuệ lớn lao như thế, đức năng lớn lao như thế, tại 

sao chúng ta không có? Chúng ta có. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

nói: Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, chứng tỏ mỗi người chúng ta 

đều có. Vì sao ngài có thể khởi tác dụng, còn chúng ta thì không? Vì niệm của ngài chuyên 

nhất, niệm chúng ta phân tán, suy nghĩ lung tung. 

Quý vị thử nghĩ xem, từ sáng đến tối quý vị suy nghĩ bao nhiêu việc, niệm trước diệt 

niệm sau sanh. Nói thật, sự tinh vi của máy vi tính cũng không tính đếm được. 24 giờ vọng 

niệm nhiều như vậy, huống gì một năm, huống gì mười năm, huống gì ta sống trên thế gian 

này mấy mươi năm, có biết bao nhiêu vọng niệm! Chư Phật Bồ Tát không có vọng niệm, chỉ 

có một niệm, một niệm này là độ tận chúng sanh đau khổ. Chúng ta vẫn chưa được độ! 

Không phải chúng ta không được độ, mà là chúng ta không tiếp thu. Giống như mặt trời, ánh 

sáng mặt trời chiếu khắp đại địa. Tôi không bị nó chiếu, tôi dùng dù che nó, tôi không để nó 

chiếu, mặt trời cũng hết cách. Phật A Di Đà phổ độ chúng sanh cũng như thế, ánh sáng Đức 

Phật đích thực chiếu đến quý vị, nhưng quý vị cầm dù che lại, không để ngài chiếu đến. 

Chiếc dù này của chúng ta chính là khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, như vậy thì 

không còn cách nào khác.  

Cùng một đạo lý đó, ngày nay chúng ta học tập những điển tịch của cổ thánh tiên hiền 

rất khó khăn. Điển tịch của thánh hiền lưu truyền đến nay, chúng ta mở kinh ra chính là Phật 

quang phổ chiếu, chiếu soi chúng ta. Chúng ta thấy được, cũng có thể đọc tụng, cũng có thể 

nghĩ đến ý nghĩa của kinh này, nhưng nghĩ không ra. Ngày ngày đối diện nó nhưng không 

khai ngộ, là do nguyên nhân gì? Do bản thân chúng ta có chướng ngại. Chướng ngại đầu tiên 

của chúng ta là gì? Là hoài nghi nó. Những điều này là người của mấy ngàn năm trước viết, 

hiện nay vẫn hữu dụng ư? Khởi lên ý niệm này là xong, nó ngăn chặn tất cả. Bây giờ chúng 

ta không tin có cổ thánh tiên hiền, tin điều gì? Tin mình là thánh hiền, không có tâm cung 

kính đối với cổ nhân. Học tập hoàn toàn dựa cào cung kính, đại sư Ấn Quang nói: một phần 

cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Chúng ta 

đến một phần tâm cung kính cũng không có, như vậy sao có thể đạt được lợi ích? Phật Bồ 

Tát đến đây giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, chúng ta không có tâm cung kính vẫn 

không đạt được lợi ích. 

Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế, trong kinh điển có ghi chép điều này. Ngài ở 

thành Xá Vệ giảng kinh dạy học thời gian rất dài, ngài ở đó rất lâu. Nhân dân ở thành Xá Vệ 

có mười vạn người, thời đại đó mười vạn người là đô thị lớn. Ngày xưa vào thời Xuân Thu 

Chiến Quốc, mười vạn người là nước lớn, Khổng tử sinh vào thời đó. Có 1/3 số người từng 
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thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật mỗi ngày đều đi khất thực, có người từng gặp, biết 

Phật Thích Ca Mâu Ni. Có 1/3 số người, chỉ nghe nói có Đức Phật, nhưng chưa từng gặp. 

Còn 1/3 số người không hề hay biết, không những chưa từng gặp, đến tên cũng chưa từng 

nghe đến. Điều này nói lên một sự thật, nhân duyên không giống nhau. 

Ngày nay điển tịch của cổ thánh tiên hiền chiếu soi khắp mười phương, hoàn toàn là sự 

thật. Bản thân chúng ta không thể học tập, như vừa mới nói, thứ nhất là không có tâm cung 

kính, thứ hai là gì? Có tâm cung kính, nhưng xem không hiểu cổ văn, đây là chướng ngại lớn, 

chướng ngại đều có thể khắc phục. Lúc phiên dịch kinh văn, các đại đức phiên dịch kinh văn 

rất từ bi, dùng điều gì? Dùng văn tự, câu chữ rõ ràng dễ hiểu nhất để viết, vì sao vậy? Hy 

vọng mọi người đều có thể đọc hiểu. Cho nên kinh Phật đơn giản hơn nhiều so với cổ văn, 

kinh Phật dễ hiểu, giống như văn bạch thoại. Đúng, là văn bạch thoại lúc đó. Nhưng nó có 

nền tảng của văn cổ, vì không có văn cổ không thể truyền thế, điều này rất quan trọng. Đây là 

phát minh đáng nể của tổ tông chúng ta, trên toàn thế giới không tìm được nhà thứ hai. Tổ 

tông chúng ta biết, ngôn ngữ có thể thay đổi, xưa và nay không giống nhau. Không cần nói 

đâu xa, 30 năm trước và 30 năm sau, nói rất nhiều thứ chúng ta nghe không hiểu. Lúc chúng 

ta nhỏ làm học sinh tiểu học, ngôn ngữ chúng ta thường dùng bây giờ không ai nói nữa. Bây 

giờ học sinh tiểu học nói chúng ta nghe không hiểu, ngôn ngữ thay đổi. Ngữ và văn phải hợp 

với nhau, ngôn ngữ thay đổi, tương lai những văn tự này hậu nhân xem không hiểu. 

Quý vị xem chữ La tinh của Âu Châu, ngữ văn của nó là nhất trí. Bây giờ ngữ văn đều 

thay đổi, văn của nó không ai hiểu, chỉ có số ít các nhà khảo cổ, vẫn chưa chắc biết được 

chân thật nghĩa của nó. Cổ nhân thông minh, họ phân ngôn ngữ và văn ngôn ra. Ngôn ngữ 

tùy theo thời đại, tùy theo khu vực, bất luận nó thay đổi như thế nào, nhưng văn ngôn đều 

không thay đổi, vĩnh viễn không thay đổi. Vì thế chỉ cần quý vị học văn cổ, đọc sách cổ thì 

giống như đối diện với cổ nhân nói chuyện vậy. Phát minh này quá tuyệt vời, ở thế gian phát 

minh dù vĩ đại đến đâu cũng không hơn được. Kinh nghiệm, trí tuệ của ngời xưa, dùng công 

cụ này vĩnh viễn truyền cho con cháu đời sau. Nếu chúng ta bất kính với tổ tông, đó gọi là đại 

bất hiếu, tội này nặng biết bao! Cổ thánh tiên hiền đối với đời sau, yêu thương bảo hộ vô 

cùng chu đáo, nghĩ ra phương pháp hay này. Nếu chúng ta học cổ văn, tôi từng nói với quý vị 

rất nhiều lần, hai năm là đủ. Chỉ cần chuyên tâm hai năm, hai năm này là gì? Hàng căn tánh 

bậc trung, hàng thượng căn một năm nửa năm là thông. Tôi đang nghĩ cách để tìm lại, vở làm 

văn mẫu học sinh tiểu học ngày xưa của tôi. Tôi nhớ có mười mấy cuốn, hình như mười một 

mười hai cuốn gì đó, bây giờ dọn nhà, dọn lui dọn tới không biết để đâu, chỉ còn lại hai cuốn. 

Tôi tìm xem, xem có ai, người khác có cất giữ nó, đầu năm dân quốc, tập làm văn, bài văn 

mẫu của học sinh tiểu học đầu năm dân quốc. Bây giờ sinh viên tốt nghiệp đại học khoa văn 

cũng xem không hiểu. Quý vị nói trình độ quốc văn, trình độ quốc văn của học sinh tiểu học 

đầu năm dân quốc, hơn sinh viên tốt nghiệp đại học khoa văn hiện nay, thậm chí là tốt nghiệp 

thạc sĩ, đều không viết được những bài văn như thế. Lúc đó khoảng bao nhiêu tuổi? Mười 

một mười hai tuổi, sao họ có thể viết hay như vậy? Học, từ nhỏ đã học cổ văn, ngày ngày học, 

học năm ba năm tự nhiên sẽ biết. Ngày xưa học Đại Học khoảng sáu bảy tuổi, sớm thì sáu 

tuổi, trể thì bảy tuổi. Coi như bắt đầu tính từ sáu tuổi đến mười tuổi, bốn năm, có thể viết 

được bài văn hay như thế. Bây giờ chúng ta siêng năng học cũng không thành vấn đề, nhất 

định có thể theo kịp. 

Thầy giáo dạy tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam rất quan tâm điều này, đặc biệt là dạy những 

học trò phát tâm giảng kinh dạy học, nhất định phải học cổ văn. Chúng tôi lúc đó học theo 
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sách chỉ định là Cổ Văn Quán Chỉ, chọn 100 bài trong đó. Thầy nói, có thể đọc thuộc, có thể 

giảng giải 50 bài, là có năng lực đọc cổ văn, không còn khó khăn khi đọc điển tịch của người 

xưa. Có thể đọc thuộc 100 bài, có thể giảng giải đọc thuộc 100 bài, sẽ có năng lực viết cổ văn. 

Chúng ta tính, một tuần học một bài, một năm 50 tuần, hai năm 100 tuần. Dùng hai năm thời 

gian học tốt văn cổ, chướng ngại này không còn. Sau đó tiếp tục học thành tâm thành ý, sanh 

khởi tâm cung kính đối với thánh hiền, chướng ngại này cũng không có. Đời này nếu quý vị 

thật sự tin tưởng tôn sùng lời dạy của cổ nhân, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. 

Mười năm, hai mươi năm, quý vị là nhà hán học của thế giới, không ai có thể sánh với quý vị. 

Một bộ kinh thông, tất cả kinh đều thông. Đều do bản thân thật sự nổ lực, hiếu học, nhất tâm 

chuyên chú, đâu có đạo lý không thành công! 

Bên dưới, Ta là Pháp Tạng tự xưng. “Nguyện hạnh của ta, đầy đủ sức quyết định kiên 

cố, chỉ có Phật Thế Tôn viên mãn tam giác- tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ngũ nhãn 

sáng tỏ, trí tuệ vô ngại, mới có thể vì ta chứng minh chân thật, cho nên nói chỉ có thánh trí 

của Phật mới có thể chứng tri”. Đây là vì sao phải thỉnh Phật chúng minh, ngoài Phật ra 

không ai có thể chứng minh ngài phát đại nguyện. “Khi Pháp Tạng phát nguyện xong là địa 

thượng Bồ Tát, cảnh giới thâm sâu, cho nên không phải dư nhân có thể biết được, chỉ có 

thánh trí của Phật mới có thể làm chứng, đây cũng là biểu trưng thâm sâu, Pháp Tạng đại sĩ 

diệu đức khó lường”. Các bậc tổ đức xưa nay cho rằng, lúc tỳ kheo Pháp Tạng phát tâm, ngài 

đã là địa thượng Bồ Tát, không phải người bình thường, vì thế cần Đức Phật làm chứng cho 

ngài. 

Hai câu sau: Kết thệ lập tâm. “Đường Dịch nói: Mặc dù trầm luân trong các địa ngục vô 

gián, tâm nguyện này trước sau không thoái chuyển. Địa ngục vô gián, khổ độc vô hạn. 

Đường Dịch lấy cái khổ cực nặng trong địa, nhiếp các khổ khác”. Các điều khổ khác không 

nghĩa lý gì, khổ đến như thế cũng không thoái tâm. “Kinh này Pháp Tạng phát nguyện, mặc 

dù thân này ở trong các điều khổ”, các điều khổ này đương nhiên cũng bao gồm địa ngục. 

“Nguyện hạnh như trên của ta, mặc dù đọa địa ngục cũng không thoái chuyển”, đây là phát 

thệ nguyện. “Chính là hiện rõ kinh văn ở trước, hạnh của ta có sức quyết định kiên cố”, ngài 

quyết định kiên trì đến cùng, ngài muốn hoàn thành tâm nguyện này của mình. 

Trong Hội Sớ nói: “nhưng có nguyện này, nguyện tức hư”, tuy có nguyện nhưng không 

hành. “Nhưng có hạnh này”, nếu không có nguyện “hạnh tức hư”, đó đều không thể thành 

tựu. “Cần phải nguyện hạnh hổ tương lẫn nhau, gọi là giai khắc”, khắc là thành tựu. Nhất 

định phải có nguyện, nguyện là phương hướng của mình, là mục đích của mình. Phải siêng 

năng nổ lực mới có thể đạt được mục đích, mới có thể hoàn thành mục tiêu mình làm, điều 

này rất quan trọng! Tỳ kheo Pháp Tạng rất khó được, có Thế Gian Tự Tại Vương Phật giúp 

ngài.  

Ngày nay chúng ta lập nguyện cầu sanh Tịnh độ, nhân duyên chúng ta thù thắng hơn 

ngài, vì sao vậy? Vì chúng ta có Phật A Di Đà dẫn dắt, Phât A Di Đà ở đâu? Chính là Kinh 

Vô Lượng Thọ, chỉ cần chúng ta đọc tụng mỗi ngày. Đặc biệt là chú giải của cư sĩ Hoàng 

Niệm Tổ, chú giải quá hay, tôi thấy chú giải này hoan hỷ vô lượng. Khi tôi ở Mỹ là ông vừa 

hoàn thành, tặng cho tôi một bộ, bản in dầu, tôi nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Lúc đó tôi dừng 

lại tất cả mọi công việc, từ sáng đến tối xem bộ chú giải này. Xem xong tôi liên lạc với ông, 

trước tác này có bản quyền chăng? Có bản quyền thì tôi không nói nữa, nếu không có bản 

quyền, tôi sẽ đưa về Đài Loan in mười ngàn cuốn. Ông ta vô cùng hoan hỷ, không có bản 

quyền, còn muốn tôi viết giúp ông bài tựa. Chúng tôi kết giao là bắt đầu từ bộ kinh này. 
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Ngày nay chúng ta được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, Đại Kinh là ánh 

sáng của Phật, mở kinh ra là ánh sáng của Phật chiếu đến. Chúng ta với ngài là tâm tâm 

tương ấn, nguyện nguyện tương tùy, sao không vãng sanh được? Thật sự có hạnh nguyện này, 

ở thế giới này cũng rất an lạc, vì sao vậy? Vì ta không cần gì cả sẽ rất an vui. Nếu ở thế gian 

này, cái này cũng cần, cái kia cũng cần, như vậy sẽ rất đau khổ. Không cần gì cả, hoàn toàn 

buông bỏ. Ta đến đây du lịch, tham quan, đến xem mọi người, rất tự tại, rất an vui! 

Thấy quý vị đau khổ, ta lập tức về thế giới Cực Lạc. Đợi tôi thành tựu, nhất định trở lại 

giúp mọi người, cũng là giúp Phật A Di Đà hoàn thành đại nguyện chung. 

Phẩm này chúng ta tạm dừng tại đây. 

 

 

 
Tập 180 

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư 

Chuyển ngữ: Hạnh Chơn 

Biên tập:Bình Minh 

Thời gian:30.10.2010 

Địa điểm: Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội – Hongkong 

 

Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng 

Thọ Kinh Giải, trang 207, Thứ năm Chí Tâm Tinh Tấn, bắt đầu xem từ đây. 

Chú giải của Hoàng Niệm Tổ phân bộ sách thành bốn quyển, đây là bắt đầu quyển thứ 

hai: “Phẩm này tiếp theo ở trước”. Đây là phẩm thứ năm, tiếp theo phẩm thứ tư ở trước. “Bồ 

Tát Pháp Tạng phát đại nguyện rằng: Ta đã phát tâm vô thượng chánh giác, khi ta thành Phật, 

cõi nước Phật hiệu, mười phương đều nghe được. Tất cả hữu tình, cho đến loài hạ đẳng như 

côn trùng, sanh đến cõi nước ta, đều làm Bồ Tát, không sót một ai”. Chúng ta xem đoạn này 

trước, đoạn này ý nghĩa rất sâu rộng, hiển lộ sự thù thắng vô cùng của pháp môn Tịnh độ. 

Bồ Tát Pháp Tạng là tiền thân của Phật A Di Đà, đây là đức hiệu của ngài khi tu hành 

chưa thành Phật. Ở trước chúng ta đã học câu “Ta đã phát”, ta là Bồ Tát Pháp Tạng tự xưng, 

ngài đã phát tâm vô thượng chánh giác, nghĩa là phát tâm nhất định thành Phật. Tâm này rất 

quan trọng, có mục tiêu, có phương hướng, công phu của ngài mới không đến nỗi uổng phí. 

Trong nguyện đặc biệt chú trọng đến khi ta thành Phật, cõi nước, Phật hiệu mười phương đều 

nghe được. Cõi nước là thế giới Cực Lạc, Phật hiệu là Phật A Di Đà, cõi nước và Phật hiệu 

mười phương đều nghe đến. Mười phương vô lượng vô biên cõi nước Chư Phật, không nơi 

nào không biết. Đích thực chúng ta đối với danh hiệu Chư Phật, danh hiệu cõi nước Chư Phật 

khắp mười phương thế giới, biết được không nhiều. Nhưng thế giới tây phương Cực Lạc của 

Phật A Di Đà, không ai không biết, vì sao vậy? Đây là vì tất cả Chư Phật Bồ Tát khắp mười 

phương đều giúp ngài tuyên truyền, cho nên hầu như rất ít người không biết. Biết có một cõi 

nước như thế, có một vị Phật như thế. 

Nếu sau khi biết, đây là nghe danh, nghe danh là có nhân duyên. Trong A lại da gọi là 

mỗi khi nghe qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Nghe đến một lần, trong A lại da 

thức có hạt giống này, tức có duyên với thế giới Cực Lạc, với Phật A Di Đà. Phật không độ 

người không có duyên, có duyên Phật A Di Đà nhất định độ quý vị. Độ nghĩa là giúp quý vị, 

nhất định ngài đến giúp quý vị, giúp những ai? Tất cả hữu tình, quả là không thể nghĩ bàn. 
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“Tất cả hữu tình chúng sanh, cho đến các loại côn trùng nhỏ bé”. Câu này là nói nhằm vào 

chúng ta, nói với đại chúng ở thế giới Ta Bà hiện tại của chúng ta, tất cả hữu tình chúng sanh. 

Chúng ta từng học Kinh Hoa Nghiêm, học Kinh Bát Nhã, những kinh luận đại thừa này. 

Chúng ta biết phạm vi tất cả hữu tình này rất lớn, không chỉ như thông thường chúng ta thấy 

hữu tình là nói đến động vật, không bao gồm thực vật và khoáng vật trong đó. Nhưng trong 

kinh điển đại thừa nói với chúng ta, vật chất và tinh thần vĩnh viễn không thể tách rời, cho dù 

nhỏ như một hạt bụi, hiện nay các nhà khoa học gọi là lượng tử. Trong Phật pháp gọi hiện 

tượng vật chất nhỏ nhất gọi là cực vi chi vi. Vật này không thể phân chia, phân nữa là không 

còn, cho nên gọi nó là lân hư trần. Hư là hư không, làm láng giềng với hư không. Rất có thể 

chính là tiểu quang tử mà hiện nay các nhà khoa học phát hiện, còn nhỏ hơn cả hạt căn bản. 

Đại khái nó không thể nhỏ hơn, không thể tiếp tục phân nữa. Một hiện tượng vật chất như 

vậy, trong nó có thọ tưởng hành thức. Khiến chúng ta nghĩ đến trong kinh luận Đức Phật 

thường nói đến năm uẩn: Sắc thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức là tình, chính là hữu 

tình, trong một hạt vi trần cũng có thọ tưởng hành thức.  

Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: “Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí”. Tất cả hữu 

tình chúng sanh, tất cả vô tình chúng sanh, đều viên mãn nhất thiết chủng trí. Nhất thiết 

chủng trí là gì? Nhất thiết chủng trí nghĩa là cực quả Chư Phật Như Lai chứng được, cao nhất, 

trong kinh thường nói là “Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác”. Hữu tình có thể chứng được, 

vô tình cũng chứng được. Thật ra vô tình là chúng ta không phát giác, nhưng nó có thật. Các 

nhà khoa học nói: Sơn hà đại địa có tình, cũng là hữu tình, cây cỏ hoa lá càng không cần nói. 

Đến hư không pháp giới, toàn thể vũ trụ đều có cơ thể. Tức nó là sống, không phải chết, nên 

chúng ta khởi tâm động niệm mới sinh ra hiện tượng cảm ứng đạo giao. Nếu nó không có thọ 

tưởng hành thức, chúng ta khởi tâm động niệm không liên quan đến nó. Vì sao chúng ta khởi 

tâm động niệm, nó có cảm ứng, nó có phản ứng? Tiến sĩ Giang bổn Thắng người Nhật bản 

làm thí nghiệm nước, nước là khoáng vật, có phản ứng. Tâm chúng ta khởi thiện niệm, nó có 

phản ứng rất đẹp. Nếu khởi ý niệm bất thiện, phản ứng của nó rất xấu, nó hiện sắc tướng cho 

chúng ta thấy.  

Tôi nói với tiến sĩ Giang Bổn Thắng, ông cần phải nổ lực để phát hiện, bây giờ chúng ta 

nhìn thấy phản ứng chỉ là sắc tướng, thật ra nó có bốn loại phản ứng. Trong kinh Đức Phật 

nói: Bốn loại này là sắc thanh hương vị, có bốn loại phản ứng này. Bây giờ chúng ta chỉ thấy 

được sắc, chưa ngửi được hương, chưa nếm được vị, chưa nghe được âm thanh, nó có phản 

ứng của sắc thanh hương vị. Khoáng vật có, hiện tượng tự nhiên có, mọi vật đều có. Trong 

kinh điển đại thừa, Đức Phật lộ ra một tin tức rằng: “Cảnh tùy tâm chuyển”, cảnh nghĩa là 

hoàn cảnh, hoàn cảnh vật chất của chúng ta thay đổi theo ý niệm của chúng ta. Có phản ứng 

không phải không có phản ứng, chỉ là chúng ta quá sơ ý nên không hề hay biết. Đức Phật 

giảng kinh thuyết pháp đa phần là phương tiện nói. Câu “tất cả hữu tình” này, là phương tiện 

nói, cũng là nói chân thật. Nếu bao gồm thực vật, khoáng vật, sơn hà đại địa, bao gồm hiện 

tượng tự nhiên. Bốn chữ này bao gồm tất cả, đó chính là nói chân thật. Nếu nói tất cả hữu 

tình là những động vật, đó là phương tiện nói. Câu nói này có sâu có cạn, xem tư tưởng của 

quý vị như thế nào. 

Bên dưới nói: “Cho đến hạ đẳng trùng loại”, đưa ra ví dụ này, động vật nhỏ trong loài 

súc sanh. Động vật nhỏ đến mức độ nào? Nhỏ như vi sinh vật, vi khuẩn. Mắt thường chúng ta 

không nhìn thấy được, nhưng nó vẫn sống. 
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Tôi nhớ tôi từng nói với quý vị, năm ngoái tôi ở Đài Loan trồng răng, trị bệnh nha chu. 

Khi kiểm tra, bác sĩ dùng cây kim lấy ra một vật nhơ bẩn màu đen trong kẻ răng của tôi, một 

chút đầu cây kim, đặt vào dưới kính hiển vi. Ông đem kính hiển vi kết nối với ti vi, để tôi có 

thể nhìn thấy từ trên màn hình, nhìn thấy dày đặc toàn là vi khuẩn, đều đang bò lúc nhúc. 

Ông ta nói với tôi, ông nói đây là trong răng của thầy, gọi là bệnh nha chu. Thầy xem trong 

nha chu của thầy có bao nhiêu vi khuẩn? Chúng ta không hề hay biết, không có cảm giác. 

Ông nói chính những con vi khuẩn này ăn hết chân răng của thầy, răng này không thể dùng, 

cần phải thay. Ông giúp tôi kiểm tra tất cả, cũng may nó mới ăn hai chân răng, ngoài ra 

không sao, vẫn dùng được, chỉ thay hai cái răng. 

Tôi hỏi ông ta, tôi nói ông phóng lớn gấp bao nhiêu lần? Ông ta nói, 3600 lần. 3600 lần 

tức có thể nhìn thấy dày đặc, quả thật giống như một tổ vậy, nhìn rất khiếp sợ. Cho nên nói 

với chúng ta khi đánh răng, ông nói không cần đánh răng, đánh chỗ nào? Chính là đánh ở chổ 

kẻ răng, đánh ở đó, đánh thật sạch ở đó, khi không còn vật dơ như vậy là đúng. Trước đây 

chúng ta không biết, chúng ta chỉ biết đánh răng, nhưng không để ý đến kẻ răng. Răng không 

sao, đánh nó làm gì? Quan trọng nhất chính là những chỗ này. Quý vị xem sống đến bảy tám 

mươi tuổi mới biết cách đánh răng, thường thức này không thể không biết. 

Đến những vi khuẩn này, nó là sống. Quý vị xem dưới đến loại côn trùng, đây là loại 

côn trùng, loại côn trùng mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Chúng có thể vãng 

sanh chăng? Có thể, cho nên chúng ta không được lơ là chúng. Chúng ta niệm Phật thường 

hồi hướng cho chúng, hy vọng chúng cùng tu hành với chúng ta. Mắt thường chúng ta không 

nhìn thấy được, nhưng nó thật sự tồn tại, vi khuẩn đích thực tồn tại. Chúng ta phải hồi hướng 

cho chúng, hy vọng chúng cùng tu hành với chúng ta. 

“Người sanh vào nước ta, đều làm Bồ Tát”. Chỉ cần là vãng sanh thế giới tây phương 

Cực, bất luận quý vị ở cõi nào trong lục đạo, chúng ta tin vi khuẩn cũng vãng sanh. Chắc 

chắn, nhiều như thế, trong đó chắc chắn có Phật Bồ Tát hóa thân trong đó, độ những vi khuẩn 

này. Chúng sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc, cũng là A Duy Việt Trí Bồ Tát.“Không 

có dư thừa”, Đại thừa, Tiểu thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, ở thế giới tây phương 

Cực Lạc đều không có, chỉ có Bồ Tát thừa. Vì thế chúng ta biết, thế giới tây phương Cực Lạc 

chỉ có hai hạng người: Một là Phật, hai là Bồ Tát, quý vị không vãng sanh thì không cần nói 

đến. Chỉ cần sanh đến thế giới Cực Lạc đều là Bồ Tát, nguyện này không thể nghĩ bàn! Tất 

cả Chư Phật trong mười phương thế giới không phát nguyện này, chỉ có Bồ Tát Pháp Tạng, 

đây là điểm khiến người khác tôn kính. 

“Những nguyện phát ra là nhất thừa nguyện hải, vượt qua vô số cõi Phật”. Đúng vậy, 

nguyện của ngài thật sự đã thực hiện. Quý vị xem, ngài phát là nhất thừa nguyện hải, toàn là 

thành Phật. Bởi vậy thế giới Cực Lạc là nhất thừa giáo, không những không có nhị thừa, 

không có tam thừa, đương nhiên càng không có ngũ thừa. Nhất thừa gọi là nhất Phật thừa, 

đến đó sẽ thành Phật. Mục tiêu là gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là một mục 

tiêu, một phương hướng này. Khi chưa đến đó, mục tiêu của chúng ta là thế giới Cực Lạc, 

một phương hướng là thế giới Cực Lạc. Một mục đích là đến thế giới Cực Lạc thân cận Phật 

A Di Đà, đến thế giới Cực Lạc vẫn là một phương hướng, một mục tiêu Vô thượng chánh 

đẳng chánh giác. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Diệu giác quả Phật, chúng ta đến thế giới Cực 

Lạc không vì gì khác, chúng ta vì điều này. Vì sao phải thành Phật? Giống như Bồ Tát Pháp 

Tạng vậy, vì phổ độ chúng sanh. Chúng sanh khổ nạn trong mười phương thế giới quá nhiều, 

phải thật sự phát tâm. Duy chỉ có thật sự phát tâm, tâm chân thành mới có thể hiện tiền, tâm 
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chân thành là thể của tâm đại bồ đề, tâm đại bồ đề mới phát khởi được. Nếu không, không thể 

phát khởi được. Thông thường chúng ta tuy nói phát bồ đề tâm, nhưng chỉ nói bằng miệng, 

không phải thật. Làm sao biết là chỉ trên miệng? Không có tác dụng của tâm bồ đề, đó không 

phải là chỉ bằng miệng ư? Thật sự phát tâm, tác dụng của tâm bồ đề xuất hiện, tác dụng gì? 

Đối với bản thân, xuất hiện thanh tịnh bình đẳng giác. Đối với tất cả chúng sanh thì sao? Đại 

từ đại bi. Chúng ta thấy tác dụng của nó sẽ biết, tâm bồ đề của chúng ta là giả không phải thật. 

Tâm chúng ta không thanh tịnh, vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn tham 

sân si mạn, vẫn còn danh văn lợi dưỡng, đó là giả! Đối với chúng sanh thì sao? Hoan hỷ đối 

với chúng sanh, có tâm từ bi đối với họ, những gì không thích không để trong lòng. 

Sao giống Phật A Di Đà, mỗi niệm không bỏ tất cả chúng sanh, dù một con vi khuẩn 

cũng không bỏ, niệm niệm không từ bỏ. Ở đó đợi họ quay đầu, khi quay đầu họ có thể tiếp 

thu, có thể tiếp thu tức có thể độ họ. Cũng nghĩa là nói, quý vị có thể tin, có thể hiểu, có thể 

hành, có thể nguyện, Đức Phật sẽ đến độ quý vị. Quý vị không tin, thì không thể lý giải, 

không thể tu hành, Phật không đến tìm. Bây giờ chúng ta cũng không có tâm bồ đề, vì sao 

chúng ta cũng có thể ở đây, gặp được kinh Phật, gặp được Kinh Vô Lượng Thọ, cũng ở đây 

nghe Phật pháp? Như vậy là sao? Đây không phải khoa chính thức trong trường của Như Lai. 

Chúng ta không phải học sinh lớp chính thức của trường, chúng ta là gì? Chúng ta là học sinh 

dự thính bên ngoài, trong lớp học của trường không có chổ ngồi của chúng ta, chúng ta ngồi 

bên ngoài nghe. Dự thính lâu ngày, dần dần chúng ta thật sự phát tâm, thật sự muốn học. Như 

vậy mới được vào, vào lớp học, thấy lớp học có chỗ ngồi của mình, chính là như vậy, bây giờ 

chúng ta là học sinh dự thính. Rất khó được, có bao nhiêu người muốn dự thính đều không có 

cơ hội. Cần phải hiểu rõ ràng minh bạch thân phận của mình, sau đó thì sao? Tâm ngạo mạn 

không sanh khởi, chúng ta thua xa người khác. 

Thế giới Cực Lạc là pháp giới nhất thừa, đích thực hơn hẳn cõi nước Chư Phật, vì sao 

vậy? Trong cõi nước Chư Phật không có như vậy. Phật từ bi, Bồ Tát vừa phát nguyện, quý vị 

thấy thầy của ngài là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ứng lời thỉnh này, hiện ra 210 ức cõi 

Phật. 210 ức không phải là con số, là biểu pháp. Trong Mật tông, chính là trong mật tông 21 

tượng trưng sự viên mãn_21. Như Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 tượng trưng sự viên mãn, pháp 

môn Tịnh độ dùng bảy tượng trưng sự viên mãn. Quý vị xem trong Kinh Di Đà đều nói bảy: 

“Bảy hàng cây, bảy lớp lan can”, đều nói đến số bảy. Bảy có nghĩa là gì? Đông nam tây bắc 

trên dưới là sáu, thêm ở giữa là bảy. Bảy có nghĩa là như vậy, tượng trưng sự viên mãn. Kinh 

Hoa Nghiêm dùng 10 là con số, từ một đến mười là viên mãn. Mật Tông dùng 21, mười sáu 

cũng thế. 

 Ở trước chúng ta thấy, trong phẩm thứ hai chúng ta thấy 16 vị chánh sĩ. 16 là sự viên 

mãn của Mật tông, 21 cũng là sự viên mãn của Mật tông. 210 ức nghĩa là đại viên mãn, lấy ý 

này, đại viên mãn là không sót thứ gì. Như vậy mới không có lỗi với Bồ Tát Pháp Tạng, biến 

pháp giới hư không giới ta đều nhìn thấy, không sót nơi nào, để ta chọn lựa.  

Những thế giới Phật này, “Pháp Tạng đều nhìn thấy”, ngài đã thấy được. “Cho nên năm 

kiếp”, ngài mất thời gian dài như thế. “Tinh tấn tu tập, kết đắc thắng nguyện, nhiếp cõi nước 

Phật, hơn hẳn 210 ức cõi Phật này”. Trong phẩm kinh này nói với chúng ta về vấn đề này, 

ngài tu hành như thế nào. Ngài thấy trong tất cả cõi nước của chư Phật, áp dụng tất cả những 

điều tốt đẹp, những gì không tốt đẹp đều không cần. Nói cách khác, thành tựu thế giới Cực 

Lạc là tinh hoa trong tất cả cõi nước của Chư Phật, những gì tốt đẹp nhất đều ở thế giới Cực 

Lạc. Nói như vậy chúng ta đã hiểu, thế giới Cực Lạc không phải tỳ kheo Pháp Tạng tự nghĩ 
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ra, không phải. Ngài tham khảo, khảo sát khắp nơi, áp dụng sở trường của người, bỏ sở đoản 

của người, có thể nói như thế. Nếu không Phật Phật đạo đồng, chúng ta liền sanh nghi hoặc. 

Chẳng lẽ trí tuệ đức tướng của Phật khác đều tương đồng, vậy Phật khác tại sao không thể 

kiến lập thế giới Cực Lạc? Vì sao chỉ có Pháp Tạng có thể kiến tạo? Nhất định chúng ta có 

nghi vấn này. Điều này giải đáp cho chúng ta, ngài đều đến trong mỗi cõi nước Phật để khảo 

sát, học tập. Thế giới này nơi nào tốt đẹp, ta phải áp dụng điều đó, nơi nào không đẹp không 

thể áp dụng. Như vậy mới hơn hẳn quốc độ của Chư Phật, đều này có thể nói như thế. Thế 

giới Cực Lạc đã xuất hiện như vậy, tập hợp tất cả tinh hoa trong cõi nước của Chư Phật. Ngài 

dùng thời gian năm kiếp để thành tựu nó. 

“Cho nên phẩm này gọi là chí tâm tinh tấn”, là giới thiệu về vấn đề này, phẩm kinh văn 

này gọi là Chí Tâm Tinh Tấn. “Chí tâm, như trong kinh văn nói, là vô số tâm hành chí thành 

vô thượng”. Chí tâm chân thành đến tột cùng, không hề hư ngụy, cho nên Hoàng Niệm Tổ 

nói là chí thành vô thượng. “Lại có tinh tấn, sau khi Pháp Tạng tận mắt chứng kiến vô biên 

cõi nước Phật, bèn theo tâm mình, chọn điều mình thích”. Trong kinh văn này có, kinh văn 

phần sau sẽ thấy, đây là nguồn gốc của thế giới Cực Lạc. Ngài tự thân nhìn thấy vô biên cõi 

Phật, vô lượng vô biên vô tận vô số, không phải là 210 ức, 210 ức là có số lượng. Nên biết nó 

là biểu pháp, nó tiểu biểu cho đại viên mãn, đại viên mãn đó chính là vô lượng vô biên vô số 

vô tận. 

Thời gian năm kiếp chọn lựa, chúng ta không thể nói ngài dùng thời gian năm kiếp khảo 

sát. Thời gian năm kiếp ngài ở đây chọn lựa, nhất tâm chọn lựa. Vô cùng siêng năng, không 

hề cẩu thả, dùng tâm như vậy mới kiến lập nên thế giới Cực Lạc này. Vì ai? Vì chúng sanh 

nghiệp chướng sâu nặng trong mười phương thế giới, hy vọng ở nơi thế giới của ngài có thể 

nhanh chóng thành Phật, từ bi vô lượng. Thông thường chúng ta nói: “rất dụng tâm”, mấy 

chữ này không đủ để hình dung Phật A Di Đà, sau khi ta hiểu rõ mới biết ân Phật lớn biết bao! 

Chúng ta dùng mấy chữ “không gì sánh được” để hình dung nó, Phật A Di Đà xứng đáng với 

điều này, không gì sánh được. 

Kiến lập thế giới Cực Lạc, chúng ra có phần chăng? Có phần, chỉ cần nghe đến danh 

hiệu, nghe đến danh hiệu ngài là có phần chúng ta. Khi nghe đến danh hiệu, hoặc danh hiệu 

thế giới Cực Lạc, hoặc nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, chúng ta tin sâu không hoài nghi. 

Không chút nghi ngờ nói từ đâu? Quý vị thật sự buông bỏ, nếu còn chút gì đó chưa buông bỏ, 

đó không phải chân tâm. Chân tâm là hoàn toàn buông bỏ, nhất tâm niệm Phật. Bao lâu vãng 

sanh? Chúng ta thấy những người tu hành ngày xưa, người tu pháp môn này, rất nhiều người 

không quá ba năm. Họ không bệnh, biết trước giờ chết, khi lâm chung Đức Phật đến tiếp dẫn. 

Đó là thật, không phải giả. Đó gọi là gì? Đó gọi là tin thật. Chúng ta tin, nhưng vẫn còn lưu 

luyến thế gian này. Đây cũng nói là tin, không thể nói quý vị không tin, nhưng niềm tin của 

quý vị còn thiếu, chưa viên mãn. Thông thường chúng ta nói, niềm tin của quý vị chưa rốt ráo. 

Tin chưa rốt ráo, đương nhiên nguyện cũng có vấn đề, hành cũng có vấn đề, sao có thể sánh 

được ở đây nói, chí tâm tinh tấn. Chúng ta so với ngài thua quá xa. 

Bên dưới nói: “Tinh tấn là tinh cần tìm cầu, cung kính cẩn thận duy trì công đức tu tập, 

đầy đủ năm kiếp, thành tựu hạnh thanh tịnh cõi Phật trang nghiêm”. Đoạn này giới thiệu rất 

hay, đây đều là kinh văn. Quý vị xem, ngài tinh cần tìm cầu hy vọng đạt được. Tinh là 

chuyên tinh, cần là không giải đãi, cầu điều gì? Tìm cầu nét tinh hoa, điểm tốt nhất trong 

quốc độ của mỗi chư Phật. Quý vị xem thế giới Ta Bà của chúng ta, trong này có lục đạo, có 

mười pháp giới, thế giới tây phương không cần những cõi này. 
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Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng có cõi thật báo trang nghiêm, cũng có cõi thường tịch 

quang, điều đó cũng đáng để tỳ kheo Pháp Tạng tìm cầu đạt được. Sau khi tìm cầu được, 

cung kính cẩn thận duy trì, cung kính cẩn thận giữ gìn nó, không để mất đi. Vì sao vậy? Vì 

tương lai thế giới Cực Lạc thành tựu, có, có những gì ưu tú nhất trong cõi nước của Chư Phật. 

Bất luận là lý, là sự, là tánh hay là tướng đều viên mãn đầy đủ. Công đức tu học là thâm nhập 

một môn, đầy đủ năm kiếp là trường thời huân tu. 

Bên dưới là quả chứng thành tựu: “Thành tựu hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật”. 

Trang nghiêm cõi Phật là quả đức, hạnh thanh tịnh là nhân hành, có nhân có quả. Do đây có 

thể biết, hai câu này nhắc nhở chúng ta, muốn vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc, cần 

đầy đủ điều kiện hạnh thanh tịnh. Chính là trong đề kinh này nói “thanh tịnh bình đẳng giác”, 

đây là điều kiện phải có để vãng sanh tây phương Tịnh độ. 

Vãng sanh có ba cõi, ba cõi của thế giới Cực Lạc, ba cõi đều là nhất thừa. Điều này quả 

là không thể nghĩ bàn, thật sự gọi là pháp khó tin. Người tâm thanh tịnh vãng sanh cõi phàm 

thánh đồng cư, quý vị xem tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Tâm bình đẳng vãng sanh đến cõi 

phương tiện hữu dư, chữ giác ở sau là vãng sanh vào cõi thật báo. Giác nghĩa là đại triệt đại 

ngộ, minh tâm kiến tánh. Quý vị thấy năm chữ của đề kinh, là điều kiện vãng sanh vào ba cõi 

của thế giới Cực Lạc, là nhân chính. Ít nhất chúng ta phải tu tâm thanh tịnh, giác rất khó, 

không dễ. Bình đẳng cũng không dễ, trước tiên ta bắt đầu từ thanh tịnh. Thanh tịnh như thế 

nào? Buông bỏ những tập khí phiền não này. Chúng ta thường nói, buông bỏ tự tư tự lợi, 

buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ hưởng thụ đối với ngũ dục lục trần, buông bỏ tham 

sân si mạn tâm sẽ thanh tịnh. Chỉ cần có ít phần thanh tịnh là có thể vãng sanh, vì tâm thanh 

tịnh này vãng sanh cõi Tịnh độ, nó có tam bối cửu phẩm. Thật sự thanh tịnh viên mãn, đó là 

tập khí phiền não đều đoạn tận, thanh tịnh viên mãn thượng thượng phẩm vãng sanh. Có thể 

có vài phần thanh tịnh, hạ hạ phẩm vãng sanh. Họ phân tâm thanh tịnh thành chín bậc, bậc 

cao nhất chúng ta không đạt được, đạt được bậc thấp nhất là đủ, như vậy không quá khó! 

Khi tôi báo cáo với chư vị, tôi thường nói đến 16 chữ, chúng ta có thể làm được. Triệt 

để buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ như thế nào? Khởi tâm động niệm nghĩ đến Phật A Di Đà, 

nghĩ đến thế giới Cực Lạc, vô cùng khao khát. Chúng ta muốn đến đó, đương nhiên phải 

buông bỏ ở đây, sao có thể mang ở đây đi? Bao gồm thân thể này, thân thể cũng không mang 

theo được, huống gì vật ngoài thân? Vì thế thường nghĩ đến điều gì? Chúng ta ở trên trái đất 

này là đến tham quan du lịch, tôi là khách tham quan, đây không phải nhà tôi. Ở đây không 

hề liên quan đến tôi, tốt cũng không liên quan, xấu cũng không liên quan, nhà tôi ở Tây 

phương. Nếu thường quán như thế, tự nhiên sẽ buông bỏ, ở đây tất cả đều tùy duyên. Hằng 

thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, không có gì không tốt, người cũng rất tốt, việc cũng rất 

tốt. Dù sao tôi chỉ ở đây hai ngày là đi, nên kết thiện duyên với chúng sanh ở đây, đừng kết 

ác duyên. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, đợi sau khi thành Phật ta sẽ trở lại độ họ. 

Giữ tâm thế này rất dễ buông bỏ, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ đến chúng sanh, không nghĩ đến 

bản thân. Bản thân chỉ có một phương hướng, một mục tiêu, một bộ Kinh Vô Lượng Thọ, 

một câu Phật hiệu. Như vậy là đủ, quá đủ. 

Ở trước là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giới thiệu sơ lược, chúng ta học đến đây, bây giờ xem 

kinh văn. 

“Pháp Tạng tỳ kheo, thuyết thử kệ dĩ”, kệ này là phẩm trước, chúng ta đã đọc qua. “Nhi 

bạch Phật ngôn: Ngã kim vi Bồ Tát đạo, dĩ phát Vô thượng chánh giác chi tâm, thủ nguyện 

tác Phật”, thủ nguyện nghĩa là phát nguyện, “tất linh như Phật”, tôi phát nguyện làm Phật, hy 
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vọng tất cả tôi đều giống như Phật vậy_tất linh như Phật. “Nguyện Phật vi ngã, quảng tuyên 

kinh pháp, ngã đương phụng trì, như pháp tu hành”. Câu này rất quan trọng, cầu Phật nói 

pháp cho ngài nghe, vì sao Đức Phật nói pháp cho ngài nghe? Hai câu bên dưới nói: “Con sẽ 

phụng trì, như pháp tu hành”, Đức Phật không nói pháp được sao? Không nói không được, 

một học sinh tốt, là người học trò mà trong lòng tất cả các người thầy thường mong cầu, cầu 

được một học sinh như thế, học sinh này là truyền nhân. Thầy gặp được học sinh như thế, 

đều xem họ như của báu. Cổ nhân nói: “Bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất”, dạy học cũng 

không ngoại lệ. Việc lớn là gì? Đạo và pháp của quý vị phải có người kế thừa, đây là việc lớn. 

Nếu như không có người kế thừa, đạo và pháp của quý vị dù cao đến mấy cũng vô dụng, sau 

khi quý vị chết là hết, không có người kế thừa. Sự nghiệp vĩ đại nhất trong thế xuất thế gian, 

là khiến đạo pháp truyền thừa mãi không dứt, đời này qua đời khác đều có người kế thừa. 

Nhưng người kế thừa không tìm được, có thể gặp không thể cầu, đến đâu để tìm? Học trò tìm 

người thầy tốt cũng không dễ, thầy tìm học trò tốt càng không dễ. Quả thật như bài Kệ Khai 

Kinh nói: “Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được”. Gặp được một người đó là của báu, sao có 

thể buông bỏ? Luôn chú ý cẩn thận đào tạo họ, giúp họ, thành tựu họ, đương nhiên người 

thầy phải vì họ mà giảng kinh thuyết pháp. Đây là thỉnh pháp. 

Chúng ta xem tiếp bên dưới: “Bạt chư cần khổ, sanh tử căn bản”, ở trước nói phụng trì, 

tu hành, tu gì? Phụng trì như thế nào? Biểu hiện ra một cách cụ thể. Tôi nhất định phải bạt trừ, 

nhổ sạch nó, nhổ sạch điều gì? “Chư” là tất cả. Quý vị xem: “Cần khổ sanh tử căn bản”, đây 

là người trong lục đạo. Tham sân si mạn nghi của lục đạo, trong Phật pháp gọi là vọng tưởng 

phân biệt chấp trước, mãi mãi không đoạn được. Đây là căn bản sanh tử trong lục đạo, tất cả 

chúng sanh rất khẩn thiết tu điều này. Hỏi người bây giờ, quý vị tu gì? Tu tham sân si, tham 

gì? Tu tham tài, tham sắc, họ tu theo nó. Tu những thứ này, nghĩa là trôi lăn trong lục đạo, 

chắc chắn không ra khỏi luân hồi lục đạo. Nếu tinh cần khẩn thiết tu nó, tình huống ngày 

càng tệ. Quý vị xem từ cõi trời tu xuống cõi người, từ cõi người tu vào đường súc sanh, 

đường súc sanh tu vào ngạ quỷ, đường ngạ quỷ tu vào đường địa ngục, họ đều đang tu hành. 

Bồ Tát Pháp Tạng đã giác ngộ được điều này, phải nhổ sạch chúng, tuyệt đối không được 

làm điều này. Câu này nghĩa là phải đoạn tận tất cả phiền não, chính là ý này. 

“Tốc thành vô thượng chánh đẳng chánh giác”, thành Phật đạo, muốn nhanh chóng 

thành Phật, vì sao vậy? Vì chúng sanh rất đáng thương, quá khổ, không thể đợi. Thật sự làm 

Bồ Tát, thật sự kiến lập đạo tràng, nói cho chư vị biết, đạo tràng lớn phải chăng là chùa chiền? 

Không phải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt đời không thành lập đạo tràng. Đạo tràng lớn 

nghĩa là “rộng tuyên kinh pháp”, bốn chữ này, ở bất cứ đâu cũng được, mọi lúc mọi nơi. Ở 

trong nhà đối với người nhà của mình “rộng tuyên kinh pháp”, nhà của quý vị chính là đạo 

tràng lớn. Nếu quý vị giảng Kinh Vô Lượng Thọ, đó là nhất thừa đạo tràng. Nếu quý vị có 

công ty hàng hiệu, đối với tất cả nhân viên khách hàng ở công ty của quý vị, cũng là rộng 

tuyên kinh pháp, đó chính là đạo tràng. Ở trường quý vị làm điều này, thì trường học chính là 

đạo tràng. Bây giờ quý vị thành lập viện cô nhi, ở trong này quý vị rộng tuyên kinh pháp. 

Quý vị thành lập viện dưỡng lão, quý vị rộng tuyên kinh pháp ở trong viện dưỡng lão, viện 

dưỡng lão là đạo tràng lớn, đây là sự thật. 

Bởi vậy thế gian này, người xưa nói có 360 nghề. 360 cũng không phải con số, tượng 

trưng sự viên mãn. Một năm 360 ngày, tượng trưng sự viên mãn. Hiện nay không chỉ 360 

nghề, cho nên nó tượng trưng sự viên mãn. Các ngành các nghề đều biết cách rộng tuyên 

kinh pháp, câu này toàn là đạo tràng, thật ư? Thật. Có chứng cứ chăng? Có! Quý vị xem sau 
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Kinh Hoa Nghiêm, 53 lần tham bái của Thiện Tài Đồng Tử, 53 vị Bồ Tát, họ là nam nữ già 

trẻ các ngành các nghề, bất luận ở ngành nghề nào đều rộng tuyên kinh pháp, toàn là đạo 

tràng. Có chứng cứ, không phải giả, Đức Phật đã dạy chúng ta. Bất luận ở ngành nghề nào, 

bất luận lúc nào, bất luận ở đâu, gặp được người có duyên quý vị nên nói với họ. 

Trước đây, tôi thường đến Mỹ và Canada, một năm ở đây hết hơn nửa năm, vì thế 

thường đi máy bay đường dài. Trên máy bay, những người ngồi bên cạnh, thấy chúng tôi cầm 

chuổi niệm Phật, họ nói thầy là người học Phật, chúng tôi liền nói Phật pháp cho họ. Nói với 

một người, người xung quanh đều nghe. Ở đâu không phải là đạo tràng? Khắp nơi đều là đạo 

tràng! Vì thế phải nuôi dưỡng thói quen này, phải bồi dưỡng tâm này, tâm vì người thuyết 

pháp này rất quan trọng. Trong kinh điển đại thừa Đức Phật thường dạy chúng ta: “vì người 

diễn thuyết”, biểu diễn làm gương cho người khác noi theo, khiến cho người sau khi nhìn 

thấy, họ nói đây là Phật giáo. Quý vị xem trong A lại da của họ có chữ Phật, đã trồng được 

thiện căn. Vì thế hình tượng này rất quan trọng. Mọi lúc mọi nơi không rời Phật A Di Đà, 

không rời thế giới Cực Lạc, học tập như thế mới tương ưng. 

Nhanh chóng thành Phật, thành Phật mới có thể phổ độ chúng sanh. Hay nói cách khác, 

không thành Phật tức không thể độ tất cả chúng sanh một cách viên mãn. Quý vị là Đẳng giác 

Bồ Tát, Đẳng giác Bồ Tát độ Đẳng Giác Bồ Tát là điều không dễ, họ giống như quý vị, quý 

vị phải cao hơn họ một bậc mới có thể độ họ. Đây là vì sao phải thành vô thượng chánh đẳng 

chánh giác, nguyên nhân là đây. 

“Dục linh ngã tác Phật thời, trí tuệ quang minh, sở cư quốc độ, giáo thọ danh tự, giai 

văn thập phương”. Đây là tỳ kheo Pháp Tạng đưa ra yêu cầu với Thế Gian Tự Tại Vương 

Phật. Con hy vọng tương lai khi con làm Phật, “trí tuệ sáng suốt, nơi cõi nước con ở, khắp 

mười phương đều nghe được tên của con”. Trước tiên là nói ra nguyện vọng của mình, hy 

vọng thầy có thể khiến ngài được mãn nguyện. “Quốc độ ngài ở” là y báo diệu. “Trí tuệ 

quang minh” là chánh báo diệu. “Tên của giáo thọ” là danh tự diệu, danh hiệu diệu. Đây 

chính là trong Vãng Sanh Luận nói ba loại vô cùng thù thắng. Thế giới tây phương Cực Lạc, 

Phật, Bồ Tát, quốc độ mười phương đều nghe đến. 

“Chư thiên nhân dân, cập quyên nhuyễn loại, lai sanh ngã quốc, tất tác Bồ Tát”, câu này 

rất quan trọng. Từ trong câu này chúng ta biết, thế giới tây phương Cực Lạc là pháp nhất thừa, 

trong này không có nhị thừa, tức đại thừa và tiểu thừa, cũng không có tam thừa. Thanh văn, 

Duyên giác, Bồ Tát gọi là tam thừa, thêm vào nhân thừa và thiên thừa gọi là ngũ thừa, đều 

không có, chỉ có pháp nhất thừa. Đến thế giới tây phương Cực Lạc, đều là đi làm Phật. Nếu 

quý vị nghĩ, thế giới tây phương Cực Lạc tốt đẹp như thế, tôi đến đó làm người tốt biết bao, ở 

đó hưởng phước. Nếu có ý niệm này không thể đến đó được, vì sao vậy? Vì quý vị tham 

hưởng thụ. Thế giới này quá khổ, ở đó lại quá tốt đẹp, đến thế giới đó để hưởng phước! Niệm 

Phật A Di Đà là đi hưởng phước, khởi ý niệm này không tương ưng, không thể vãng sanh. 

Như thế nào mới có thể vãng sanh? Đến thế giới đó đi làm Phật, phải phát tâm như thế. Có 

người nói tôi không dám, tôi không xứng làm Phật, vì tội nghiệp sâu nặng. Tôi làm được 

nhân thiên là quá tốt, làm tiểu thừa A la hán cũng rất tốt, cõi phương tiện hữu dư. Như vậy 

đều không tương ưng, hoàn toàn không tương ưng với thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực 

Lạc nhất định phải phát đại tâm: Tôi đi làm Phật. Phật A Di Đà rất hoan nghênh, người đầu 

tiên được chọn là quý vị. Phải dám thừa nhận, ta đến đó làm gì? Chính là để làm Phật, đến 

đây là để làm Phật, phổ độ chúng sanh giống như Phật A Di Đà vậy. 
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Câu bên dưới là tổng kết: “Ngã lập thị nguyện”, nguyện này là gì mà hơn hẳn Chư Phật. 

“Đô thắng vô số chư Phật quốc giả, ninh khả đắc phủ”, đây là câu hỏi, có thể đạt được chăng? 

Chúng ta giải thích đại ý đoạn kinh văn này, bên dưới là Hoàng Niệm Tổ giải thích tường tận 

cho chúng ta, chúng ta cùng nhau học tập. 

“Đoạn bên phải là thừa thượng khởi hạ”. Thừa thượng là phẩm trước, khởi hạ là phẩm 

thứ sáu 48 nguyện ở dưới. “Trong phẩm trên dùng kệ biểu đạt lời nguyện. Trong văn của 

kinh này dùng văn trường hàng nói. Đã phát tâm vô thượng chánh giác”. Bên dưới Hoàng 

Niệm Tổ giải thích cho chúng ta: “Nhập đạo yếu môn, phát tâm làm đầu, tu hành là việc cấp 

bách, lập nguyện hàng đầu”. Bốn câu này là các bậc tổ đức xưa nay dùng để khuyến khích 

học trò, chúng ta không thể không biết. Quý vị muốn nhập Phật đạo, điều kiện quan trọng 

nhất là phát tâm, vì sao vậy? Vì Tịnh tông là nhất thừa, điều này trong Kinh Vô Lượng Thọ 

chúng ta thấy rất rõ ràng, nó là pháp nhất thừa. Pháp nhất thừa không thể không có tâm bồ đề. 

Bởi vậy trong kinh này chúng ta thấy, phẩm tam bối vãng sanh, phẩm vãng sanh chánh 

nhân, Đức Phật nói rất rõ ràng. Điều kiện vãng sanh thế giới tây phương Cực Lạc là gì? Bất 

luận là thượng trung hạ tam phẩm, hoặc là tu học đại thừa, bất luận pháp môn nào. Chúng ta 

đem công đức tu học, hồi hướng cầu sanh Tịnh độ, tất cả đều được vãng sanh, cánh cửa này 

rất lớn. Bất luận tu pháp môn gì, hồi hướng cầu sanh Tịnh độ đều được. Nhưng điều kiện của 

nó là hai câu: “Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm”. Sau cùng khi lâm mạng chung, quả 

thật là một niệm mười niệm chắc chắn vãng sanh. Điều kiện là có một câu như vậy- Phát bồ 

đề tâm. 

Bồ đề tâm là gì? Chúng ta học bao nhiêu năm nay, tổng kết lại một câu: “Chân thành, 

thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi”, đây chính là tâm bồ đề trong kinh nói. Chân thành 

là thể của tâm bồ đề, thanh tịnh bình đẳng giác là tự thọ dụng của tâm bồ đề, từ bi là tha thọ 

dụng của tâm bồ đề. Nghĩa là nói sau khi phát bồ đề tâm, dùng tâm gì đối với chính mình? 

Thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng tâm như thế nào đối với người khác? Đại từ đại bi. Phải 

phát tâm này, sau đó nhất hướng chuyên niệm, một phương hướng, một mục tiêu. Một 

phương hướng là thế giới tây phương Cực Lạc, một mục tiêu là thân cận Phật A Di Đà. Đây 

chính là đi vào cửa đạo, phát tâm làm đầu, đây mới gọi là chân tâm.  

Buông bỏ thế giới này, buông bỏ những vẫn chưa vãng sanh, chưa đi là tùy duyên, điều 

này quan trọng. Tùy duyên nghĩa là sao cũng được, kết thiện duyên, kết pháp duyên với 

người khác, không kết ác duyên. Gặp nghịch cảnh, gặp ác duyên, người này hủy báng tôi, sỉ 

nhục tôi, hãm hại tôi, tôi nhìn họ với thái độ nào? Ta thấy họ đều là người tốt, họ đều là Phật 

Bồ Tát, chỉ là nhất thời hồ đồ, không được để trong lòng. Còn niệm Phật A Di Đà hồi hướng 

cho họ, đợi sau khi ta thành Phật lại trở về độ họ, không hề có tâm oán hận. Nếu còn chút oán 

hận nào, không thể đến được thế giới Cực Lạc, vì sao vậy? Vì đó không phải là tâm bồ đề. 

Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ không sanh phiền não, quý vị có một chút phiền não tức biết rằng 

tâm mình không thanh tịnh, tâm mình bị nhiễm ô. Phải giữ tâm thanh tịnh, tuyệt đối không bị 

ô nhiễm. Ở xã hội này, bất luận những thiệt thòi, hay bị lừa gạt đều bỏ qua hết, tuyệt đối 

không để trong lòng. Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, ý niệm chỉ có một phương hướng 

là đúng. 

“Tu hành là điều cấp bách, trước tiên phải lập nguyện”, lập nguyện giống như tỳ kheo 

Pháp Tạng vậy, nhất định phải phát nguyện. “Cho nên Bồ Tát Pháp Tạng, sau khi phát tâm 

vô thượng bồ đề, kỳ kết đại nguyện”, kỳ là cầu xin. “Kết được đại nguyện, hơn hẳn vô số cõi 
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Phật, cho nên thỉnh cầu Thế Tôn diễn nói kinh pháp”. Diễn ý nghĩa rất hay, diễn không phải 

nói, diễn là hiển thị thành quả tu hành của mười phương Chư Phật, để Bồ Tát Pháp Tạng xem. 

“Đại ý của đoạn này là, ngày nay lúc con hành Bồ Tát đạo, đã phát tâm vô thượng bồ đề, 

nguyện thành Phật, nguyện tất cả đều giống như Phật. Cho nên thỉnh cầu Thế Tôn vì con 

rộng nói kinh pháp, con xin tín phụng, như pháp tu hành. Nguyện vĩnh viễn lìa xa tất cả gốc 

khổ sanh tử, gọi là sanh tử cực khổ, lại không nghỉ ngơi, nên gọi là cần khổ”. Nếu ta nghĩ 

thông suốt vấn đề này, quý vị sẽ thấy rất đáng thương, vì sao vậy? Ở đây đã chết, mấy ngày 

sau lại đầu thai, lại sanh, sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh. Cứ sanh tử như vậy, sanh tử vĩnh 

viễn không dứt, quý vị nói đáng thương biết bao, không bao giờ dứt, mà mỗi chúng sanh thân 

gì đều cũng đã từng chịu. Quá khứ quý vị ở cõi trời có thể từng làm thiên vương, nhưng 

không nhớ. Có thể quý vị cũng từng làm Long vương, cũng có thể từng làm quỷ vương. Cõi 

trời nhân gian, địa ngục A tỳ, tất cả đều đã đi qua. Chỉ là vừa đầu thai là không còn nhớ gì 

nữa, quên hết. Nếu ta tu định, đạt được định công, trong định có thể phát thần thông đạt được 

túc mạng thông, quý vị sẽ biết tất cả, biết hết tất cả những việc trong nhiều đời quá khứ.  

Đứng trên phương diện Tôn giáo để nói, quý vị nói Đạo Cơ đốc không tốt, trong đời quá 

khứ quý vị là tín đồ đạo Cơ đốc. Quý vị nói Hồi Giáo không tốt, có thể trong đời quá khứ quý 

vị làm giáo sĩ Hồi Giáo. Mọi quốc gia ta đều từng ở, mọi dân tộc ta đều có phần. Thật sự hiểu 

rõ ràng minh bạch, đến đường súc sanh, đường ngạ quỷ đều là người một nhà, quan hệ với 

chúng ta mật thiết biết bao. Chỉ là đời này khi đầu thai, vì mê muội nên quên toàn bộ chuyện 

trong quá khứ. 

Trong kinh Đức Phật nói không sai: Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. 

Nam nữ này bao gồm đường súc sanh, bao gồm đường ngạ quỷ, bao gồm đường địa ngục. 

Thấy rõ ràng minh bạch rồi, tâm từ bi mới sanh khởi được. Thấu triệt chân tướng sự thật, 

chúng ta đời đời kiếp kiếp có mối quan hệ thâm sâu như thế. Lại xem từ trong kinh điển đại 

thừa sẽ hiểu, chúng ta vốn là nhất thể. Một tự tánh thanh tịnh viên minh thể, biến hiện ra vô 

lượng vô biên pháp giới.  

Trên thực tế, vô lượng vô biên pháp giới, nó có liên hệ của tin tức, giống như sóng điện, 

mạng internet vậy. Tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới, đều không tách rời 

khỏi mạng này, nhổ một sợi lông mà động toàn thân. Khi chúng ta khởi lên một ý niệm, biến 

pháp giới hư không giới đều nhận được. Bất cứ chúng sanh nào, đến sơn hà đại địa đều 

truyền tin tức, pháp thân Bồ Tát hoàn toàn thấu triệt. Thập pháp giới, đặc biệt là lục đạo, mê 

thất chân tướng sự thật. Vì thế trong kinh Đức Phật nói: Cần khổ lục đạo. Quý vị làm một 

cách rất tinh cần, đều tạo những nghiệp này. Nghiệp có quả báo, nghiệp nhân quả báo vĩnh 

viễn tương tục, không có ngày ra khỏi. 

“Muốn trừ quả khổ sanh tử, nên nhổ sạch gốc của nó”. Gốc của luân hồi lục đạo là gì? 

“Gốc này tức các hoặc kiến tư, trần sa, vô minh”. Đây là điều trong kinh Đức Phật thường 

nói, trong Kinh Hoa Nghiêm nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chấp trước là kiến tư, 

phân biệt là trần sa, vọng tưởng là vô minh. Danh từ không giống nhau, nhưng nói cùng một 

vấn đề. Chúng ta phải trừ tận gốc sanh tử luân hồi.  

“Đoạn tận chư hoặc”, chúng ta phải đoạn tận ba loại phiền não lớn này mới đúng, đoạn 

tận ba loại lớn này quý vị sẽ thành chánh giác. Đức Phật nói với chúng ta, cùng một lúc đoạn 

tận ba loại lớn này không dễ, quá khó, có người này chăng? Có. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

thị hiện cho chúng ta thấy, ngài đồng thời đoạn kiến tư, trần sa, vô minh, đây gọi là đốn đoạn. 
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Chúng ta gọi là xả, là buông bỏ, đốn xả, đốn ngộ, đốn chứng, đốn thành, thành Phật! Về lý có 

thể nói như thế, quý vị cùng một lúc buông bỏ ba loại này, phàm phu lập tức thành Phật. 

Đại sư Huệ Năng lục tổ của Thiền tông biểu diễn cho chúng ta thấy, ngài đốn xả giống 

như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Ngài ở trong phòng phương trượng của Ngũ Tổ Hoằng 

Nhẫn, nửa đêm canh ba, Ngũ tổ nói cho ngài nghe đại ý Kinh Kim Cang, nói đến câu “ưng 

vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, ngài đã buông bỏ. Buông bỏ là khai ngộ, tức thành Phật, nên Ngũ 

tổ truyền y bát cho ngài. Năm đó ngài 24 tuổi, có năng lực này, lập tức buông bỏ tất cả. Tập 

khí phiền não đó rất sâu nặng, không lập tức buông bỏ phải làm sao? Đức Phật dạy chúng ta 

buông bỏ dần dần, trước tiên buông bỏ kiến tư. Buông bỏ kiến tư, lục đạo không còn. Chúng 

ta biết, lục đạo là kiến tư phiền não biến hiện ra, sau khi đoạn tận kiến tư phiền não, lục đạo 

liền biến mất.  

Trong Chứng Đạo Ca của đại sư Vĩnh Gia nói rất hay: “mộng lý minh minh hữu lục thú, 

giác hậu không không vô đại thiên”. Khi quý vị giác ngộ, thì ra đây là giả, nó không còn. 

Hiện ra là cảnh giới gì? Khi tỉnh ngộ, tứ thánh pháp giới: Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, 

Phật, ở trong pháp giới này, lục đạo không còn. Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật, đây là 

tứ thánh pháp giới. Hợp lại là mười pháp giới, đây là bốn tầng trên, bốn tầng này từ đâu đến? 

Do phân biệt mà có, nghĩa là trần sa phiền não. Trần sa là ví như nhiều phân biệt, ý niệm của 

phân biệt quá nhiều, giống như cát bụi vậy. Không phân biệt, tất cả pháp thế xuất thế gian 

đều không phân biệt, vì sao không phân biệt? Vì không còn! “Phàm sở hữu tướng giai thị hư 

vọng”, quý vị có gì để phân biệt? Tâm bình đẳng của quý vị mới có thể hiện tiền. Có phân 

biệt, không bình đẳng; không có phân biệt, tâm bình đẳng hiện tiền. 

Tiếp tục đoạn nhất phẩm vô minh, nghĩa là khởi tâm động niệm. Không khởi tâm không 

động niệm, mười pháp giới không còn. Đức Phật dạy: Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, Phật 

cũng là giả. Bởi vậy trong kinh nói rất hay: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, không nói 

tứ thánh pháp giới là ngoại lệ, không nói như thế. Quý vị tra hết Đại Tạng Kinh cũng không 

thấy Đức Phật nói như thế, bao gồm tứ thánh pháp giới trong đó. Lục căn của quý vị ở trong 

cảnh giới lục trần, không khởi tâm không động niệm là thành Phật, mười pháp giới không 

còn. Mười pháp giới không còn, đó là thế giới gì? Gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân là 

nói đối với mười pháp giới, mười pháp giới là giả, pháp giới này là thật. 

Thật và giả này dùng gì để phân định nó? Trong kinh Đức Phật thường nói với chúng ta, 

vĩnh hằng bất biến là thật, phàm những gì có biến hóa đều là giả, dùng điều này làm tiêu 

chuẩn. Mười pháp giới đích thực có biến hóa, thay đổi trong từng sát na, nhất chân pháp giới 

hình như là vĩnh hằng bất biến. Quý vị sanh đến thế giới tây phương Cực Lạc, đó cũng là 

vĩnh hằng. Trong cõi thật báo chỉ có hóa sanh, không có thai sanh. Thai noãn thấp hóa, bốn 

loại sanh thái này nó chỉ có hóa sanh, ba loại kia không có, đây là biến hóa sanh. Biến hóa 

như vậy, vĩnh viễn chính là như vậy, không phải nói biến hóa thành trẻ con sau đó lớn dần 

lên, không phải, như vậy là có biến hóa. Quý vị thấy tượng Phật như thế nào, khi quý vị đến 

hoàn toàn giống như tượng của Phật vậy. Họ là hình tượng đó, vĩnh viễn bất biến. Vĩnh hằng 

là nói đến thời gian, có thời gian chăng? Có thời gian. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói: 

Tam đại a tăng kỳ kiếp, vì sao vậy? Vì thế giới đó là tập khí vô minh biến hiện ra. Khi phá vô 

minh, trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là sơ trụ Bồ Tát, phá được vô minh sanh vào cõi thật báo 

trang nghiêm, nghĩa là nhất chân pháp giới. Ở đó bao lâu? Phải khiến cho vô minh đoạn tận. 

Không có phương pháp đoạn vô minh, thời gian lâu ngày tự nhiên không còn. Không có cách 

nào đoạn được nó, có phương pháp lập tức xuất hiện vấn đề, như vậy là đọa lạc. Bởi vậy 
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không có phương pháp, cứ mặc nó, nó cũng không có gì chướng ngại. Vì thế phải ba đại a 

tăng kỳ kiếp, tập khí vô thỉ vô minh này hoàn toàn không còn, tất cả không còn gọi là Diệu 

giác. 

Trong thế giới Hoa Tạng nói có 41 địa vị: Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, 

Đẳng giác, 41 địa vị. Bây giờ chúng ta rất rõ ràng, 41 địa vị này không thể nói không có, 

cũng không thể nói nó có thật. Chân tướng sự thật là 41 địa vị đều bình đẳng, hoàn toàn 

không có chút sai biệt nào. Không thể nói nó không, tập khí nó có dày có mỏng không giống 

nhau. Ở thời gian lâu tại thế giới Cực Lạc, tập khí nhẹ dần, khi mới đến tập khí rất nồng hậu, 

chính là ý này. Lúc tập khí hoàn toàn không còn là đến Diệu Giác vị, Diệu giác vị không ở 

trong cõi thật báo, cho nên cõi thật báo cũng không phải thật. 

Vậy chúng ta nói nhất chân pháp giới thì sao? So với mười pháp giới nó là thật, nó 

không thay đổi, quý vị thay đổi. Nhưng đến sau cùng đột nhiên nó cũng không còn, biến mất, 

cho nên vẫn là “phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Cõi thật báo cũng không ngoại lệ, cần 

phải biết điều này. Đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh thì đi về đâu? Đến thường tịch quang. 

Thường tịch quang chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể, trở về thường tịch quang. 

Thường tịch quang không phải tinh thần, cũng không phải vật chất. Nhưng nó có thể hiện 

tinh thần, có thể hiện vật chất, nó không phải là gì cả. 

Ngày nay các nhà khoa học đã phát hiện, tinh thần và vật chất từ đâu đến? Từ không 

sinh ra có, nói như thế cũng rất có lý. Nó từ thường tịch quang sinh ra, từ tự tánh sanh ra. Tự 

tánh không phải tinh thần, không phải vật chất, bởi vậy không sao tìm kiếm được nó. Không 

phải vật chất, tiền ngũ thức: Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không tiếp xúc được. Không phải tinh 

thần, ý thức không tiếp xúc được nó, quý vị tưởng tượng cũng không ra. Vì thế không thể 

tiếp xúc được, nó là từ không sanh ra có. Chúng ta đọc nhiều kinh điển đại thừa biết rằng, 

Đức Phật nói trở về thường tịch quang. 

Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta biết phải tu như thế nào, đương nhiên dùng thế giới tây 

phương Cực Lạc là phương pháp thù thắng nhất, nhanh chóng nhất. Bởi vì mặc dù là cõi 

phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh, đó là pháp nhất thừa. Pháp nhất thừa nói rõ điều 

gì? Bình đẳng với Phật, điều này quả thật không thể nghĩ bàn. Phàm phu chưa đoạn tận nhất 

phẩm phiền não, sao có thể lập tức bình đẳng với Phật? Không phải bình đẳng với Bồ Tát, 

bình đẳng với Phật, cho nên thế giới Cực Lạc gọi là pháp khó tin. 

Về lý không thể nói như thế, đến chỗ cứu cánh mới nói được như thế. Chỗ cứu cánh là 

gì? Lý sự đều không có, lý sự đều là giả, đều không phải thật. Như vậy là thông suốt, quý vị 

mới thật sự thấu rõ. Nếu như chấp trước có lý sự, sự rất kỳ diệu, về lý nói không thông. 

Trong Thiền tông nói: nhìn lên một cái là thông suốt, nhìn lên một cái là bất nhị pháp môn, 

không có đối lập. Lý và sự đối lập, chân và vọng đối lập, tất cả đều không có. Nhìn lên một 

cái là thông đến tự tánh. 

Đây là phải đoạn tận các hoặc, “cho nên nói: bạt trừ các căn bản cần khổ sanh tử”. Ở 

đây ý nghĩa sanh tử rất sâu sắc, nó bao gồm sanh tử của lục đạo, sanh tử của tứ thánh pháp 

giới, sanh diệt của cõi thật báo trang nghiêm, nó bao gồm nhiều như thế. Trong cõi thật báo 

không có hiện tượng sanh tử, nhưng nó có sanh, có diệt. Quý vị buông bỏ vọng tưởng phân 

biệt chấp trước, cõi thật báo hiện tiền. Đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh, cõi thật báo không 

còn. Chưa đoạn tận tập khí vô thỉ vô minh, cõi thật báo vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn không 

thay đổi. 
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Thời gian dài ba đại a tăng kỳ kiếp, thân tướng quý vị không thay đổi, không có hiện 

tượng suy lão, cũng không có hiện tượng tật bệnh. Chẳng những hiện tượng chánh báo không 

thay đổi, y báo cũng không thay đổi. Cây cỏ hoa lá mãi xanh tươi, không thấy lá cây rơi rụng. 

Vì nó không có bốn mùa, không có xuân hạ thu đông. Cho nên nó là một thế giới vĩnh hằng 

bất biến, vì thế mới gọi là nhất chân. 

“Lại nguyện chóng thành chánh giác. Trong kinh văn nói chóng, tức chữ chóng sanh 

vào nước ta thọ hưởng an lạc trong phẩm trên”. Hai chữ chóng, phẩm ở trên là chóng sanh 

vào nước ta thọ hưởng an lạc, và ở đây nguyện chóng thành chánh giác. “Hai chữ chóng này 

cùng hiển lộ nhất tâm”. Đích thực một tâm sẽ chóng, hai tâm sẽ chậm, ba tâm sẽ loạn, ý 

nghĩa này rất sâu sắc. 

Bên dưới nói: “Tâm Bồ Tát Pháp Tạng độ sanh rất khẩn thiết, cho nên nguyện tất cả 

chúng sanh luân hồi trong các nẻo, chóng sanh vào nước ta hưởng an lạc”. Quả thật là tâm độ 

sanh rất khẩn thiết, ngài dùng phương pháp này đúng là quá xảo diệu. Nói thực những kinh 

văn này, gợi mở rất lớn cho chúng ta. Trong đời này chúng ta muốn thành tựu, cũng muốn 

giúp tất cả người cùng chí hướng thành tựu, điều này gợi mở cho chúng ta rất nhiều. 

Đại sư Ấn Quang nói, trong thời đại hiện này của chúng ta, thời đại này là loạn thế, tu 

hành chứng quả phải tinh tấn, phải buông bỏ vạn duyên, phải ở trong đạo tràng nhỏ. Tổ Ấn 

Quang nói, cùng nhau tu tập không quá 20 người, có thể xa lìa danh văn lợi dưỡng, mới có 

thể an định. Nếu quý vị nổi tiếng, người hâm mộ danh tiếng đến phỏng vấn quá nhiều, tâm sẽ 

loạn, không định được. Cổ nhân nói: Biết ít chuyện thời phiền não ít, quen biết nhiều thời thị 

phi nhiều. Người ít thị phi ít, ít chuyện tâm được an. Đừng xem ti vi, quý vị biết nhiều 

chuyện phiền não sanh khởi thật nhiều. Đừng dùng điện thoại, vì nó tạo ra nhiều phiền não. 

Nếu dùng những thứ này, phiền não không thể đoạn tận. Quý vị nói không có không được, 

trước đó khi chưa phát minh điện thoại, cuộc sống của quý vị không phải cũng rất bình 

thường ư? Ta cần nó làm gì? Quý vị nói phương tiện, phương tiện phiền não, không phải 

phương tiện bồ đề, không cần phiền não tức phương tiện bồ đề. Những thứ này vẫn là 

phương tiện phiền não, không thể đoạn tận phiền não. Cho nên ở đây khiến chúng ta học tập 

được quả thật rất nhiều. Chúng ta phải có tâm giống như Phật A Di Đà, hy vọng tất cả chúng 

sanh khổ nạn sớm thành chánh giác. Chúng ta sớm sanh đến thế giới Cực Lạc, chúng ta cũng 

hy vọng tất cả chúng sanh đều có thể giác ngộ, sớm ngày sanh đến thế giới tây phương Cực 

Lạc. Ở đây là an lạc thật sự, không phải giả. 

“Chư thiên nhân dân và quyên phi nhuyễn động”. Quyên là loại trùng bay, nhuyễn là 

loại trùng bò sát. Chúng ta nói đến vi khuẩn, thực tế mà nói vi khuẩn cũng là loài trùng bò sát, 

mắt thường chúng ta đều không thấy được. “Sanh vào nước ta, đều làm Bồ Tát”, không phải 

Bồ Tát thông thường, trong nguyên văn nói rất rõ ràng, đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát, quý 

vị xem như vậy không tuyệt vời ư? 

“Loại chúng sanh này, sanh vào nước này, không có nhị thừa, chỉ có Bồ Tát, tất bổ Phật 

vị”. Câu này rất quan trọng, nói rõ phàm vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, đến loài trùng bay, 

kiến, vi khuẩn sanh đến thế giới Cực Lạc đều là Bồ Tát, tương lai nhất định bổ xứ Phật vị, đó 

là thành Phật. Chữ tất này nghĩa là vô cùng khẳng định, không có ngoại lệ, mỗi người đều 

thành Phật. 

“Đại Nguyện của Pháp Tạng gọi là nhất thừa nguyện hải”, đạo lý là đây, nhất thừa là 

thành Phật. “Đều thành Phật quả, chỉ có nhất Phật thừa, không hai cũng không ba”. Không 

hai cũng không ba, trong Kinh Pháp Hoa Nói: “Cho nên tam bối vãng sanh, đều phát tâm bồ 
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đề tâm”, câu này quan trọng. Đây là trong phẩm tam bối vãng sanh nói, nhất định phải phát 

tâm bồ đề. Hay nói cách khác, người tu hành pháp môn Tịnh độ, nguyên tắc chỉ đạo cao nhất 

chính là Tịnh Nghiệp Tam Phước. 11 câu trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, mỗi câu đều phải 

thực hành, thường để trong lòng. 11 câu này phải ghi nhớ thật rõ ràng, không được quên. 

Phước thứ nhất, chính là bốn câu điều thứ nhất: “Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư 

trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Chúng ta thực hành bốn câu này trên ba nền 

tảng của Nho Thích Đạo. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng thực hành trên Đệ Tử 

Quy, thật sự làm được. Từ tâm bất sát thực hành trong Cảm Ứng Thiên, câu sau cùng là tu 

thập thiện nghiệp. Ba nền tảng của Nho Thích Đạo, phải bắt đầu từ đây, bắt đầu tu hành từ 

đây, mới có nền tảng, mới có khởi đầu. Từ nền tảng này tiếp tục sanh khởi phước thứ hai: 

“Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi”. Ba câu, phước thứ hai chỉ có ba câu, 

đây là tiểu thừa, quý vị xem tiến dần lên theo thứ tự. Điều thứ nhất là thiện của nhân thiên, 

điều thứ hai là thiện của nhị thừa, sau đó mới đi vào điều thứ ba, “phát tâm bồ đề, thâm tín 

nhân quả”. Nhân quả này chính là Tịnh tông: “Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả”, ở đây 

không nói các nhân quả khác, chỉ nói điều này, không được hiểu sai_Niệm Phật là nhân, 

thành Phật là quả. “Độc tụng đại thừa”, kinh này là Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, đọc bộ 

kinh này là được. Bộ kinh này nghĩa là tất cả kinh điển, một tức tất cả, tất cả tức một, chúng 

ta đọc bộ kinh này. Câu ở sau “khuyến tấn hành giả”, chúng ta đem phương pháp này khuyên 

người khác, nói với người khác, tự hành hóa tha, đây gọi là Bồ Tát hạnh. Chúng ta không 

phải chuyên lợi, mà hy vọng người trên toàn thế giới đều nghe được Phật A Di Đà, đều có thể 

nghe đến Kinh Vô Lượng Thọ, đây là pháp đại thừa, nhất định phải biết đạo lý này. Tịnh 

Nghiệp Tam Phước là nền tảng căn bản của người tu học pháp môn Tịnh độ, cơ sở tu hành 

của chúng ta là đây, nguyên tắc chỉ đạo là đây. Trái với điều này, đó là vấn đề nghiêm trọng, 

học suốt đời, niệm Phật suốt đời, có thể sau cùng không được vãng sanh. 

Đây chính là nói, “tam bối vãng sanh đều phải phát tâm bồ đề. Nên biết muốn chóng 

thành Phật, là vì muốn chóng độ chúng sanh”. Chúng ta muốn bản thân nhanh chóng thành 

Phật, phải biết chúng sanh với mình là nhất thể. Chúng ta chỉ biết tự lợi cho bản thân, mà lơ 

là việc giúp đỡ người khác, như vậy là sai. 

 Quý vị xem 11 câu Tịnh Nghiệp Tam Phước, 10 câu trước là tự lợi, thành tựu chính 

mình. Câu sau cùng là độ chúng sanh: “Khuyến tấn hành giả”. Đặc biệt là đối với người đã 

tin, đã lý giải, khuyên họ phải phát nguyện, phải cầu sanh Tịnh độ, phải khuyên dạy họ. Bản 

thân thì sao? Phải làm cho họ thấy. Tôi khuyên quý vị, bản thân tôi đang thực hành triệt để. 

Đây nghĩa là mục đích ở chỗ nhanh chóng độ chúng sanh, mới tương ưng với bản nguyện của 

Phật Di Đà. 

Bên dưới nói: “Cho nên khi làm Phật, trí tuệ mình sáng suốt, cõi nước ta ở, tên giáo thọ 

mười phương đều nghe được. Đây tức là nguyện thứ 17 trong 48 nguyện. Nguyện chư Phật 

xưng tán. Là căn bản của nguyện 18 mười niệm tất vãng sanh, và nguyện thứ 19 nghe danh 

phát tâm nguyện”. Nói một cách rất rõ ràng, rất minh bạch. Đến nguyên văn bên dưới nói 

tường tận rõ ràng hơn. Chư Phật tán thán, đương nhiên ngày nay chúng ta cũng tán thán, tán 

thán Kinh Vô Lượng Thọ, và pháp môn Tịnh độ, vì sao tán thán? Vì pháp môn này thích hợp 

với người thời hiện đại chúng ta, thích hợp với mỗi người, nam nữ già trẻ, các ngành các 

nghề. Phương pháp rất đơn giản, chính là một câu Phật hiệu. Một bộ kinh, một câu danh hiệu. 

Nếu buông bỏ vạn duyên, tu học như thế, bảo đảm ba năm thành công, ba năm quý vị đi làm 

Phật. Từ phàm phu biến thành Phật, như vậy không kỳ diệu ư? Còn pháp môn nào nhanh hơn 



Tập 160 976 

 

pháp môn này! Người học các pháp môn khác cũng tốt, Phật giáo có tám vạn bốn ngàn pháp 

môn, Đức Phật nói: “pháp môn bình đẳng, không có cao thấp”. Chúng ta phải biết căn tánh 

của mình, căn tánh như đại sư Huệ Năng có thể học thiền, ngài có thể đại triệt đại ngộ, chúng 

ta học thiền được chăng? 

Có một lần cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói đùa với tôi, ông hỏi: Thầy có biết thiền trong thời 

hiện đại này là thiền gì chăng? Tôi hỏi, là thiền gì? Triền của trói buộc, triền của quấn quanh, 

nó cột chặt quý vị lại, có đạo lý. Bây giờ học thiền, chính là sợi dây rất dài trói quý vị lại, 

khiến quý vị không nhúc nhích được, như vậy có thể thành tựu chăng? Ông từng học Thiền, 

cũng từng học Mật, sau cùng niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tịnh độ. Không phải nói Thiền và 

Mật không tốt, Thiền và Mật rất tốt, nhưng không thích hợp với căn tánh của chúng ta. 

Những pháp môn đó cần phải là hàng thượng thượng căn, bản thân chúng ta là hàng trung hạ 

căn. Đây là đã hơi khuếch trương, nói thật thì chúng ta là hàng hạ hạ căn, sao có thể sánh 

được với ngài? 

Cho nên trước đây, năm 1977, lần đầu tiên tôi đến HongKong, ở đây có vị pháp sư, 

đồng tu mời tôi đến giảng Kinh Lăng Nghiêm. Lần đầu tiên đến tôi ở đây bốn tháng, ở Cửu 

Long hai tháng, ở HongKong hai tháng, ở đây giảng kinh. Tôi quen pháp sư Thánh Nhất, quả 

là rất khó được, đạo tràng của pháp sư Thánh Nhất ở Đại Tự Sơn, chùa Bảo Lâm. Sau chùa 

Bảo Lâm còn phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ, mới đến ngôi bảo sát, đạo tràng Thiền tông. Rất 

khó được, hơn 40 người đang ngồi Thiền ở đó, trong đó có hai người nước ngoài, mỗi ngày 

đều có thời gian ngồi thiền nhất định. 

Pháp sư Thánh Nhất mời tôi đi tham quan đạo tràng của ông, mời tôi ăn cơm, mời tôi 

đến Thiền đường khai thị cho mọi người. Cũng may trước đây tôi từng giảng Lục Tổ Đàn 

Kinh, từng giảng Vĩnh Gia Thiền Tông Tập, đây đều là Thiền tông, cho nên tôi biết một ít về 

Thiền. Tôi khen ngợi họ, cung kính họ, cúng dường họ. Khi trở về, vì đi đến Chùa Bảo Lâm 

mới có thể đi xe, phải đi bộ nửa tiếng. Đi cùng tôi có mười mấy vị đồng tu, họ hỏi tôi: Thầy 

ơi, thầy khen ngợi Thiền như vậy, vì sao thầy không học thiền? Tôi nói, tôi khen ngợi họ là 

đúng, họ cao hơn chúng ta, tôi không bằng họ, tôi là hàng hạ hạ căn. Tôi chỉ có thể nói một ít 

về Thiền, nhưng tôi không tu được, tu Thiền tôi không đạt được lợi ích. Tôi phải chân thành 

niệm Phật, tôi không bằng họ, phải biết điều này. Phàm những ai học Thiền, học Mật, tôi 

thấy đều phải đảnh lễ ba lạy. Cao, quá cao! 

Bản thân tôi cảm thấy trong đời này, đối với pháp môn Tịnh độ tôi còn có chút niềm tin, 

có thể thành tựu. Các pháp môn khác không dám nghĩ đến, chỉ là ngưỡng vọng mà thôi, cung 

kính cúng dường, biết trình độ của mình. Khi tu sai pháp môn không thể trách Phật, ngài chỉ 

đưa ra tám vạn bốn ngàn pháp môn để quý vị tự chọn. Như ăn cơm buffet, rất nhiều thức ăn 

quý vị tự gắp, thích gì thì gắp đó. Đức Phật đối với chúng sanh như thế, chúng ta phải hiểu, 

phải biết lựa chọn. Không biết chọn, thì nghe theo lời Phật, ngài dạy chúng ta: Thời kỳ mạt 

pháp Tịnh độ thành tựu. Đây là Đức Phật nói ra một nguyên tắc, chúng ta sanh thời mạt pháp, 

thời kỳ mạt pháp Tịnh độ thành tựu không sai. Thiền là tượng pháp thành tựu, giới luật là 

chánh pháp thành tựu. Điều này chúng ta rất nghe lời. 

Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. 
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