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PHẦN THỨ III: CHÁNH KINH

(tiế theo)
(VCD 101)
PHẨ THỨ SÁU
PHÁT ĐẠI THỆ N UYỆN
Mời mở uyển kinh, em “Phát đại thệ nguyện”,
đây là hẩm thứ . Phẩm thứ chân thật là trung tâm
của toàn kinh, một hẩm uan trọng nhất. Phẩm kinh
này là Bổn Sư A Di Đà Phật ch nh miệng tuyên nói,
còn Thích Ca Thế Tôn vì chúng ta chuyển thuật.
Chuyển thuật của Thế Tôn, cũng giống như A Di Đà
Phật đ ch thân di n nói không có gì khác. Thật tế mà
nói mà toàn kinh ch nh là giải th ch cho hẩm kinh này
mà thôi,
Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà uán sát, “Kinh Vô
Lượng Thọ” từ đầu đến cuối gồm 8 hẩm, mỗi câu
mỗi ch đều có liên uan với 8 nguyện, cũng ch nh là
nói mỗi câu mỗi ch đều là nói rõ 8 nguyện, giảng
giải của 8 nguyện. Do đây có thể biết, 48 nguyên này
là bao gồm tất cả kinh luận nương theo của Tịnh Độ
Tông, là chỗ nương về ban đầu, là chân kinh của Tịnh
Độ, cũng có thể đem nó em thành đại hiến chương của
thế giới Cực Lạc, ngày nay chúng ta gọi là hiến há .
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Mà khởi hát của cái hẩm này là do Bồ Tát Phá tạng
tuân theo giáo huấn của lão sư, ở ngay trong đại chúng
tuyên nói đại nguyện thù thắng mà ngài đã hát ra.
Nhật Bản nghiên thời ưa nghiên cứu chú sớ đối
với “Kinh Vô Lượng Thọ” nhiều hơn so với người
Trung Quốc chúng ta, đây là hiện tại chúng ta em thấy
ở ngay trong trước tác bảo lưu lại. Trung Quốc cổ đại
nh ng đại đức này có chú sớ hay không, rất khó nói, có
l có, có l không có, nếu như có ở trong chiến loạn bị
thất truyền rất nhiều.
Th dụ như nguyên bản dịch của “Kinh Vô
Lượng Thọ”, hiện tại chúng ta biết từ triều Hán đến
Nam Tống, ngay trong 800 năm này đã từng có trải qua
1 lần hiên dịch, thế nhưng hiện tại trong “Đại Tạng
Kinh” chỉ còn lưu gi
loại, còn lại loại đã bị thất
truyền, đây là một việc vô cùng đáng tiếc, chú giải của
tổ sư đại đức ưa nay, có bị thất truyền hay không, việc
này cũng rất khó nói.
Còn Nhật Bản có thể nói cái uốc gia này, khu
vực tương đối nh , hạm vi động loạn cũng không lớn,
rất nhiều điển t ch đều bảo tồn được rất hoàn chỉnh.
Cho nên chúng ta ở trong “Vạn Tục Tạng Kinh” của
Nhật Bản, em thấy chú giải của “Kinh Vô Lượng
Thọ” chú giải của người Nhật Bản nhiều hơn so với
chúng ta rất nhiều lần, trong đó có “Chân Giải”, đây
cũng là một chú giải nổi tiếng, trong đó nói Di Đà
thành tựu công đức 8 nguyện, mà uy nhất chánh
12
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giác. Cái chánh giác này ch nh là danh hiệu của Phật
“Nam Mô A Di Đà Phật”, danh hiệu công đức không
thể nghĩ bàn. Đây là chúng ta ở ngay trong lúc bắt đầu
giảng kinh, đã từng nhiều lần nói ua với các vị, danh
hiệu sáu cái ch này đều là dịch âm văn Phạn: “Nam
Mô” là nghĩa của uy y, nghĩa là uy mạng, uy là
uay đầu, y là nương tựa; “A Di Đà Phật” cái danh hiệu
này nghĩa là vô lượng giác, đ ch thực y chánh trang
nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc hiển rõ ra Vô
Lượng Giác cứu cánh viên mãn. Thế giới Ta Bà của
chúng ta, thế giới hương khác, tuy là có giác, thế
nhưng không viên mãn, vì sao vậy? Không hải người
người đều giác. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc
không có người nào mê hoặc điên đảo. Người mê hoặc
điên đảo không thể vãng sanh, cho nên Tây Phương
Cực Lạc họ chọn lựa điều kiện vãng sanh, ch nh là hải
đầy đủ chánh giác, hải uy y Vô Lượng Giác.
Có l các vị đồng tu hoài nghi, nếu như là điều
kiện như vậy, việc vãng sanh của chúng ta e là không
có hy vọng, cái điểm này trên bộ kinh này nói được rất
rõ ràng. Giác có “thiên viên”: Có viên mãn, có không
viên mãn, có lớn, có nh . Giác ngộ lớn thì có thể chúng
ta không có, còn giác ngộ nh thì chúng ta có. Thế
nhưng ở Đại Thừa Viên Giáo (mà “Kinh Vô Lượng
Thọ” đ ch thực thuộc về Viên Giáo Đại Thừa), tổ sư
đại đức ưa nay hán bộ kinh này Viên ở trong viên,
đốn ở trong đốn, nhất thừa ngay trong “Nhất thừa”,
chân thật đem địa vị của nó nâng lên đến không gì cao
hơn được. Chúng ta có tr tuệ chọn lựa há môn niệm
13
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Phật, có t n tâm, có nguyện tâm thoát kh i sáu cõi luân
hồi cầu sanh thế giới Cực Lạc, một cái niệm này, xin
nói với các vị, bạn nói họ tiểu giác cũng được, bạn nói
họ đại giác cũng được, cái giác này không có lớn nh ,
dựa vào một niệm giác tâm này, một niệm này là giác
thuần chánh, liền có thể vãng sanh, sanh đến thế giới
Tây Phương Cực Lạc, liền được oai thần bổn nguyện
của A Di Đà Phật gia trì. Đây là há môn một đời
thành tựu, không hải là thành tựu nh , không hải
chứng được uả A La Hán uả Bồ Tát, không hải vậy,
mà là Phật uả cứu cánh viên mãn, ngay một đời thành
tựu. Cho nên há môn này là há môn bất tư nghì,
đây là Di Đà chánh giác công đức, không thể nghĩ bàn,
cho nên thệ nguyện không thể nghĩ bàn.
Chúng ta học Phật, then chốt thứ nhất là hải rõ
l , nh ng đạo l mà Phật đã nói trên kinh hải tường
tận, không luận là giảng đại đạo l căn bản, đại đạo l
của vũ trụ nhân sanh, hoặc giả là nói nguyên do của thế
giới Tây Phương Cực Lạc. Ph a trước chúng ta đã đọc
ua, tại vì sao có A Di Đà Phật? A Di Đà Phật tại vì sao
kiến tạo thế giới Cực Lạc? Sau khi kiến tạo thế giới
Cực Lạc rồi, lại vì cái gì vậy? Chúng ta đều hải rõ
ràng, đều hải tường tận, A Di Đà Phật có nh ng mong
cầu gì đối với chúng ta? Chúng ta muốn vãng sanh hải
chuẩn bị nh ng điều kiện gì?
Chỗ này h a trước đã từng báo cáo ua với các
vị, lại nói hiện tại chúng ta chọn lấy uyển kinh, là một
bổn hội tậ .
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Hiện tại có một số t người hân biệt chấ trước
rất sâu, cái gọi là thành kiến uá sâu, kỳ thật là đối với
cư sĩ tại gia, đều là em thường không coi trọng. Đây
chính là người uất gia ở bên ngoài hoằng há lợi
sanh, chân thật là chiếm được tiện nghi, mọi người có
thể sanh khởi tâm cung k nh đối với bạn. Còn ở nơi
người cư sĩ mà giảng, giảng có được tốt hơn cũng đều
bị trừ bớt đi ở trong lòng th nh chúng khi tâm cung
k nh khởi lên, trừ khi giảng được tốt hơn gấ mười lần
so với người uất gia, th nh chúng bên dưới mới có thể
gật đầu, nếu bạn giảng không giống như người uất gia,
người ta s lắc đầu đối với bạn, không gật đầu. Hội tậ
kinh bổn cũng là như vậy, nếu như bổn hội tậ này là
đại đức uất gia làm, thời đại hiện tại này s không có
người nào nói gì, còn bổn này là do cư sĩ tại gia hội tậ .
Sự việc này nói ra cũng rất kỳ lạ, ba loại hội tậ đều là
người tại gia làm: Bổn hội tậ thứ nhất là vào thời nhà
Tống, do cư sĩ Vương Long Thư làm; Bổn hội tậ thứ
hai là khoảng năm Hàm Phong triều nhà Thanh, do cư
sĩ Nguy Mặc Thâm làm; Còn bổn hội tậ lần thứ ba này
do cư sĩ Hạ Liên Cư làm.
Bổn của Vương Long Thư, hội tậ ở trong “Long
Tạng”. “Đại Tạng Kinh” của Nhật Bản cũng hội tậ
cái uyển này, trước tác của tổ sư đại đức thời ưa, nếu
như được thâu vào trong “Đại Tạng Kinh”, đó ch nh là
nói nh ng cao tăng đại đức ở vào thời đại đó, đều
khẳng định trước tác của bạn là không có sai lầm, có
thể lưu truyền cho đời sau, vậy mới có thể vào tạng,
vào tạng là một tiêu chuẩn cao độ, tiêu chuẩn ch thiện.
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Cư sĩ Vương Long Thư, thực tế mà nói cũng rất
là đáng tiếc, ở vào thời đại đó của ông, ông chỉ em
thấy được có bốn bản nguyên bản của “Kinh Vô Lượng
Thọ”, còn một loại ở trong Kinh Đại Bảo T ch, ông
không có em thấy. Do đây có thể biết lúc đó có được
kinh điển là việc không d dàng, bởi vì ở vào triều nhà
Tống đó vẫn là dùng bản ché tay, kỹ thuật in oa vẫn
chưa hát triển, chưa hát minh ra, nên kinh sách đều là
sao ché , số lượng đương nhiên là rất có hạn. Cho nên
hần trong “Kinh Đại Bảo T ch” ông chưa thấy, ông
chỉ nương theo bốn bản dịch mà hội tậ . Trong “Kinh
Đại Bảo T ch” còn có một số kinh văn, ngoài ra còn
bốn loại trong đó không có, nên ông không có em
thấy, do đó hội tậ của ông không được viên mãn.
Đồng thời khi ông hội tậ , không biết là vô , hay là cố
, đem nguyên văn của kinh s a đi mấy ch . Đương
nhiên đối với ông mà nói đây là việc không có gì đáng
lo, theo công hu học Phật của ông, cảnh giới ngộ
nhậ , cách tạo ra văn tự, đó đều là thuộc về thượng
thừa. Thế nhưng cái tiền lệ này không được khai mở,
tiền lệ mở rồi, người đời sau em thấy tổ sư đời trước
có thể tùy tiện s a đổi kinh văn, người đời sau cũng
chiếu theo cách làm như vậy, người này s a một câu,
người kia s a hai ch , kinh truyền đến đời sau thì hoàn
toàn khác đi. Cho nên kinh văn là uyết định không
được s a đổi, đây là đại sư Ấn Quang hê bình đối với
ông, là tương đối không hài lòng đối với cách làm này
của ông. Tổ sư hê bình có đạo l của ngài, mong
muốn chánh há có thể thường trụ thế gian.
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Bản dịch của Ngụy Mặc Thâm cuối triều nhà
Thanh, cư sĩ Ngụy ông đều em thấy hết đủ loại
nguyên bản dịch, cho nên hội tậ của ông, đ ch thực
vượt ua uyển của Vương Long Thư. Thế nhưng đối
với sự lấy b của nguyên bản dịch, có một vài nơi
không th a đáng, đồng thời cũng có s a đổi văn tự của
nguyên bản, việc này đại sư Ấn Quang cũng có hê
bình, cũng không vừa lòng.
Ch nh bởi vì cái nguyên nhân này, Hạ lão cư sĩ
phát tâm làm lại hội tậ lần thứ , tránh lỗi lầm mà
bản dịch trước đã hạm, ông đã đặc biệt cẩn trọng mà
làm. Chúng ta em thấy ở trong lời tựa (lời tựa là do cư
sĩ Mai Quang Hi làm), cái hẩm kinh này, Hạ lão mời
lão há sư Huệ Minh cùng cư sĩ Mai Quang Hi, ba
người đã dùng thời gian tháng, hội tậ thành cái
hẩm này, mới biết được họ đã cẩn trọng đến dường
nào. Ba vị đại đức, thời gian của tháng hội tậ hẩm
kinh này, rất là nỗ lực, rất là cẩn trọng, vẫn hải cầu
Phật Bồ Tát gia trì, mà trên thực tế ba vị đại đức này,
chúng ta tỉ mỉ mà suy ét đều là người tái sanh, không
hải hàm hu. Nhất là lão cư sĩ Hạ Liên Cư, uất hiện
ở thời đại này, đây là để hội tậ thành một bộ “Kinh Vô
Lượng Thọ” hoàn thiện như thế này, tác dụng của nó,
ch nh là muốn hổ độ chúng sanh ngay trong .000
năm Mạt há , giú đỡ nh ng người này, cầu sanh thế
giới Tây Phương Cực Lạc.
Chúng ta hải ghi nhớ, việc nhà Phật gọi Mạt
há về sau vẫn còn .000 năm này cùng với tôn giáo
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người Phương Tây hiện tại nói không như nhau: Tôn
giáo thế giới hương tây nói năm 1
là ngày tàn thế
giới, nhưng há vận của Phật há chúng ta vẫn còn
9.000 năm, vẫn còn rất dài, sau 000 năm thì Phật há
không còn.
Thời kỳ Mạt há , con người rất thống khổ, khổ
ở chỗ nào vậy? Khổ ở chỗ không có người dạy bảo,
loại tình hình khổ nạn này, người hiện đại chúng ta nếu
như đầu óc bình lặng một chút, cũng có thể tưởng
tượng ra được mấy hần, ã hội ngày nay động loạn, có
thể nói con người khổ không nói ra lời, không luận là
tình hình đời sống của họ như thế nào, nhưng đời sống
tinh thần đều là rất buồn khổ, đều là không thể an định.
Đây là nguyên nhân gì vậy? Thực tế ra mà nói không
thể nào so được với người ưa. Cổ thánh tiên hiền
chúng ta, thường hay cảm thán rằng “Nhân dữ cầm thú
tương sai cơ hi”1. Con người là động vật, cùng với các
động vật khác có gì khác nhau chứ? Con người sở dĩ có
thể ch linh hơn vạn vật, bởi vì còn người được nhận
ua giáo dục, các loài động vật khác không được nhận
ua giáo dục, khác biệt chúng ta ch nh ngay chỗ này.
Con người nhận ua giáo dục gì? Nhận ua giáo dục để
làm người, cho nên biết được cách làm người. Thế
nhưng mấy mươi năm cận đại này, loại giáo dục này
không còn, hương tây không còn, ở Trung Quốc cũng
không có. Nếu như con người không biết được cách
làm người, thì con người không khác gì với cầm thú,
con người s làm ra nh ng việc của cầm thú, thế là ã
hội liền không an định, sinh mạng tài sản của chúng ta
18
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không thể bảo đảm. Bạn em nh ng cầm thú động vật
nh , chúng ra ngoài tìm thức ăn, chúng có thể bị nh ng
cầm thú khác ăn thịt hay không? ất khó nói! Chúng ra
ngoài có thể bình an trở về hay không? Không dám
chắc! Ngày nay chúng ta sống ở thế gian này, cũng là
như vậy, cho nên sinh mạng tài sản không có cảm giác
an toàn. Đây là chúng ta ả b đi giáo dục của cổ thánh
tiên hiền, cảm đến cái hậu uả. Nếu như giáo dục của
cổ thánh tiên hiền, sức ảnh hưởng nếu là không còn tác
dụng mà nói, đó ch nh là thời kỳ Mạt pháp. Mỗi một
người đều tùy thuận hiền não, tùy thuận vọng tưởng
của ch nh mình, tùy thuận tậ kh của ch nh mình,
trong tự nhiên s làm ra rất nhiều việc gọi là tổn người
lợi mình, vậy thì ã hội đó còn có thể sinh tồn hay sao?
Hiện tại chúng ta ở trên cái địa cầu này, các đồng
tu có kỳ nghỉ đều ưa th ch đi ra nước ngoài du lịch, các
vị đi ua rất nhiều nơi, trở về vẫn là thấy Singa ore tốt.
Tôi h i ua rất nhiều người đều có cái cảm giác này.
Singa ore tốt ở chỗ nào vậy? Người dân tuân thủ há
luật, trải ua ngày tháng có ui củ, làm việc có ui củ.
Loại tinh thần này, loại thói uen đời sống này, từ nh
bạn đã bồi dưỡng thành, hay nói cách khác giáo dục
của Singa ore còn có chút mùi vị tình người trong đó,
mặc dù so với ngày trước đã kém hơn rất nhiều rồi, thế
nhưng so với các khu vực uốc gia khác vẫn còn gi
lấy một hần tương đối. Đây ch nh là nói, là có một
trách nhiệm hụ ch nh hủ đang úc tiến, đang giáo
dục nhân dân của họ, biết được làm thế nào để trải qua
ngày tháng, biết được làm thế nào để làm việc, biết
19
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được làm thế nào đối nhân
thế tiế vật. Cho nên cái
khu vực này tuy là rất nh , nhưng nó an định, cũng có
chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, có thể đôi
bên cùng hòa thuận chung sống. Việc này rất khó làm
được.
Ngày nay trên thế giới có rất nhiều uốc gia, trên
từ người lãnh đạo, dưới đến uần chúng, đều hy vọng
có một ã hội an định, có một ã hội hồn vinh, có một
thế giới hòa bình. Ngày ngày đang ngưỡng vọng, ngày
ngày đang mong cầu, có thể đạt được hay không? Vậy
thì hải em chúng ta, có hải là chúng ta đang em
trọng cái việc giáo dục nhân luân hay không?
Chúng ta ở trong “Kinh Vô Lượng Thọ”, xem
thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Cực Lạc là
đa nguyên văn hoá, người vãng sanh đi đến nơi đó, bây
giờ chúng ta đổi đi một danh từ, người di dân đi đến thế
giới Tây Phương Cực Lạc, không hân chủng tộc,
không hân tôn giáo, người từ mười hương thế giới di
dân đến thế giới Cực Lạc, bối cảnh văn hoá khác nhau
nhiều đến như vậy, tại vì sao có thể cùng cư ngụ ở thế
giới Tây Phương Cực Lạc, an ổn vô sự, hòa thuận
chung sống, trải ua đời sống chân thiện mỹ huệ, khiến
người ngưỡng mộ. Xin nói với các vị, chúng ta ở trong
kinh điển này, các vị tỉ mỉ em ua từ đầu đến cuối, thế
giới Tây Phương Cực Lạc không có tổ chức ch nh trị,
không nghe nói có ai đó làm hoàng đế, ai đó làm tổng
thống của thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có,
cũng không em thấy có bộ trưởng, trong kinh văn
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cũng không có nói với chúng ta, ở bên đó có uân đội
không, có cảnh sát không, không có, thảy đều không
có, bạn em đời sống trải ua được tốt đến như vậy. Do
đây có thể biết, đây không hải là vấn đề của ch nh trị,
đây cũng không hải là vấn đề uân sự, kinh tế khoa
học bên đó cũng không có, đều không hề nhắc đến. Thế
nhưng nhắc đến một việc, việc này thì vô cùng uan
trọng, việc gì vậy? Giáo học, A Di Đà Phật cùng chư
đại Bồ Tát ngày ngày giảng kinh nói há , giáo hóa
chúng sanh, tất cả nh ng người di dân đến bên đó, ngày
ngày học tậ với Phật A Di Đà, học tậ với các đại Bồ
Tát, đời sống vui tươi không gì bằng. Chúng ta quay
đầu nhìn lại, trên kinh Hoa Nghiêm thế giới Hoa Tạng
của Tỳ Lô Giá Na Phật, cùng thế giới Cực Lạc của A
Di Đà Phật không hề khác nhau. Chúng ta mới chân
thật giác ngộ ra, trong các cõi nước chư Phật, chỉ làm
một sự việc, dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, làm
tốt việc giáo dục. Giáo dục gì vậy? Giáo dục đa nguyên
văn hoá.
thế gian này chúng ta chủng loại giáo dục rất
nhiều, chúng ta đem cái sự việc này em thành việc
giáo dục ã hội đa nguyên văn hoá, mà ở trong cõi
nước chư Phật, chỉ có một sự việc như vậy, cho nên
chúng ta gọi nó là giáo dục đa nguyên văn hoá là được
rồi. Sự việc này làm được tốt rồi, vấn đề gì cũng đều có
thể giải uyết, người người đều ứng , người người
đều vừa lòng, nhất là thế giới Tây Phương Cực Lạc.
nơi này, chúng ta em thấy lần báo cáo này của Bồ Tát
Phá Tạng, 8 nguyện này là báo cáo của ngài, hoàn
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mỹ đến cùng cực. Đương nhiên chúng ta có thể tưởng
tượng được, Tỳ Kheo Phá Tạng lúc đó ở ngay giảng
đường củn Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, đối diện
với Thế Tôn, đối diện với đại chúng, làm một cuộc báo
cáo tường tận. Cái mức độ tường tận đó, có thể siêu
vượt hơn so với chúng ta gấ trăm lần ngàn lần. Chúng
ta ở trước mặt ngài học tậ tình hình có thể thể hội
được, thời gian ngài học tậ với lão sư của ngài ngàn
ức tuổi, tu trì của ngài kiế , cho nên thời gian báo cáo
của ngài nhất định hải là rất dài lâu.
Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu, đó chỉ là giới
thiệu tinh hoa trong báo cáo, cái thiên báo cáo đó của
ngài chỉ là mục lục mà thôi, 8 nguyện là mục lục,
không hải nguyên văn. Cho nên trong cái mục lục này,
mỗi câu mỗi ch đương nhiên hàm nhiế vô lượng
nghĩa, việc này chúng ta nhất định hải có thể l giải.
Vậy thì cho đến trong loại bản dịch này, nguyên văn
có rất nhiều sự khác biệt, đời Hán đời Ngô dịch chỉ có
nguyện, nguyện
chương; Đời Ngụy đời Đường
hai bản này là 8 nguyện; Còn đời Tống dịch là
nguyện. Cái khác biệt này thật uá lớn. Cho nên người
ưa, đại đức ưa có cùng một cách nhìn, nhất định là
há sư dịch kinh đã căn cứ vào nh ng bản dịch khác
nhau, nếu không mà nói, không thể nào có thể có sự
khác biệt lớn đến như vậy. Cho nên từ ba loại khác biệt
lớn này, các ngài hán đoán bổn nguyên bản “Kinh Vô
Lượng Thọ” truyền đến Trung Quốc, ch t có đến ba
loại, ba loại này không như nhau, nguyên bản không
như nhau, cho nên mới có tình huống này ảy ra. Cái
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hán đoán này là có l do, chúng ta có thể tiế nhận.
Tại vì sao bổn nguyên bản có đến ba loại? Có thể có
nhiều loại hơn, bởi vì bổn nguyên bản của chúng ta có
loại thất truyền, không hề em thấy, nếu sau khi em
thấy có thể vẫn có khác biệt rất lớn. Thế là tổ sư đại
đức liền nghĩ đến Th ch Ca Mâu Ni Phật năm ưa ở
đời, nhất định là bộ kinh này đã giảng ua rất nhiều lần.
Đây là một sự suy đoán, thế nhưng đ ch thực cũng có
căn cứ, không hải tùy tiện nói. Chúng ta biết năm ưa
Thế Tôn ở đời, giảng kinh nói há chỉ giảng một lần,
không hề trùng lậ giảng ua hai lần “Kinh Vô Lượng
Thọ” tuy là đã nhiều lần tuyên giảng, nhưng cái dụng
đó thì không như nhau, nếu như không hải đối với
việc tu hành chứng uả của chúng ta, có uan hệ vô
cùng uan trọng, nhất định Thế Tôn không thể nào một
bộ kinh một há môn giảng rất nhiều lần. Cho nên kết
tậ , cũng chiếu theo đó mà kết tậ lại, lưu truyền đến
Trung Quốc, mới có rất nhiều nguyên bản khác nhau.
Từ ngay chỗ này mà uán sát, chúng ta liền hiểu rõ,
Thế Tôn rất là em trọng đối với bộ kinh này. Đại đức
ưa thời tùy Đường đề ướng bộ kinh này là đệ nhất
Kinh chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật đạo.
Bởi vì nguyên bản có nhiều đến như vậy, nội dung
khác biệt uá lớn, hơn n a người thời đó, muốn tìm
nhiều loại bản dịch lại là việc tương đối khó khăn. Cho
nên người có tâm liền hát tâm làm công tác hội tậ .
Cư sĩ Vương Long Thư ông là người mở đầu, tậ hợ
tất cả bổn hội tậ làm thành một uyển, đọc một cái
uyển này, thì đã đọc ua hết tất cả bản dịch khác rồi,
23
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thuận tiện hơn rất nhiều đối với người tu Tịnh Độ
chúng ta, chúng ta hải cảm ân. Cái uyển này của Hạ
Liên Cư, há sư Ấn Quang chưa em thấy, nếu như
Ấn tổ em thấy cái uyển này, tôi tin tưởng nhất định
ông s gật đầu, hội tậ lần này rất hay. Bổn kinh không
hải không thể hội tậ , hội tậ là có thể, hội tậ cũng là
nên làm.
Chúng ta biết được cư sĩ Vương Long Thư vãng
sanh là biết trước giờ ra đi, ông là đứng mà vãng sanh,
các vị em ua “Long Thư Tịnh Độ Văn”, quyển này
h a trước có một tấm hình, hình cư sĩ Vương Long
Thư đứng vãng sanh, nếu như hội tậ là không nên làm,
hội tậ là có lỗi lầm, cư sĩ Vương Long Thư làm sao có
thể đứng mà vãng sanh. Từ cái điểm này, đã làm ra cho
chúng ta một chứng minh, ông thay A Di Đà Phật làm
một việc tốt, đối với Phật giáo, đối với chúng sanh đã
làm ra cống hiến to lớn, ông hội tậ rất hay.
Đại sư Liên Trì, đây là một vị tổ sư Tịnh Tông
mà người Trung Quốc chúng ta k nh hục nhất, ngài ở
trong “Di Đà Kinh Sớ Sao”, “Di Đà Kinh Sớ Sao” đ ch
thực là đại trước tác, vận dụng “Kinh Vô Lượng Thọ”,
gần như là vượt hơn hân n a văn tự là chọn lấy bổn
hội tậ của Vương Long Thư. Đây chính là nói rõ Đại
sư Liên Trì khẳng định đối với bổn hội tậ của ngài
Long Thư. Từ một số sự t ch này, chúng ta đối với
uyển này, nhất định hải sanh khởi t n tâm.
Có một số người hủy báng, luôn không ngoài là
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h u ý hoặc vô ý. Có , đó ch nh là họ có đồ, thì
chúng ta không cần hải nói, còn vô đó là nghe người
ta hủy báng, lại hùa theo người ta, đó là thuộc về vô .
Đây đều là không thể kiên định, chúng ta hải kiên
định t n tâm. Văn tự bổn hội tậ này không nhiều, cái
nghĩa l này, nghĩa của loại nguyên bản dịch viên
mãn tròn đầy bao gồm trong đó, ông đem
nguyện
của bản dịch đời Hán Ngô, 8 nguyện trong bản dịch
của đời Ngụy Đường,
nguyện của bản dịch đời
Tống, đem nó tậ hợ lại, hội tậ thành một chương
này, một hẩm này, hội tậ thành một hẩm này, còn
hân đoạn của nó, đoạn lớn
chương, khúc đoạn của
kinh này là
chương, mục nh là 8 nguyện, đây là
số tự của nguyên bản dịch ưa đều bao gồm hết, cho
nên nh ng đại đức cận đại, đều tán thán cái uyển này
là bổn hoàn thiện nhất của “Kinh Vô Lượng Thọ”, cái
bổn viên mãn nhất. Chúng ta ở ngay trong một đời này
có thể gặ được rất là may mắn, chúng ta có duyên với
Phật A Di Đà, cũng có duyên với Hạ Lão sư sĩ. Hạ Lão
sư sĩ khẳng định là Bồ Tát thị hiện, uyết định không
hải là người thông thường, người thông thường hội
tậ không thể viên mãn được như vậy, họ đến cái thế
gian này, thực tế ra mà nói ch nh là vì chúng ta làm ra
cái việc này.
L do của việc có hẩm đề này chỉ giới thiệu đến
chỗ này. Bây giờ mời em kinh văn:
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CHÁNH KINH: “Pháp Tạng ạch ngôn, duy nguyện
Thế Tôn, đại từ thính sát.”
[Dịch nghĩa: “Pháp Tạng bạch rằng: Cúi mong Thế
Tôn, Ðại từ nghe xét”]
Chỗ này Phá Tạng đã gọi là “Thế Tôn”, chính là
Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai", lão sư của ngài.
Báo cáo của ngài là ở nơi giảng đường của lão sư, đối
diện với lão sư, với đồng tu, với đại chúng. Đây là qui
củ nói há , chúng ta hải học vì trong đây viên mãn
đầy đủ tâm trạng chân thành cung kính. Đại sư Ấn
Quang nói rất hay “Một phần thành kính, được một
phần lợi ích, mười phần thành kính, được mười phần
lợi ích”. Phật há hải từ chỗ nào mà cầu, từ ngay
trong cung k nh mà cầu, chúng ta chỗ này em thấy l
tiết của ngài, em thấy thái độ nói chuyện của ngài.
“Bạch ngôn” [Phá tạng bạch rằng], đây là thái
độ rất cung k nh. “Duy nguyện Thế Tôn, đại từ thính
sát” [Cúi mong Thế Tôn, Ðại từ nghe ét]:
Thực tế ra mà nói, ngày nay thành tựu của Phá
Tạng siêu vượt lão sư, thế nhưng Phá Tạng tuyệt
nhiên không cho là thế. Siêu vượt lão sư, đó là đáng
được kiêu ngạo, người hiện tại đều là như vậy.
Trưa này tôi dùng cơm ở
Viện Trung Hoa,
ngồi bên cạnh tôi là cư sĩ L , lão cư sĩ L nói với tôi,
ông uen biết bạn bè Singa ore, đưa con trai đi học ở
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Hoa Kỳ, muôn vàn khổ cực, cúng dường con trai đến
Hoa Kỳ học. Khi ở bên đó tốt nghiệ ong, con trai họ
thành gia lậ nghiệ . Hai vợ chồng già, rất nhiều năm
không thấy được con trai rất là thương nhớ, liền đến
Hoa Kỳ để thăm con trai, đến nơi đó ở hơn một tháng.
Khi uay về, con trai đưa cho ông một cái hóa đơn, nó
nói cha ở chỗ con hơn một tháng, h dụng ăn ở, mỗi
ngày ăn cơm h dụng cúng dường, từng món từng món
nó đều đem t nh hết, ngay đến giặt uần áo cái h
dụng đó cũng đều t nh trong đó. Hai vợ chồng này vừa
em thấy, tâm nguội lạnh, đưa con trai ra nước ngoài
du học thì mất luôn rồi, không còn n a, không quen
biết, khi gặ mặt là làm ăn buôn bán, ông ăn bao nhiêu
tiền cơm hải mau trả tiền. Không thể trách con cái,
hải trách ai, hải trách ch nh mình không có dạy tốt,
làm sao bạn có thể trách chúng? Từ nh bạn không dạy
cho chúng giáo dục luân l , chúng không hiểu được
hiếu dưỡng cha m . Người Mỹ đ ch thực là như vậy,
cha m họ đến nhà ăn cơm cũng hải trả tiền, cùng
bước vào tiệm ăn mỗi người tự trả tiền ăn của mình.
Không giống như người Trung Quốc giành nhau trả
tiền, còn gây lộn. Người nước ngoài em thấy hiện
tượng này rất kỳ lạ, tư tưởng của người hương đông
cùng người hương tây không như nhau. Cho nên sau
khi ông quay về rất là đau lòng, nói cho nh ng bạn bè
thân thiết về nh ng việc này. Khi tình cờ nhắc đến sự
việc này, chúng ta nghĩ đến việc giáo dục là vô cùng
uan trọng.
Trong

Viện Trung Hoa bên cạnh có một Học
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Viện Trung , thật khó được, là tinh hoa của văn hoá
Trung Quốc, rất đáng tiếc hiện tại người học rất t.
Hôm nay tôi đi thăm, thiết bị của họ rất là tốt, tương
đối hoàn chỉnh, hy vọng đồng tu có ch bảo tồn uốc
túy của chúng ta. Chúng ta có thể đến nơi học viện đó
để học, họ chân thật là đang hành Bồ Tát đạo, châm
cứu, cho thuốc, châm cứu dường như là chỉ nhận một
đồng, lấy thuốc, cho dù là thành hần thuốc như thế
nào, không phân sang hèn, chỉ một giá thu hai đồng.
Tôi nói nh ng người này đều là Bồ Tát, hát tâm Bồ
Tát, cứu khổ cứu nạn.
******
(VCD 102)
Báo cáo của Tỳ Kheo Phá Tạng, còn muốn
thỉnh cầu lão sư th nh sát. Bạn em thấy đây là khiêm
tốn đến dường nào, cung k nh biết bao. Chúng ta học
Phật hải từ chỗ này mà học, nghĩ tưởng em ch nh
chúng ta, đối với trưởng bối, đối với cha m , đối với
thầy giáo, thậm ch đối với Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát
không ở thế gian, đối với hình tượng của Phật Bồ Tát,
chúng ta không đủ lòng cung k nh. Tâm trạng như vậy
mà học Phật, chẳng trách vì sao mà công hu không có
lực, cho nên như nh ng chỗ này, đều hải chăm chỉ nỗ
lực mà học tậ .
Ph a sau là ngài ch nh thức báo cáo, lần báo cáo
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này bốn câu h a trước là tổng cương, 8 nguyện h a
sau là mục riêng, cho nên bốn câu h a trước vô cùng
uan trọng, ch nh là bốn câu h a dưới này:
CHÁNH KINH: “Ngã nhược chứng đắc, Vô Thượng

Bồ Đề, thành chánh giác dĩ, sở cư Phật sát, cụ t c vô
lượng, ất hả tư nghì, công đức trang nghiêm”.
[Dịch nghĩa: Nếu con chứng đặng, Vô Thượng Bồ
Ðề, thành bậc Chánh Giác, cõi Phật của con, đầy đủ
vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn, công đức trang
nghiêm].
Thứ nhất: “Ngã nhược” [Nếu con]
“Ngã” [con] là Phá Tạng tự ưng; “Nhược”
[nếu] là lời nói rất khiêm tốn. Vì sao vậy? Ngài đã
chứng đắc rồi, đây không hải là lời giả thiết, ngài đã
chứng đắc, đã chứng đắc rồi vẫn còn nói “Nhược”, đây
là khiêm tốn, một chút tâm ngạo mạn tự mãn đều
không có.
Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày,
khi nói chuyện với người khác hải học cách nói, hải
học khiêm tốn, hải học cung k nh. Lời nói, ở chỗ
Khổng Lão Phu T là ế vào bài khóa thứ hai. Giáo
học của Khổng Lão Phu T là bốn khóa mục: Bài khóa
thứ nhất là “Đức Hạnh”; Khóa mục thứ hai là “Ngôn
Ng ”2. Bạn thấy Khổng T em trọng ngôn ng đến
mức nào, bạn hải học biết cách nói chuyện.
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Giáo học ngày ưa, thực tế mà nói, học nói
chuyện là từ nh bắt đầu học, học ong “Kinh Thi” thì
biết nói chuyện. Bạn em các chú nh , khi vừa mở đầu
học biết học ch , học “Thiên Gia Thi”, học “Đường
Thi Tam Bách Thủ”. Sau khi dùng cái này làm nền
tảng, lại học “Kinh Thi”, đều là dạy cho bạn nói chuyện
hải hàm úc, nói chuyện hải khiêm k nh. Khiêm tốn
cung k nh, tương lai cả đời bạn không luận làm bất cứ
việc gì, liền có thể có được sự giú đỡ của rất nhiều
người. Nếu như không biết nói chuyện, tuy là bạn có
năng lực, có kinh nghiệm, nhưng bạn s không có được
sự giú đỡ của người khác. Trong lời nói có mang theo
ngạo mạn tự đại, đến khi ch nh mình chân thật có khó
khăn, không có một người nào giú đỡ bạn.
trong
ngôn ng vô hình, ch nh mình đều không biết, đã đắc
tội rất nhiều bạn bè. Bình thường bạn không thể nào
uán sát ra được, đến sau khi có thể uán sát ra được,
thì hối hận không còn kị . Cho nên lời nói cùng bình
thường viết ra nh ng văn tự này, văn tự là hù hiệu của
ngôn ng , đều hải nỗ lực học tậ . Đây là sợi dây để
người với người câu thông, cái sợi dây này hải thông
suốt, bạn mới có thể được trợ duyên bên ngoài. Vậy
nên làm sao có thể em thường? Làm sao có thể không
nỗ lực học tậ ?
Phật kinh, thực tế mà nói là sách giáo khoa rất
viên mãn. Thế nhưng nh ng văn tự này, chúng ta luôn
luôn là lơ là ua loa, đọc được uá nhiều thì sanh ra
em thường, không còn lưu , cho nên không học đến.
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Chúng ta có cơ hội cùng nhau nghiên cứu thảo
luận, không thể không nêu ra:
Thứ hai: “Chứng đắc vô thượng Bồ Đề, thành chánh
giác dĩ” [Chứng được Vô Thượng Bồ Ðề, thành bậc
Chánh Giác]
“Vô thượng Bồ Đề” là khóa trình tu học của ngài;
“Thành chánh giác dĩ” [Thành bậc chánh giác] là
học vị mà ngài đã đạt được.
Khóa trình của ngài tu đã viên mãn, mới có được
học vị. Cái chánh giác này ch nh là Viên giáo Phật uả,
Phật uả cứu cánh viên mãn. Phật uả cứu cánh viên
mãn là hải đem vô thượng chánh đẳng chánh giác tu
viên mãn, Vô Thượng Bồ Đề, ch nh là Vô Thượng
Chánh Đẳng Chánh Giác. Câu này rất là uan trọng, thế
nhưng thông thường các đồng tu lại lơ là nó, sơ sài ua
loa, bạn không thể nào uán sát được, nếu bạn chân
thật uán sát thể hội được, thì bạn liền biết được:
Học Phật là học cái gì? Cầu là cầu cái gì?
Cầu Vô thượng Bồ Đề, chứ không hải là hước
báo trời người, không hải là danh vọng lợi dưỡng.
Nếu như chúng ta muốn học Phật, hải em chúng ta
học Phật là vì cái gì? Học là vì muốn làm đại há sư à,
hay học Phật là vì muốn ây đạo tràng lớn, hay học
Phật là vì muốn thống nhiế được rất nhiều t n đồ, đó
chẳng hải đều là sai lầm rồi sao? Cho nên nhiều người
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chúng ta học Phật không thể thành tựu. Người ta học
Phật có thể thành tựu là người học Phật vì Vô Thượng
Bồ Đề, là vì vô lượng giác. Thế uất thế gian tất cả
há , mỗi há đều có thể giác mà không mê, họ học
chỗ này.
Ngày nay chúng ta thành thật mà nói, đối với tất
cả há , có một số cũng đang dụng tâm học Phật, thế
nhưng học được thế nào? Học rồi liền mê, có mấy
người có thể học mà không mê? Tại vì sao nói bạn học
rồi mê? D nh tướng thì mê rồi, hân biệt thì mê rồi.
Bạn em bản lĩnh của người ta, mỗi ngày học tậ
không d nh tướng, không hân biệt, họ mới là giác mà
không mê. Ngày nay chúng ta càng học càng mê, càng
học càng chấ trước, đến năm nào mới có thể thành
tựu?
Bồ Tát Mã Minh trong “Khởi T n Luận”, dạy cho
chúng ta hương há giác mà không mê: “Lìa tướng
ngôn thuyết, lìa tướng văn tự, lìa tướng tâm duyên”.
Chỉ cần bạn đem nguyên tắc của ba câu này gi lấy.
Thế uất thế gian há không luận một há nào
bạn học tậ chỉ có giác thì mới không có mê, mới có
thể chân thật làm đến được giác mà không mê. Nếu
không mà nói cái giác đó của bạn vẫn là mê, không
hải thật đã giác ngộ, cái bạn đã học được, dùng lời
hiện tại mà nói, chỉ là thường thức thông thường mà
thôi, không thể nào khế nhậ được cảnh giới, dù bạn có
học được nhiều hơn đều là mê mà không giác.
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Bồ Tát Phá Tạng từ hát tâm tu học, trên bộ
kinh này giới thiệu được không t, mỗi câu mỗi ch
chúng ta đều hải nên học tậ , cho nên ngài học được
viên mãn.
“Đắc Vô Thượng Bồ Đề” [được vô thượng bồ
đề], vậy tốt nghiệ rồi, “Thành chánh giác dĩ” [thành
bậc chánh giác], đây là nắm lấy được uả vị của Phật.
Th h i em Tỳ Kheo Phá Tạng có chấ trước
hay không? Ngài nói: “Ngã chứng đắc Vô Thượng Bồ
Đề”, lại “Thành chánh giác dĩ”. õ ràng có hân biệt,
có chấ trước, vậy thì cùng với tình hình của chúng ta
hiện tại có gì khác biệt? Trên biểu hiện mà em thì
không có gì khác biệt, còn trên thực tế có sự khác biệt
vô cùng to lớn. Đây đúng là tông môn đã nói “Phân
biệt diệc phi ý”, cái này rất sâu, tuy là hân biệt cũng
chẳng hải , chấ trước cũng chẳng hải , nói “Ngã”
là tùy thuận chúng sanh mà nói, nói “Chứng đắc” cũng
là tùy thuận chúng sanh mà nói, nói “Thành”, vẫn là
tùy thuận chúng sanh mà nói. Ch nh mình uyết định
không có khởi tâm động niệm, uyết định không có
hân biệt chấ trước. Chúng ta hải tường tận, sau đó
bạn mới có chỗ bắt tay vào học tậ .
Từ cái đoạn nh này mà em, hai câu này là
nhân, tu nhân, hai câu h a sau là uả báo. Phật há
cũng không rời kh i nhân uả, bạn tu nhân thiện, nhất
định được uả thiện;
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Thứ ba: “ ở cư Phật sát” [Cõi Phật của con]
“Phật sát” là

chánh trang nghiêm.

Thứ tư: “Cụ t c vô lượng, ất hả tư nghị, công đức
trang nghiêm” [Đầy đủ vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn,
công đức trang nghiêm]
“Cụ túc” [đầy đủ] là nghĩa viên mãn, nghĩa
cùng khắ , không có chút nào kém khuyết, mới gọi là
cụ túc.
“Cụ túc vô lượng” [đầy đủ vô lượng] bốn cái ch
này ch nh là siêu thắng cõi nước chư Phật. Nguyện
vọng của ngài đã hiện thực, Ngài vì chúng ta làm ra
chứng minh tốt nhất “Phật Thị môn trung, hữu cầu tắc
ứng”. A Di Đà Phật hát ra cái nguyện này, người
thông thường chúng ta nghe rồi cảm thấy là việc này
không thể nào, bạn muốn làm Phật thì còn có thể,
nhưng còn muốn siêu vượt chư Phật thì làm sao có thể?
Nhưng Ngài uả nhiên đã hiện thực rồi, làm Phật hải
siêu vượt chư Phật. Cái nguyện này đã hiện thực rồi,
vậy thì còn có cái nguyện nào mà không thể hiện thực?
Thực tế mà nói là mang đến cho chúng ta lòng tin để tu
học không gì sánh bằng. Có người h i tôi “Pháp sư ơi
vì sao ông có lòng tin đến như vậy?” Lòng tin của tôi
từ chỗ này mà ra, lòng tin có nguyên do, có căn
nguyên, làm gì mà không thể thành tựu chứ.
“Cụ túc” hai ch này là không có kém khuyết,
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hay nói cách khác trong tất cả cõi nước chư Phật, cõi
nước chư Phật cư ngụ đều có kém khuyết, chỉ có Tây
Phương Tịnh Độ không có kém khuyết. Phá Tạng làm
thế nào ây thành Tây Phương Tịnh Độ?
h a trước
đã từng nói ua, ngài là tu học thời gian dài, lão sư dạy
được tốt, lão sư khéo dạy, học trò khéo học, lão sư
không chỉ là đem mười hương thế giới (Ngày nay
chúng ta nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh), nói cho
ngài nghe rõ ràng tường tận, ở trong đây có l luận, có
tánh tướng, có nhân uả, có cảnh giới. Hơn n a lão sư
còn dùng thần lực, đem mười hương cõi nước chư
Phật triển hiện ra ở ngay trước mặt ngài, để ngài có thể
thấy hết được. Cái thời gian này là ngàn ức tuổi. Ngài
nghe rồi, ngài thấy rồi, ngài rất thông minh, ngài làm ra
một tậ đại thành viên mãn của mười hương cõi nước
chư Phật. Mười hương cõi nước chư Phật ưu điểm
toàn bộ đều chọn lấy, kém khuyết của mười hương thế
giới hoàn toàn được cải tiến, cho nên thế giới Tây
Phương Cực Lạc siêu vượt cõi nước chư Phật, do như
vậy mà ra.
Cùng một đạo l như vậy, nếu như chúng ta
muốn đem cái đạo tràng này, ây được thậ toàn thậ
mỹ mà không có kém khuyết, chúng ta hải học.
Nhưng chỉ ở trong nhà mà nghĩ thì không được, nghĩ
nhiều rồi, đầu óc s nghĩ hư, s sanh ra vấn đề, nhất
định hải tham học nhiều.
Cư Sĩ Lâm có thiết kế thành lậ một hòng khám
bệnh, cho nên chúng ta hôm nay đi tham uan Viện
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Trung Hoa, đi tham học, em ua ở nơi đó của họ có
cái gì tốt, cái tốt thì chúng ta chọn lấy, chúng ta tiế
nhận, nơi đó của họ có khuyết điểm gì, chúng ta hy
vọng có thể tránh kh i, hy vọng có thể cải tiến. A Di
Đà Phật thế giới Cực Lạc là do học mà được, không
hải chỉ ngồi mà tưởng tượng, vọng tưởng không thể
thành được việc, nhất định hải cố gắng mà học tậ ,
bạn mới có thể có thành tựu.
Đại đức ưa nói với chúng ta, một người “Sống
đến già, học đến già, học không hết”. Đây là thật, ở
trong Phật há , đời đời kiế kiế đang không ngừng
tiế tục tu học, từ sơ hát tâm đến uả địa Như Lai,
thời gian học tậ vô lượng kiế , ba Đại A Tăng Kỳ
kiế , chúng ta hải có lòng nhẫn nại, như l như há
mà tu học, chúng ta mới có thể có thành tựu.
Cho nên “Cụ túc vô lượng” bốn ch này nghĩa
rất sâu, không thể nghĩ bàn, bốn cái ch này là cảnh
giới của Hoa Nghiêm. Đại sư Thanh Lương hân bốn
loại vô ngại của “Hoa Nghiêm”: {L vô ngại, Sự vô
ngại, L Sự vô ngại, Sự Sự vô ngại}. Cái cảnh giới này
gọi là há giới Nhất chân. Các vị hải nên biết, trong
mười há giới không có cảnh giới này, trong mười
há giới thì há giới bốn thánh: Thanh Văn, Duyên
Giác, Bồ Tát, Phật của Thông Giáo, Phật của Tạng giáo
có thể đạt đến L Sự vô ngại, nhưng Sự Sự vô ngại thì
không, Sự Sự vô ngại là há giới Nhất chân chân thật,
trong mười há giới không có, cho nên thật không thể
nghĩ bàn. Lại thêm vào “Cụ túc vô lượng bất khả tư
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nghì” [đầy đủ vô lượng, không thể nghĩ bàn]. Phía sau
nói đến “Công đức trang nghiêm”.
Thứ năm: “Công đức trang nghiêm”
Bốn cái ch này là tổng kết một đoạn, then chốt ở
“Cụ túc vô lượng, bất khả tư nghì”. Tám ch này, chân
thật là chúng ta không cách gì tưởng tượng, cũng không
nói ra được. Trên kinh Hoa Nghiêm nói “Lục tướng,
thậ huyền”, đây là tổ sư đại đức của Hoa Nghiêm
ngay trong bất khả thuyết mà vì chúng ta nói ra, thực tế
là rất hi h u.
Th dụ nói “Một chính là nhiều, nhiều chính là
một, nhiều và một không hai”, đây là Sự Sự vô ngại.
Ngày nay chúng ta một không hải là nhiều, nhiều
không hải là một, một cùng nhiều nhất định có
chướng ngại, một và nhiều vô ngại, chúng ta nghĩ
không thông. Lại nói lớn nh dung thông, chúng ta
càng không cách gì l giải. Ngài nói “Giới tử nạp Tu
Di”: “Giới t ” là hạt rau cải, giống như là hạt mè vậy,
còn “Tu di”, chúng ta không nên nói uá lớn, lấy núi
Hy-Ma-Lay-A một núi lớn trên địa cầu này của chúng
ta, núi Hy-Ma-Lay-A có thể để vào trong một hạt cải
không? Bạn th để vào em, có thể để vào lọt hay
không? Phật ở trên kinh giảng cho chúng ta, núi Tu Di
không nh , hạt cải cũng không hình to, có thể để lọt
vào trong. Đây cũng là không thể nghĩ bàn, cảnh giới
Sự Sự vô ngại. Nh ng nơi khác nói “ ộng h tự tại,
dài ngắn đồng thời”, câu này nói là thời gian, uá khứ,
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hiện tại, vị lai.
Còn người hiện tại chúng ta nói “Quá khứ không
hải hiện tại, hiện tại không hải là vị lai”, ngay trong
đó có chướng ngại, ch nh là câu này. Nếu bạn đột há
được thời gian, siêu việt thời gian, thì uá khứ, hiện tại,
vị lai đồng thời tồn tại. Cái đạo l này các nhà khoa học
hương tây đã nói ua, dường như Albert Einstein đã
nói ua “Quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại”.
Thế nhưng vấn đề là hiện tại chúng ta không cách gì trở
lại uá khứ, cũng không cách gì bước vào được tương
lai, trên l thì hát hiện rồi, nhưng trên sự thì không
làm được. Bồ Tát của thế giới Tây Phương Cực Lạc
đều có năng lực này, nh ng người nào? Bao gồm từ
nh ng Bồ Tát vừa mới vãng sanh, Bồ Tát hạ hẩm hạ
sanh, chỉ cần bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì
bạn liền có cái năng lực này. Hay nói cách khác bạn
ch nh mình em thấy uá khứ, uá khứ cái đời này, uá
khứ đời thứ hai, uá khứ đời thứ ba, uá khứ vô lượng
kiế , bạn thảy đều em thấy, cảnh giới của tương lai
bạn cũng em thấy, bạn đột há được giới hạn của thời
không.
Vậy chúng ta muốn h i, họ có năng lực gì đột
há được giới hạn này, vì chúng ta cảm thấy rất là khó
hiểu. Vì sao khó hiểu? Thực tế mà nói, trong đây có
đạo l là một và nhiều không thể đồng thời, lớn nh
không thể dung thông, rộng h không thể đồng thời.
Vì sao lại như vậy? Phật nói với chúng ta, nh ng hiện
tượng này đều không hải là thật, “Phàm sở hữu
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tướng, giai thị hư vọng”, “Nhất thiết hữu vi pháp, như
mộng huyễn bào ảnh”. Kinh văn này chúng ta đọc rất
uen thuộc, Phật là nói rõ cho chúng ta, chân tướng sự
thật ch nh là như vậy. Nh ng hiện tượng này làm thế
nào mà sanh ra? Là từ trong vọng tưởng, hân biệt,
chấ trước, của ch nh chúng ta mà biến hiện ra. “Mộng
huy n bào ảnh”, bạn hải biết được nguyên do của nó.
Sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vọng tưởng,
hân biệt, chấ trước đều không còn, đều buông b ,
đều vứt b , đều buông uống, bao gồm tất cả nh ng
chướng ngại này thảy đều há trừ. Đạo l ch nh ngay
chỗ này, bạn hiểu rõ cái đạo l này, bạn s không cảm
thấy kỳ lạ, bạn mới biết được sự việc là như vậy, là l
đương nhiên. “Sáu tướng, mười huyền”3, ở thế giới Tây
Phương Cực Lạc, là hiện tượng đời sống bình thường
của mọi người, đó là được đại tự tại.
Ngày nay chúng ta không thể đoạn được vọng
tưởng, hân biệt, chấ trước, tậ kh uá nặng. Thế giới
Tây Phương Cực Lạc được oai thần chư Phật gia trì,
được công đức bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì,
thế nhưng chúng ta muốn đi đến Tây hương Cực Lạc
cũng cần hải có điều kiện trình độ thấ nhất. Cái điều
kiện này là gì vậy? Khống chế hiền não tậ kh của
ch nh mình, gọi là “Đới nghiệ vãng sanh”.
Chúng tôi rời kh i nơi đây mới có mấy ngày, chỉ
mới không uá một tuần l , niệm Phật đường của
chúng ta đang thoái lui, số lần đến của Phật Bồ Tát t
đi, yêu ma uỷ uái thừa cơ hội này lại bước vào, các
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vị mỗi ngày ở niệm Phật đường có cảm giác được hay
không? Tôi rõ ràng, rất tường tận, cho nên các vị cần
hải hấn chấn lên, dùng tâm chân thành, tâm thanh
tịnh để niệm Phật thì Phật Bồ Tát đến nơi đây của
chúng ta. Chúng ta có cảm, các ngài có ứng, niệm
cảm của chúng ta suy yếu, duyên ứng của Phật Bồ Tát
liền yếu, niệm của chúng ta khởi vọng tưởng, nhất
thời hóng túng, Phật Bồ Tát vừa đi yêu ma uỷ uái
thừa cơ hội bước vào. Do đây có thể biết chúng ta
không được hóng túng.
Trong “Cảm Ứng Thiên” có một câu chuyện,
chúng ta mấy ngày này có giảng ua, rất đáng để chúng
ta cảnh tỉnh, đây là vào thời ưa: Có một lão Hòa
Thượng tham thiền, khi đang ở trong định, em thấy
hai vị há sư, trong định em thấy hai vị há sư đang
nói chuyện, có rất nhiều thần hộ há vây uanh, đứng
ở bên cạnh. Qua được một lúc, nh ng thần hộ há này
đi hết, họ hai người vẫn đang nói chuyện, không bao
lâu một đám yêu ma uỷ uái kéo đến, cũng là vây
uanh lấy họ, rốt cuộc họ đang nói cái gì vậy? Ban đầu
hai vị uất gia này nói đến Phật há , thần hộ há vây
nhi u chung uanh; sau khi nói ong Phật há , nói
chuyện hiếm, thần hộ há không còn n a; sau đó nói
đến danh vọng lợi dưỡng, yêu ma uỷ uái liền kéo
đến.
Ý niệm vừa chuyển, cảnh giới liền thay đổi, đây
chẳng hải trên kinh Phật vẫn thường nói “Tất cả pháp
từ tâm tưởng sanh”. Đại sư Thiên Thai giảng cho
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chúng ta “Bách Giới Thiên Như”, khi chúng ta một
lòng hướng Phật, vào lúc này há giới Phật hiện tiền,
chúng ta ch nh mình không biết được, bạn hải nên biết
được chư Phật hộ niệm. Phật đến cái đạo tràng này của
chúng ta, cái đạo tràng này của chúng ta hiện tại là
há giới Phật, tại vì sao là há giới Phật, mọi người
trong lòng có Phật, há giới Phật hiện tiền, trong lòng
một người có Phật, một vị Phật này uất hiện, trong cái
giảng đường này mấy trăm người, mỗi một người trong
lòng đều có Phật thì liền có mấy trăm vị Phật uất hiện,
chỉ cần mấy người trong lòng có Phật, nh ng người còn
lại một mặt niệm Phật, một mặt vẫn là nghĩ tưởng ằng
bậy, chân thật vẫn là nghĩ đến danh vọng lợi dưỡng,
vậy cái niệm Phật đường này của chúng ta, thần hộ
pháp ít, yêu ma uỷ uái nhiều, thần hộ há cùng yêu
ma uỷ uái đều có, vẫn tốt họ không gây lộn, họ cũng
không làm nh ng việc ồn náo, ở chung vô sự. Nh ng
cảnh giới này ở người sáng mắt thấy ra được, rất rõ
ràng, rất tường tận.
Cho nên các vị nhất định hải gi tâm tốt, hải
gi cái tâm Phật, mỗi niệm tâm tương ưng với Phật Bồ
Tát, thì cảnh giới đó là thù thắng đến như vậy.
Mỗi niệm tâm tương ưng với Phật Bồ Tát, mỗi
niệm cùng đồng với Phật Bồ Tát, kh thế của bạn cùng
với người khác, cùng với bình thường tự nhiên không
như nhau, ở nơi của bạn ở, người thông thường tiế úc
với bạn (dùng lời hiện tại mà nói, từ trường không như
nhau, từ trường của bạn là từ trường của Phật Bồ Tát),
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tự nhiên có thể khiến cho chúng sanh tiế úc với bạn
đều sanh tâm hoan hỉ, đây ch nh là sức nhiế thọ.
Nếu như chúng ta mỗi niệm đều là danh lợi, mỗi
niệm đều là tham-sân-si, mỗi niệm đều là việc ấu của
người khác, từ trường của bạn lậ tức liền bị thay đổi,
là một từ trường rất ác liệt, người khác tiế úc bạn đều
hiềm kh ch bạn, đều hận là không mau rời kh i được
bạn.
Nh ng tình huống này, tôi nghĩ chúng ta ở ngay
trong cuộc sống thường ngày, thường hay ua lại với
người khác, nếu như lưu mà nói thì bạn s có được
cảm úc, thế nhưng bạn không biết được do nguyên
nhân gì. Sau khi học Phật rồi, chúng ta mới biết được là
do nguyên nhân gì, cái tâm đó của bạn, một niệm thiện,
cảnh giới thiện liền hiện tiền; một niệm ác, cảnh giới ác
cũng liền hiện tiền. Cảnh duyên không tốt ấu, tốt ấu
ở lòng người, ch nh ngay trong niệm của ch nh mình,
cho nên kiết hung họa hước cũng ngay ở một niệm.
Hôm trước đồng tu chúng ta là cư sĩ Bác trở về từ
Phá , tôi h i th tình hình bên đó. Ông nói với tôi, “Từ
trường bên đó vô cùng không tốt”. Ông nói “Xã hội Âu
Châu hiện tại, khi đi đến bên đó, liền có cảm giác thân
tâm bất an, có chút cảm giác lo sợ”. Ông còn nói với
tôi, người Phá rất tin vào lời tiên tri của Nostradamus4,
(Nostradamus là người Phá , ngay đến trẻ nh của
người Phá cũng đều rất uen thuộc đối với ông), thế
nhưng cái vấn đề này không cách gì giải uyết. ất là
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đáng tiếc người Phá không có học Phật, nếu học Phật,
cái vấn đề này liền có thể giải uyết, họ chỉ biết được l
đương nhiên của nó, mà không biết được l sở dĩ nhiên
của nó, còn Phật há hiểu rõ được rất thấu triệt. Họ
biết được cái thế gian này có tai nạn, còn tai nạn từ do
đâu mà đến, tại vì sao có cái tai nạn này, thì họ không
biết được. Họ cũng biết được cái tai nạn này là do
người thế gian tạo ác mà chiêu cảm ra, thế nhưng họ
không cách gì thoát được cái thành kiến đối với tôn
giáo. Nhận định người thế gian tạo tác ác nghiệ ,
Thượng Đế tức giận, muốn trừng hạt thế nhân, người
thế gian hải nhận tội, thượng đế đã tức giận. Việc này
không cách nào giải uyết, cũng không tìm ra được một
người th ch hợ để đi khuyên Thượng Đế, không còn
cách nào.
Thế nhưng ở trong Phật há nói chẳng hải là
cái cách nói này, mà nói cái cảnh này là do tâm tạo, vận
mạng là do tâm tạo. Cho nên vận mạng có thể thay đổi,
kiết hung họa hước có thể chuyển đổi, uay đầu là bờ.
Không thể nói uay đầu cũng không ch gì, uay đầu
cũng không ch gì là uan điểm của triết học tôn giáo.
Trong Phật há uay đầu thì h u dụng, hồi đầu thì
liền có thể tiêu tai kh i nạn. Thù thắng nhất là tâm của
chúng ta hải gi cái tâm Phật. Tâm Phật là chân thành,
thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, từ bi, giú đỡ tất cả
chúng sanh không điều kiện, bố th cúng dường tất cả
chúng sanh không điều kiện.
Lời nói này của tôi, người nghe nghe rồi. Hiện tại
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chúng ta giảng kinh ở nơi đây, đồng tu ở Đài Loan nói
với tôi, luôn có mấy mươi vạn đến hơn 100 vạn th nh
chúng, mắt thịt chúng ta không em thấy, đều là đường
truyền mạng Internet truyền đi, ở trên đường truyền
uốc tế người trên toàn thế giới em rất nhiều.
Mọi người đều biết, gần đây chúng ta ở
Singa ore thăm viếng các tôn giáo bạn, chúng ta đều
nhiệt thành cúng dường, tặng cho một số tiền, giú cho
họ làm nh ng sự nghiệ húc lợi ã hội. Thế là có một
số người hiểu lầm, đại khái “Phá sư Tịnh Không rất có
tiền”, thế là có rất nhiều người hóa duyên đều đến tìm
tôi. Kỳ thật tiền ở đâu mà có? Tôi làm gì có nhiều tiền
đến như vậy. Đây là có một số đồng tu, biết được tôi
đang làm công tác đa nguyên văn hoá, hòa thuận chủng
tộc, hòa thuận tôn giáo, họ khẳng định đối với cách làm
cách nghĩ này của tôi, thế là mang tiền đến tán trợ tôi,
tiền là từ do đây mà đến. Số tiền này chỉ định là làm cái
việc này, không hề chỉ định tôi đi làm sự nghiệ từ
thiện. Cho nên thông thường đoàn thể từ thiện đến tìm
tôi, tôi th ch mà không thể giú . Trong đây đương
nhiên có không t là đoàn thể Phật giáo, nhưng nh ng
người đưa tiền đến cho tôi không có chỉ định muốn
giú đỡ sự nghiệ từ thiện Phật giáo, họ không hề nói
như vậy, vậy thì tôi không thể động vào, họ chỉ định là
bảo tôi làm hòa thuận tôn giáo, hòa thuận chủng tộc
dùng vào cái hướng này. Tôi nhận ủy thác của họ, giú
đỡ họ làm chút việc tốt. Cho nên mọi người vạn nhất
không nên hiểu lầm. Bạn em ở Cư Sĩ Lâm, ở bất cứ
đạo tràng nào, đồng tu cúng dường nh ng bao đ cho
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tôi, tôi đều không có mở ra, không hề em ua, toàn bộ
đều tặng cho đạo tràng, tôi ở bất cứ đạo tràng nào, thì
tặng cho đạo tràng đó, tôi chưa lần nào em ua. Tôi
cũng không hóa duyên, tôi cũng không hướng đến
người khác in một u nào. Tôi cảm thấy người ưa
triều nhà Đường nói lời rất hay, nói được rất tuyệt
“Nhiều một việc không bằng ít đi một việc”, còn cư sĩ
Bàng Uẩn nói “Ít một việc không bằng không việc gì”.
Người ta cúng dường bao đ cho tôi, tôi thảy đều đẩy
ua hết, vô sự. Nếu tôi nhận vào rồi, vậy thì nhiều hơn
một việc rồi, tôi không nhận thì vô sự. “Vô sự” còn tốt
hơn nhiều so với “Hảo sự”. Giáo huấn của cổ thánh tiên
hiền tôi hiểu được, tôi nỗ lực học tậ , tôi được thọ
dụng. Tôi cũng dạy mọi người, cũng khuyến cáo mọi
người, đặc biệt là các đồng tu uất gia, chân thật nếu
muốn ngay một đời trên đạo nghiệ có được thành tựu,
tốt nhất nên học đại sư Ấn Quang, uyết định s có
thành tựu.
Đại sư Ấn Quang việc thứ nhất: Không nhận đệ
t uất gia. Bạn hải nghĩ đến đệ t uất gia không d
nhận, hiền hức rất to, đại sư ngài thị hiện ra việc này,
rất có đạo l . Cũng có l các vị có người h i, đi theo
bên cạnh tôi không hải có rất nhiều đồ đệ uất gia hay
sao? Tôi in nói với mọi người, không hải là tôi nhận,
tôi không có, là Hàn Quán trưởng nhận, cho nên nh ng
người này có thể uất gia, hải cám ơn Hàn Quán
trưởng, tri ân báo ân, không có Hàn Quán trưởng, thì
các vị không có duyên hận của người uất gia, bà
nhận vào. Ngày trước đạo tràng Thư Viện Đài Bắc bà
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ây dựng, tôi không ây, tôi uyết định không ây đạo
tràng, đạo tràng của bà ây, bà nhận nh ng người uất
gia này vào. Cho nên sau khi bà vãng sanh, sau đó lại
có người tìm tôi in uất gia, tôi không thế độ, tiế tục
có người đến tìm tôi uất gia, nếu tôi thế độ, đó là tôi
nhận.
Việc thứ hai: Cả đời không ây đạo tràng. Làm
khách không làm chủ, tự tại, làm người chủ không tự
tại. Làm người khách, tôi ở nơi đây, hòng ốc bị dột, có
dột cũng không liên uan gì với tôi, là việc của họ, nhà
bị hư rồi không thể ở được n a, thì tôi hải mau ra đi.
Bạn nói em tự tại dường nào! Người chủ thì có hiền
não, cho nên nhân sanh an vui là ch nh mình tạo, thống
khổ cũng là ch nh mình tìm, không hải do người khác
cho bạn.
Ấn Tổ việc thứ ba, ngài là ước h n với ch nh
mình, không truyền giới, không làm truyền giới sư cho
người. Cả đời ngài không truyền giới, trừ khi bình
thường Tam uy ngũ giới, việc này thì được, Tam uy
ngũ giới thì được, còn ngài không làm truyền giới sư.
Chúng ta nghĩ em, ngài là tấm gương tốt của
chúng ta, là mô hạm của chúng ta, cả đời làm công tác
hoằng há lợi sanh, làm cho cái tâm định lại, kiên trì
tín nguyện của ch nh mình. Nếu làm vậy thì cả đời của
chúng ta có bảo đảm hay không? Không nên cho rằng
bạn ch nh mình ây một cái đạo tràng, nhận được rất
nhiều đồ đệ, tương lai khi già rồi, s có người người
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chăm sóc bạn, không đáng tin.
Cư sĩ L Mộc Nguyên nói với tôi, há sư Hoằng
Truyền mọi người đều biết, hước báo bao lớn, nhận
được không t đồ đệ, khi bệnh nặng một đồ đệ cũng
không có. Kết uả có người mắng đồ đệ của ông, “Sư
phụ của ông bị bệnh, bệnh nặng đến như vậy, các
người tại vì sao không ai chăm sóc hết vậy?” Thế là đồ
đệ thương lượng với nhau, cuối cùng mời một hộ l
đến chăm sóc, hộ l chăm sóc được rất chu đáo, lão
Hòa Thượng ngày ngày ngủ ngon giấc. Kết uả L
Mộc Nguyên rất thông minh, vị hộ l này cho lão Hòa
Thượng uống thuốc ngủ, len lén lấy loại thuốc đó ra,
lấy từ trong miệng ra, đem đi hóa nghiệm, là thuốc an
thần. Hộ l rất thông minh, để lão Hòa Thượng một
ngày từ sớm đến tối ngủ say, thì không việc gì rồi. Cho
nên đừng thâu đồ đệ, thâu đồ đệ đều là như vậy, s
không chăm sóc bạn. Tất cả giao cho Phật Bồ Tát thì
tốt. Đây là đại sư Chương Gia dạy cho tôi, chỉ cần bạn
chân thật hát tâm, vì Phật há , vì chúng sanh, cả đời
của bạn Phật Bồ Tát s chăm sóc, đáng tin hơn bất cứ
thứ gì. Nương vào người không đáng tin, nương vào
Phật Bồ Tát thì chân thật đáng tin.
Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ
giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
******
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(VCD 103)
Mời mở uyển kinh, khoa hội thứ , đếm uống
hàng thứ , bắt đầu em từ “Quốc độ thù diệu”:
NGUYỆN THỨ NHẤT: Nguyện trong nước không có ác

đạo
CHÁNH KINH: “Vô hữu địa ngục, ngạ uỷ, cầm th ,

uyên phi nhuyển động chi loại”
[Dịch nghĩa: Không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú,
bò bay máy động, hết thảy chúng sanh]
A Di Đà Phật bổn nguyện
chương, bao gồm
8 nguyện. Trong chương thứ nhất, câu h a trước là
tổng thuyết, h a sau ch nh là biệt thuyết của 8
nguyện. Câu này ch nh là Nguyện Thứ Nhất trong biệt
thuyết “Quốc vô ác đạo nguyện” [1- Nguyện trong
nước không có ác đạo].
Kinh văn em ra dường như rất là hổ biến, thế
nhưng nghĩa rất là sâu rộng. Mười hương thế giới,
dùng tri thức khoa học hiện tại của chúng ta, cũng có
thể hiểu rõ được một hần, thế nhưng không cách gì
hiểu được một cách thấu triệt. Tất nhiên khoa học của
chúng ta nếu như cùng với ngoài thái không, hiện tại
gọi là người ngoài hành tinh mà so sánh, thì khoa học
của chúng ta vẫn là tương đối thấ kém. Người ngoài
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thái không thường hay đến nơi này của chúng ta, nhưng
chúng ta vẫn không cách gì đi đến nơi chỗ của họ để tự
do tham uan du lịch, vẫn làm không được, cho nên
khoa học kỹ thuật của chúng ta không bằng như họ.
Mà mười hương thế giới, ngày nay chúng ta gọi
là tinh cầu, nhà Phật gọi là thế giới, ở ngay trong thái
không vô lượng vô biên tinh cầu, có một số sinh vật
cao đẳng, cư trụ nh ng tinh cầu đó rất nhiều. Quyết
định không thể nói, (ngay trong thái không tinh cầu
nhiều đến như vậy) chỉ có trên địa cầu có người cư trụ,
trên các tinh cầu khác không có. Lời nói này nói được
uá bảo thủ.
Cho nên Phật nói với chúng ta vô lượng vô biên
cõi nước chư Phật, đều có chúng sanh h u tình cư trụ.
Thế nhưng đại đa số trong nh ng cõi nước này, trong
đó đều có ba đường ác, không có tinh cầu nào mà
không có ác đạo, đều có, không uá nhiều, cái không
uá nhiều này, là cùng nơi có ba đường ác làm so sánh,
đó là không có nơi chốn của “Có ba đường ác” nhiều.
Đây là nguyện thứ nhất trong biệt nguyện của A
Di Đà Phật. Nguyện thứ nhất chúng ta có thể suy nghĩ
ra mà biết, một nguyện uan trọng nhất.
A Di Đà Phật ở nhân địa là Bồ Tát Phá Tạng, Bồ Tát
Phá Tạng khi tham học, em thấy chúng sanh loại này
uá khổ, hy vọng tương lai trong thế giới của ngài,
không có nh ng chúng sanh này, cho nên cái thế giới
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đó gọi là thế giới Cực Lạc, vui ở chỗ đó? Không có
nh ng ác đạo. Chúng ta hải biết, trong đây đã nói,
“Ngạ quỷ, địa ngục, cầm thú, quyên phi nhuyễn động”
[bò bay máy động, hết thảy chúng sanh] là đường súc
sanh, nh ng thứ ở nơi đó của họ từ đâu mà có?
Chúng ta hải nên biết, A Di Đà Phật thế giới
Cực Lạc có thể không có, tại vì sao thế giới này chúng
ta có? Không chỉ có ba đường ác, mà ngay cõi người
thế gian hiện tại chúng ta đời sống đều rất là khổ.
Chúng ta bình lặng mà uán sát, có rất nhiều người đời
sống vẫn không sánh bằng súc sanh, ngạ uỷ. Bạn em
thấy cõi ngạ uỷ, có tiểu uỷ vương, có sơn thần, có
thổ địa.
Singa ore có rất nhiều nơi thờ “Đại Bá
Công”, bạn em thấy mùng một, mười lăm có bao
nhiêu người đi cúng bái, tiểu uỷ thần đó cũng không
tệ, tôi nghĩ đời sống con người chúng ta vẫn không
bằng như họ. Đạo l trong đây chúng ta hải tường tận
tại vì sao A Di Đà Phật đem việc này để vào nguyện
thứ nhất? Thực tế mà nói không hy vọng em thấy
chúng sanh chịu khổ. Đây là lòng từ bi, nhà Phật gọi là
đại từ đại bi, khổ uả nhất định có cái nhân của khổ,
nhân khổ là nhân ác. Về sau còn tỉ mỉ mà nói, nghiệ
nhân của địa ngục, đương nhiên rất là hức tạ . Phật ở
trong kinh “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh” đã nói
được rất rõ ràng, “Năm nghịch, Mười ác”, họ làm
nh ng sự việc này họ mới đọa vào địa ngục.
Địa ngục từ do đâu mà có?
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Quyết không hải do người tạo ra, cũng không
hải là Thượng Đế tạo, cũng không hải là Diêm La
Vương tạo, mà là chúng ta ch nh mình làm ác nghiệ
chiêu cảm ra, bạn tạo tác ác nghiệ , trong tự nhiên liền
có nh ng uả báo này hiện tiền, tự làm tự chịu, đó là
chánh lý.
Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ba
đường ác, đây liền nói với chúng ta một sự thật, người
thế giới Tây Phương Cực Lạc uyết định không có tạo
ác, hay nói cách khác uyết định không có người tạo
tác “Năm nghịch, Mười ác”, không có người tạo nhân,
thì nơi đó không có cái uả báo này.
Tại vì sao người ở tây Phương Cực Lạc không tạo nhân
ba đường ác:
nơi đó, không tạo cái nghiệ nhân này là do:
Việc thứ nhất: Thế giới Tây Phương Cực Lạc là
thế giới mới hưng khởi, tuyệt nhiên không hải rất cổ
ưa, năm tháng rất trẻ, ở trên kinh chúng ta đều đọc
ua, A Di Đà Phật thành Phật đến nay mới chỉ có mười
kiế , cho nên cái thời gian này rất ngắn. Cái thế giới
nào đều là tương đối cổ ưa, đều là trải ua vô lượng
kiế , nó mới mười kiế , cho nên rất mới, cái thế giới
mới thành tựu này.
Nh ng người trong đó từ đâu mà đến? Không
hải là sanh ra lớn lên nơi đó, là từ các nơi di dân đến
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nơi đó, mười hương thế giới di dân đến. A Di Đà Phật
đối với nh ng người di dân này, kiểm soát c a khẩu rất
chặt, thận trọng lựa chọn, nếu như bạn tâm ác hạnh ác,
thì bạn không thể đi được, ngài không để bạn đi. Cho
nên hàm h là người sanh đến thế giới Tây Phương
Cực Lạc, đều là người tốt. Đây là điều kiện thứ nhất.
Tuy nhiên, chúng ta em thấy có một số người ác
niệm Phật cũng vãng sanh, đó là việc thế nào vậy?
Chúng ta em thấy người đó là người ác, A Di Đà Phật
em thấy người đó không hải là người ác, em thấy
người đó là người thiện, vì chúng ta chỉ em thấy một
đời của một người, em thấy họ hiện tiền, còn A Di Đà
Phật em thấy đời đời kiế kiế của họ, trong đời uá
khứ đời đời kiế kiế t ch lũy công đức, ngay đời này
đã làm một chút việc hồ đồ, vậy cũng không hề gì, họ
lậ tức liền s uay đầu. Cho nên A Di Đà Phật chọn
lựa đối với thiện ác, cao minh hơn nhiều so với chúng
ta, ngài từ nơi tâm địa mà nhìn, ngài từ túc căn để uán
sát: Thật có thiện căn, đây là một nhân tố thứ nhất;
Nhân tố thứ hai là giáo hóa. Một số người tốt này sanh
đến thế giới Cực lạc, người tốt là hảo tâm hảo hạnh, thế
nhưng nếu như đem cái tâm hạnh tốt gi được lâu dài
không hải là việc d dàng. Thế gian này này chúng ta
có người hảo tâm, hành vi cũng rất tốt, thỉnh thoảng
cũng làm việc ấu, do nguyên nhân gì vậy? Hoàn cảnh
bên ngoài không tốt, mê hoặc họ, nhất thời mê hoặc,
loại người này thường có. A Di Đà Phật biết được
nh ng sự thật này, cho nên ngài mỗi ngày giảng kinh
nói há dạy học, hải vĩnh vi n gìn gi thiện hảo của
52

Thuyết giảng Kinh PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

bạn, không đến nỗi thoái chuyển, không đến nỗi bị mất
đi, chỉ có một biện há ch nh là dạy học.
Cho nên Trung Quốc mấy ngàn năm trước, lão tổ
tông chúng ta hiểu được cái đạo l này, cho nên ở trong
“L K ” “Học K ”, đã có một câu nói rất nổi tiếng.
“Học K ” là giáo dục triết học cổ ưa nhất của chúng
ta, có nói “Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên”5. Thế
giới Tây Phương Cực Lạc đã làm được triệt để câu nói
này. Không chỉ A Di Đà Phật ch nh mình đ ch thân dạy
học, giảng kinh nói há chưa từng gián đoạn, hơn n a
còn mời mười hương thế giới chư Phật Như Lai, chư
đại Bồ Tát, thường đến thế giới Tây Phương Cực Lạc
để giảng kinh, để dạy học. Cho nên thế giới Tây
Phương Cực Lạc cũng giống y như một trường đại học
vậy, sanh đến nơi đó rồi, không luận bạn muốn học bất
cứ khóa học nào, đều có, đều là thầy giáo cao minh bậc
nhất thế uất thế gian, thiện tri thức chân thật, ở nơi đó
giú cho bạn. Cho nên ở nơi đó không có duyên thoái
chuyển, bạn muốn thoái chuyển, không có cơ hội,
nh ng người bạn tiế úc đều là thiện nhân, việc mà
bạn tiế úc đều là việc tốt, uyết định không có ác
duyên, đoạn hẳn ác nhân ác duyên, uả báo ác đương
nhiên s không có. Đây là thế giới Cực lạc, đầy đủ vô
lượng công đức trang nghiêm bậc nhất không thể nghĩ
bàn.
Chúng ta ở cái thế gian này, cảm thụ của mấy
mươi năm này không được vừa lắm, không d trải
ua, chân thật gọi là “Việc không vừa lòng thường hay
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đến tám ch n”, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, một
việc không vừa cũng không có. Cho nên hai cái thế
giới này, chúng ta làm một th dụ, thì đương nhiên s
rất bằng lòng di dân đi đế thế giới Cực Lạc.
Cái uyển sách này, ch nh là Th ch Ca Mâu Ni
Phật vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực
Lạc, khuyên bảo chúng ta di dân đi đến nơi đó. Phần
này là “Phát đại thệ nguyện thứ sáu”, hần này là A Di
Đà Phật ch nh mình giảng, là kinh điển căn bản của
Tịnh Độ. Chúng ta thấy Th ch Ca Mâu Ni Phật vì
chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở
ngay trong toàn bộ kinh này, mỗi câu mỗi ch đều có
uan hệ với cái thiên này, đều là nói rõ cái thiên này,
chỗ này đã nêu ra ba đường ác, chúng ta hải đem ác
đạo đơn giản giới thiệu ua.
Một là: “Địa ngục”
Địa ngục là gì?
“Địa ngục” là một tên gọi, nghĩa của nó nhất
định hải rõ ràng, không thể nói dưới đất có một giám
ngục. Nếu bạn như vậy mà em thấy, thì đây là “Y văn
giải nghĩa ba đời chư Phật đều bị hàm oan”, bạn hiểu
sai đi cái nghĩa này rồi.
Ý nghĩa của hai ch “Địa ngục” này là “Khổ
địa”, cũng ch nh là nói tình hình đời sống của một ã
hội rất khổ, thì gọi là địa ngục. trong sáu cõi, chúng
54

Thuyết giảng Kinh PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

sanh trong cõi này so với năm cõi khác đều khổ hơn,
rất là khổ sở. Cho nên khi người ưa dịch kinh, nói có
nghĩa:
Cái nghĩa thứ nhất: trong đây không có thọ
vui, chỉ có khổ, không có vui;
Cái thứ hai: Dù Phật Bồ Tát rất từ bi muốn giú
đỡ họ, cũng không thể giú được, Phật Bồ Tát muốn
cứu tế họ, cũng không có cách nào. Vì sao vậy? Nghiệ
chướng uá nặng. Th dụ ở trong đường ngạ uỷ, mọi
người đều biết, có một loại uỷ gọi là Diệm Khẩu.
Diệm khẩu là trong miệng hun ra l a, họ đói khát rất
khổ. Bạn muốn giú họ, tặng một t đồ để họ ăn, nó vẫn
chưa đến bên miệng thì bị cháy hết, không thể nào ăn
uống, ngay đến nước cháo cũng không thể uống, đều bị
l a cháy hết. Đây ch nh là nói bạn muốn cứu họ, muốn
giú cho họ cũng không thể giú , bạn nói em việc này
thống khổ cỡ nào.
Cái thứ ba là ngu si, không mở tr tuệ, hoàn cảnh
cư ngụ rất là tối tăm, họ không thể thấy được mặt trời
trăng sao ban ngày, không trung như khói mù mịt, đám
khói rất dầy. Cho nên mới gọi nó là Địa ngục.
Địa ngục ở chỗ nào vậy?
Có hải ở trong lòng đất hay không? Có một số
kinh đ ch thực nói dưới lòng đất của chúng ta, dưới
lòng đất ua 00 do tuần nơi đó ch nh là địa ngục 500
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do tuần rốt cuộc cái cự ly này bao a vậy? Đây là đơn
vị cách t nh độ dài của Ấn Độ, đại đức dịch kinh thời
ưa, đã dịch cũng không thể ác định, có người dịch 80
dặm của chúng ta là một do tuần, có người dịch 0 dặm
là một do tuần. Thế nhưng một dặm của người ưa,
cùng l trình hiện tại của chúng ta, đo t nh đều không
như nhau, như trên kinh Phật đã nói, Th ch Ca Mâu Ni
Phật thân cao, cao hơn một trượng, một trượng sáu, gọi
là kim thân trượng sáu. Hiện tại nếu chúng ta nghe
được kim thân trượng sáu, ngay trong tưởng tượng của
chúng ta, vậy thì đại khái hải cao hơn gấ
lần người
bình thường chúng ta, dáng vấ cao to như vậy em
thấy s chết khiế . Đ ch thực trên kinh ghi ché là kim
thân trượng sáu, thế nhưng cái thước vào lúc đó, ngắn
hơn so với thước hiện tại của chúng ta. Đại sư Hoằng
Nhất gần đây, ngài đã từng làm ua khảo chứng, thiên
khảo chứng này hội tậ ở trong “Luật Học Tam Thậ
Tam Chủng”. Tôi đã em ua, khảo chứng của ngài,
lúc đó là dùng loại thước gì, đại khái giống như thước
chợ của chúng ta hơn tấc một chút, vẫn chưa đến
tấc, như vậy cho thấy, kim thân trượng sáu cắt bớt đi
hân n a là tám thước, tám thước thì chúng ta liền s
gật đầu, Th ch Ca Mâu Ni Phật dáng vấ cao như vậy,
cũng không em là uá cao, cao hơn người thông
thường chúng ta một chút, không cao hơn uá nhiều,
nếu so một người cao thông thường thành một người,
trở thành hai người. Vậy không hải biến thành uái
vật rồi sao? Cho nên nhất định hải biết, thước đo vào
thời đó, cùng với tiêu chuẩn hiện tại chúng ta dùng là
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không như nhau.
Địa ngục là hóa sanh. Trên kinh nói với chúng ta,
có cái thì dưới đáy biển, có cái thì dưới lòng đất, có cái
ở nơi đồng trống, cũng có cái bên bờ sông bờ biển,
hoàn toàn là em người tạo tác tội nghiệ địa ngục, họ
tạo tác nặng hay nh , nó là cảnh giới biến hiện ra.
Khi tôi mới bắt đầu học Phật, lão cư sĩ Chu K nh
Vũ kể cho tôi nghe một câu chuyện, câu chuyện này là
thật, không hải lừa gạt người, đ ch thực có một cái sự
thật này: Cuối năm nhà Thanh, có một người làm uan,
tên thì tôi quên rồi, có thể tìm ra trong trước tác của
ông, dường như ông có trong một uyển “Bát Đại
Nhân Giác Giảng Ký”6, nhắc đến sự việc này, tôi nhớ
không được rõ ràng. Vào triều nhà Thanh, làm uan
cuối triều nhà Thanh, đại khái có một số nơi có tai nạn,
Hoàng Đế hái ông đi cứu tai, mang tiền đi cứu tai, ông
chiếm đoạt hết tiền đi cứu tai, cho nên rất nhiều người
trong khu tai nạn không có cơm ăn áo mặc, đói chết,
lạnh chết rất nhiều người. Không được bao lâu, nhà
Thanh cũng mất nước, sau khi dân uốc thành lậ , nhà
Thanh mất nước, người này liền làm công, ở trong tô
giới của nước ngoài, rất có tiền. Vào lúc đó đã làm
tham uan, vẫn em là không tệ, vẫn còn có chút lương
tâm, ch nh mình biết được đã làm ra nh ng việc sai
lầm, cho nên đến cuối đời cúng bái khắ nơi, khắ nơi
bái Phật, s a cầu bồi lộ, tận lực làm việc thiện, trong ã
hội gọi ông là người đại thiện. Tiền từ do đâu mà có
vậy? Lấy từ tiền cứu tai mà có để làm người đại thiện.
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Như vậy ua được vài năm, ông chết rồi, sau khi chết,
người trong nhà rất đau lòng, ông có rất nhiều bà vợ,
nghe nói là bà vợ thứ tư rất là nhớ thương ông. Đúng
vào lúc đó ở Thượng Hải, có một người Phá thông
linh, có thể tìm ra được linh hồn của người mất trong
nhà, nói chuyện với bạn, nhưng thâu h dụng rất cao.
Bà nghe có được sự việc như vậy, liền đi tìm người
thông linh người Phá này, ông đã nhận tiền rồi, sau đó
tìm rất lâu cũng tìm không thấy, ông cảm thấy rất là kỳ
lạ. Sau đó nói với bà, ông nói:
- Tuyệt đối tôi không hề lừa gạt bà, tôi thật không
tìm ra được.
Ông nói:
- Nếu như ngay trong thân th ch bạn bè của bà,
có một người mới ua đời, tôi chỉ nhận hân n a tiền,
tôi s tìm cho bà, để chứng minh cho bà, để bà tin
tưởng.
Sau khi bà nghe lời nói này rồi n a tin n a nghi,
cũng vừa lúc con trai lớn của chồng bà mất, người con
trai này không hải là bà sanh ra, con trai lớn chết, bà
liền tìm chị em các bà đến, mời người Phá đó tìm.
Quả nhiên không bao lâu thì tìm ra được, tìm được liền
nhậ lên một người, âm thanh nói chuyện hoàn toàn
giống như đại thiếu gia vậy. Họ liền h i anh ấy, tình
hình của sau khi chết, anh đều nói hết, sau đó liền h i
anh ấy, bà h i:
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- Tại vì sao không tìm được ba của anh?
Anh nói với bà:
- Nghe nói ông đã đọa địa ngục rồi.
Việc này người nước ngoài nói, Địa ngục thì ông
có cách nào, ông không thể tìm được. Bà nói:
- Ông là một người đại thiện, cả đời tận lực làm
việc tốt, ngày ngày lạy Phật tụng kinh, làm sao có thể
đọa địa ngục?
Anh con trai lớn của họ nói, đã nói ra cái sự việc
ông lấy số tiền đi cứu tế. Anh nói:
- Sự việc này không có người nào biết, ở Thượng
Hải vẫn còn một bạn cũ của ông, ngày trước là đồng
nghiệ với ông, trong đó có một hai người biết rõ tình
hình sự việc này, các bà đi h i ông ấy thì liền biết
được.
Thế là bốn bà dì này, đi tìm một người bạn cũ của
chồng mình, người thời trước rất đôn hậu, bạn làm ra
việc ác, người ta cũng không nói, kết ủa sau khi người
nhà tìm được. Vị lão tiên sinh nói đúng là có việc đó,
thế nhưng rốt cuộc ông đã nuốt lấy bao nhiêu tiền thì
không thể biết, thì không có người nào biết. Đọa A Tỳ
Địa Ngục, người thông linh không thể tìm được. Bạn
th nghĩ em, đã làm nh ng việc ác này, tuy là ngày
ngày lạy Phật, tụng kinh bồi đắ , vẫn không thể được,
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vẫn là hải chịu uả báo, ngay lúc khi tạo ác nghiệ
không biết được, sau khi đọa lạc ác đạo hối hận không
kị , không còn kị n a.
Đây là lão cư sĩ Chu nói với tôi, ông ch nh mắt
nhìn thấy, vào lúc đó ông ở Thượng Hải, biết được
nh ng sự việc này.
Ngoài ra còn có một việc, chứng minh địa ngục
là hóa sanh, nhạc hụ của lão cư sĩ Chu K nh Vũ, ở
Trung Quốc là một bậc thầy văn học rất nổi tiếng, vào
lúc đó không gọi là văn học, gọi là bốc học, bốc học
bậc thầy, tiên sinh Chương Thái Viêm. Đại khái có
không t người đã nghe ua “Chương Thái Viêm” cái
tên tuổi này, đó cũng là nhà cách mạng đầu năm dân
uốc, tiên sinh Chương là một người rất chánh trực,
từng bị Viên Thế Khải giam ở trong nhà lao, đã giam
hơn một tháng, tội danh gì vậy? Không mắng Viên Thế
Khải, Viên Thế Khải tức giận liền giam ông vào trong
ngục. Tại vì sao ông không mắng Viên Thế Khải, ông
nói: “Con người này không đáng để ta mắng”. Viên
Thế Khải nghe được rất tức giận, bắt ông đem nhốt hơn
một tháng, không đáng được ông mắng. Ch nh ngay khi
ông ra ngục, Đông Nhạc Đại Đế mời ông đi làm hán
uan. nơi đại lục thì biết được ngũ nhạc: Đông Nhạc
là Đại uỷ vương, trên ông là vua Diêm La, vua Diêm
La uản Ngũ nhạc, Đông nhạc uản tỉnh. Phán uan
là chức vụ gì vậy? dùng chức vụ hiện tại để làm th dụ
ch nh là b thư, b thư của Đông Nhạc Đại Đế. Địa vị
này rất cao, buổi tối mỗi ngày, có hai uỷ nh khiêng
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kiệu đến đón ông đi làm, sáng sớm khi gà gáy thì đưa
ông trở về. ất khổ cực, ngày đêm đều không được
nghỉ ngơi, ban ngày thì có việc của ban ngày, buổi tối
còn hải đi làm ở Nam tào Địa hủ. Ông biết được rất
nhiều đối với tình hình của uỷ thần, khi ngồi nói
chuyện với một số bạn bè, thường nói cho người nghe,
ông nói ông đã từng có một lần khuyên Đông Nhạc Đại
Đế, đem hình hạt “Cột đồng” trong địa ngục b đi, cột
đồng là gì vậy? Là một cây cột bằng đồng đốt lên đ
rực, để cho người thọ tội ôm lấy, ông nói việc này vô
cùng tàn khốc, hy vọng Đông Nhạc Đại đế, như dùng
lời hiện tại mà nói là chúng ta không có lòng nhân, loại
hình hạt tàn khốc này hải nên hế b . Sau khi Đông
Nhạc Đại Đế nghe rồi mỉm cười, hái hai tiểu uỷ, nói
ông chính mình vào hình trường mà em, đi tham uan,
hai tiểu uỷ này dẫn ông đi. Sau khi đi một đoạn, tiểu
uỷ liền nói với ông: “Hình trường ch nh ngay chỗ này,
ông em đi”. Ông vào em không hề em thấy gì, mới
bỗng nhiên hiểu ra, cái uả báo này là do nghiệ lực
ch nh mình biến hiện ra, không hải do người tạo ra.
Cho nên bạn không có loại tội nghiệ này, đến địa ngục
bạn cũng không hề em thấy. Vậy mới tường tận lời
trên kinh Phật nói có đạo l .
Trên kinh Địa Tạng nói với chúng ta, Địa ngục
chỉ có hai loại người có thể thấy được: Một loại người
tạo tác nghiệ địa ngục, uả báo hiện tiền, họ hải đi
chịu tội; Ngoài ra một loại là Bồ Tát, Bồ Tát đến địa
ngục độ chúng sanh. Các vị ở trên Kinh Địa Tạng em
thấy n Bà La Môn, đó là hiếu n , niệm Phật một ngày
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một đêm, chân thật niệm đến nhất tâm bất loạn, “Sự
nhất tâm bất loạn” tương đương uả vị A La Hán, cho
nên cô có năng lực tham uan địa ngục, du lịch địa
ngục. Còn nếu như không hải Bồ Tát, không hải A
La Hán, bạn ở ngay trước c a địa ngục, bạn cũng
không thấy được. Đây là nói rõ tình hình của địa ngục.
Cái khổ của uả báo địa ngục trên “Kinh Địa Tạng” nói
được rất rõ ràng, chủng loại nhiều, thời gian dài, đều
nói không hết.
Tuy nhiên, chúng ta cũng đã từng em thấy trong
sách cổ, có một số người đọa địa ngục, thế nhưng
không bao nhiêu năm, con người này lại đến lại nhân
gian, hoặc là lại đến lại đường súc sanh. Vậy thì uả
báo trong địa ngục đã nói, đều là dùng kiế để t nh
đếm, thời gian dài dùng kiế để t nh. Thế là có một số
người liền hoài nghi, tại vì sao thời gian dài đến như
vậy, nhưng chúng ta em ra cũng không dài, không bao
lâu thì họ lại trở ra rồi, họ làm ngạ uỷ, họ làm súc
sanh, hoặc giả là lại đến cõi người.
đây hiện tại nói lời nói này mọi người liền d
hiểu, duyên cố gì vậy? Thời gian không như nhau, nhân
gian chúng ta một năm, trong đại ngục ch nh là một
ngàn năm, tục ng chẳng hải thường hay nói “Qua
ngày như năm”. Địa ngục khổ, ua ngày như năm, cho
nên thời gian không hải là thật, thời gian là khái niệm
trừu tượng mà tạo ra. Trên địa cầu chúng ta có thời gian
sai biệt, trên các tinh cầu khác cũng có sai biệt, thái
dương hệ tám cái tinh cầu này, nếu như là dùng tinh
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cầu đi uanh mặt trời một vòng gọi một năm, thì sai
biệt thời gian rất lớn. Tinh cầu của chúng ta đi uanh
thái dương hệ một vòng là
ngày, Hải Dương Tinh,
Minh Vương tinh đi uanh mặt trời một vòng, dùng
thời gian địa cầu của chúng ta mà t nh thì hải một hai
trăm năm, cái vòng của nó thì uá lớn, thời gian sai biệt
khác nhau. Cho nên thời gian sai biệt của ba đường ác
cùng nhân gian chúng ta rất lớn, bị chịu tội ở trong địa
ngục, đ ch thực là thời kiế rất lâu rất dài, thông thường
đều là dùng đại kiế để t nh đếm.
Nghiệ nhân của địa ngục là nghịch 10 ác.
Trong nghịch 10 ác, nhân tố thứ nhất là tâm sân hận
nặng. Cho nên nhà Phật thường nói sân hận đọa địa
ngục. Có lúc ch nh chúng ta có tâm sân hận, mà ch nh
mình không hề biết. Cho nên người học Phật, đầu óc
hải tường tận, mỗi giờ mỗi hút hải có thể uán sát
hành vi đời sống của ch nh mình, khi chúng ta gặ
nh ng việc không vừa , trong lòng có chút không vừa
lòng, có một chút không vui, đều là khởi tác dụng của
tâm sân hận. Bạn không nên em cái tác dụng này rất
nh , cho rằng loại tác dụng này rất bình thường, không
có sai biệt gì uá lớn, bạn nghĩ như vậy thì sai rồi. Từ
cái điểm bất bình hẫn hận nho nh này, liền biết được
ch nh mình tâm sân hận nghiêm trọng, nếu như mỗi
ngày đều có mấy lần. Ngay trong một đời này của bạn
t ch lũy lại thì thật là không thể tưởng, t ch ác nh
thành ra ác lớn, tương lai đọa vào trong địa ngục, vẫn
không biết tại vì sao mà đọa, bạn thấy có oan uổng hay
không?
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Cho nên Phật dạy chúng ta đoạn “Tham-Sân-Si”,
hải thường hay em thấy chỗ tốt của tất cả chúng
sanh, thường hay nghĩ đến thiện hạnh của tất cả chúng
sanh, không nên nghĩ đến lỗi lầm của người ta, không
nên ghi nhớ ác hạnh của người. Nếu bạn nghĩ đến
nh ng thứ này, nhớ đến nh ng thứ này, tương lai bị hại
là ch nh mình, không hải người khác, tại vì sao ch nh
mình không vượt ua được ch nh mình?
Tội ngũ nghịch, đây là nêu ra tội nghiệp cực trọng:
Thứ nhất và thứ hai: Giết hụ thân, giết mẫu thân.
Ân đức của cha m to lớn, ngay đến Phật Bồ Tát
thường hay tán thán trong các kinh điển, Phật dạy
người câu thứ nhất ch nh là “Hiếu dưỡng cha m ”. Cho
nên giết hại cha m uyết định đọa A Tỳ Địa Ngục,
Thứ ba là: “Giết A La Hán”.
A La Hán ở thế gian này, thực tế mà nói bạn
muốn tìm cũng không tìm ra được, do đó cùng đồng
với tội giết A La Hán, ch nh là lão sư. A La Hán là
thiện tri thức, lão sư tốt, đức hạnh của họ, học vấn của
họ, ảnh hưởng của họ, đủ có thể giáo hóa chúng sanh
một hương, người một hương chúng ta đều được
giáo huấn của họ, đều được lợi ch của họ, đây là thiện
tri thức, bạn giết hại loại người này, kết cái tội này
không hải chỉ kết tội đối với họ, làm cho người của cả
một khu vực, đều mất đi một lão sư tốt, không có người
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dạy bảo, cho nên cái tội này rất nặng. Đây cũng là đọa
vào A Tỳ Địa Ngục.
Thứ tư là: “Làm thân Phật ra máu”:
Phước báo của Phật uá lớn, uyết định không có
người nào có thể tổn thương Phật, Phật có thần hộ há
bảo hộ, thì làm sao bị bạn tổn thương được? Đây là
việc không thể nào. Thế nhưng thỉnh thoảng để Phật bị
chút tổn thương nh , trên da có chút máu chảy, đây là
việc có thể. Cho nên dùng ác làm Phật bị thương, cái
tội này thì rất nặng, Phật là lão sư của trời người, không
chỉ là lão sư tốt của thế gian, cũng là lão sư tốt của
thiên nhân. Bạn em trên trời, việc này chúng ta em
thấy trên kinh, Thiên Chủ Đao Lợi - Người Trung
Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế,
thường hay mời Th ch Ca Mâu Ni Phật đến cung trời
Đao Lợi giảng kinh nói há . Ngay đến thiên thần đều
tôn k nh, bạn tổn hại thì đương nhiên tội s rất nặng.
Ngày nay Th ch Ca Mâu Ni Phật không còn ở
đời, bằng tội như vậy là hình tượng của Phật, không
luận là hình tượng đắ nắn, hoặc là hình tượng họa v ,
bạn dùng tâm sân hận ác mà đem hủy hoại, thì cái tội
này như nhau. Nhưng nếu như không hải là ác , mà
là vô , vậy thì không có cái lỗi gì nặng.
Điều sau cùng trong tội ngũ nghịch là “Phá hòa hợ
tăng”:
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Trong nhà Phật đại chúng một đoàn thể cùng
nhau tu học, gọi là tăng đoàn hòa hợ . Đây là đoàn thể
mô hạm trong tất cả đoàn thể của thế gian, bởi vì hần
t trong cái đoàn thể này, người người đều tuân thủ sáu
nguyên tắc “Lục hòa” mà Th ch Ca Mâu Ni Phật đã
nói. Sáu cái nguyên tắc đó là:
Lục hòa:
Điều thứ nhất: “Kiến hòa đồng giải”.
Câu nói này nếu dùng lời hiện tại mà nói, chúng
ta có nhận biết như nhau, uan niệm l luận như nhau,
mục tiêu như nhau, cho nên mọi người cùng sinh hoạt
với nhau rất là hòa thuận.
Điều thứ hai là: “Giới hòa đồng tu”:
Giới này ch nh là ui ước đời sống, rất nhiều
người cùng nhau, đương nhiên ở ngay trong cuộc sống
thường ngày đều có định ra ui ước, người người đều
hải gi ui củ, đều không vi hạm ui củ, hiện tại gọi
là thủ há , người người đều thủ há , cái đoàn thể này
đương nhiên liền có trật tự, ã hội an định, không có
động loạn.
Điều thứ ba là: “Thân hòa đồng trụ”
Điều thứ tư là: “Khẩu hòa vô tranh”.
Điều thứ năm là: “Ý hòa đồng duyệt”:
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Đây là nói đời sống của chúng ta, ngay trong
cuộc sống thường ngày, đôi bên đều có thể tôn trọng
lẫn nhau, k nh yêu lẫn nhau, hợ tác lẫn nhau, bạn nói
em cái tăng đoàn này thật khó được hay không.
Cái điều sau cùng là: “Lợi hòa đồng huân”:
Chúng ta ở trên đời sống vật chất, mọi người đều
có được mức sống như nhau, tiêu chuẩn đời sống như
nhau, đoàn thể như thế, là một đoàn thể mô hạm trong
tất cả đoàn thể ã hội ở thế gian, đoàn thể đáng được
mọi người tôn k nh, đoàn thể đáng được mọi người học
theo, đây là một đoàn thể tốt. Nếu như bạn ác tạo ra
sự chia r trong đó, há hoại cái đoàn thể này, khiến
cho người trong đó đôi bên bất hòa với nhau, cái tội lỗi
này s rất nặng. Kết cái tội này, không hải chỉ kết cái
tội đối với cái đoàn thể này, mà là thế nào? Bao gồm tất
cả đoàn thể trong ã hội rộng lớn, bạn há hoại hư đi
tấm gương tốt nhất, kiểu dáng tốt nhất của mọi đoàn
thể, kết tội là từ ngày chỗ này mà t nh. Cho nên cái tội
này thì nặng, đây là tạo tội ngũ nghịch.
Mười ác:
“Thân” tạo ra là Sát sanh, Trộm cắ , Tà dâm;
“Miệng”: Vọng ng , Ác khẩu, Thêu dệt, Nói lời hai
chiều, thêu dệt là lời nói đường mật để lừa gạt người
khác; “Ý” thì Tham, Sân, Si. Đây gọi là mười ác
Tạo tác thượng hẩm mười ác, mười ác nghiệ
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nghiêm trọng, đều là nghiệ nhân đọa địa ngục. Địa
ngục, thực tế mà nói trong ã hội hiện tại này chúng ta,
rất d dàng tạo ra cái tội nghiệ này, thế nhưng sau khi
tạo ra tội nghiệ rồi, tương lai chịu uả báo, đọa vào
trong địa ngục. Nếu muốn thoát ra, thật khó, tuy là thời
gian sai biệt nhân gian chúng ta cùng địa ngục không
như nhau, thế nhưng địa ngục nghiêm trọng, vẫn là thời
gian rất dài. Chúng ta đọc ua ở trong “Phát Khởi Bồ
Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh”, Phật nói vào lúc đó có
hai vị Tỳ Kheo, vì đố kỵ chướng ngại, há hòa hợ
tăng, đọa vào địa ngục, dùng năm tháng của nhân gian
chúng ta mà t nh là một ngàn tám trăm vạn năm. Đây là
dùng thời gian của nhân gian để t nh, nếu như dùng
thời gian của địa ngục mà t nh, vậy thì thời gian còn dài
hơn. Thế nhưng nhân gian, một ngàn tám trăm vạn năm
cũng rất là đáng sợ, giống như bạn tạo tội, hình hạt
bạn ngồi tù, ngồi tù đến một ngàn tám trăm vạn năm,
cũng khiế người. Huống hồ trong địa ngục nhiều loại
khổ báo, ch nh là Bồ Tát đều không nhẫn tâm nói, cho
nên chỗ này uyết định không nên đi. Hay nói cách
khác niệm ác, hành vi ác uyết định không nên làm.
Chư Phật Bồ Tát không hù dọa người, nếu bạn
cho rằng cái sự việc này là Phật Bồ Tát cố khuyên
người làm thiện vậy thôi, dùng cái hương há này để
nói, vậy thì bạn hoàn toàn sai rồi. Trên “Kinh Kim
Cang” nói rất hay: “Như Lai thị chân ngữ giả”: Chân
thì không giả, Như Lai là chân ng ; “Thật ngữ giả”:
thật ng thì không hư dối, “Như ngữ giả”: Như ng
ch nh là cùng với sự thật đã nói hoàn toàn như nhau.
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Phật đã nói không hề thêm vào chút nào, cũng không
giảm đi chút nào; “Bất cuống ngữ giả”: Cuống là lừa
gạt người, không vọng ng , không lừa gạt người; “Bất
dị ngữ giả”: Đã nói ra là uyết định như nhau, không
thể nào có hai cách nói. Chúng ta hải tin tưởng, tin
tưởng mỗi câu Phật đã nói đều là chân thật7.
******
(VCD 104)
Hai là nói: “Ngạ quỷ”:
Phật nói với chúng ta, hoàn cảnh sinh hoạt hiện
tại của chúng ta trên đại thể mà nói có loại lớn, gọi là
sáu cõi. Sáu cõi ch nh là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng
ta, sáu cõi luân hồi, chúng ta không ra kh i cái hạm vi
này, đời đời kiế kiế chỉ ở ngay trong cái hạm vi này
mà trải ua ngày tháng.
Trong sáu cõi thú thắng nhất là cõi trời, chủng
loại của cõi trời cũng rất nhiều, trong Phật kinh nói với
chúng ta có 8 tầng trời. Tình hình của cõi trời tương
đối hức tạ , nếu bạn nói Thượng đế, trong 8 tầng trời
đều có thượng đế, rốt cuộc vị nào là thượng đế? Không
thể hàm hồ ua loa, luôn hải làm cho rõ ràng. Hơn
n a hạm vi của mỗi một tầng lại rất rộng. Th như địa
cầu rất lớn, trên địa cầu có rất nhiều uốc gia, mỗi uốc
gia vào lúc trước gọi là Hoàng đế, là Hoàng đế của
uốc gia nào? Nói tổng thống, thì tổng thống của uốc
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gia nào? Bạn cũng hải tường tận. Thiên thượng nhân
gian hức tạ không hề như nhau, thiên thượng so nhân
gian chúng ta còn hức tạ hơn so với địa cầu chúng ta,
bạn không làm cho rõ ràng thì làm sao được?
Bên dưới tầng trời còn có cõi A Tu La, sau đó thì
là cõi Người, Ngạ uỷ, Súc sanh, Địa ngục, đây là Phật
nói. Chúng ta vô lượng kiế đến nay đời đời kiế kiế ,
chỉ ở nơi đó đi ua một vòng không thể ra kh i. Cái
hiện tượng này từ do đâu mà đến? Thực tế mà nói sáu
cõi vốn dĩ không có, là do ch nh mình tạo, không hải
người khác tạo. Tôn giáo bên ngoài nói thượng đế tạo,
trong Phật há thì không hải nói thượng đế tạo, do
ch nh mình tạo.
Ch nh mình làm sao tạo? Chúng ta nói rất nhiều
trong kinh điển đại thừa, các đồng tu nghe đã uá uen
thuộc, thế nhưng ấn tượng vẫn không sâu. Làm sao tôi
biết được các vị ấn tượng không sâu? Vì tâm của các
vị, hành vi của các vị, không hề thay đổi, tâm của bạn
không giống như tâm Phật, hành vi của bạn không
giống như Bồ Tát hạnh, đây ch nh là nhận biết của các
vị vẫn chưa đủ sâu, không chuyển được cảnh giới. Phật
nói đời sống vốn dĩ chúng ta không hề khác gì với chư
Phật Như Lai, vậy thì tại vì sao hôm nay có thể biến
thành ra như vậy? Hôm nay mê rồi! Cho nên chư Phật
Bồ Tát, khác biệt với nh ng chúng sanh chúng ta ở
ngay chỗ nào? Các Ngài giác ngộ, chúng ta thì mê
hoặc. Các Ngài giác mà không mê, chúng ta là mê mà
không giác. Mê mà không giác, thì vào sáu cõi luân
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hồi, giác mà không mê thì ở há giới nhất chân. Thế
giới Cực Lạc là há giới nhất chân, thế giới Hoa Tạng
trên kinh Hoa Nghiêm nói là há giới nhất chân, trong
thế giới đó không có ngạ uỷ, địa ngục, súc sanh, trong
thế giới đó người người đều là người thượng thiện,
không chỉ nói thiện, thượng thiện, thiện nhân trong
người thiện, người tốt trong người tốt. Chúng ta vốn dĩ
là hải ua loại hoàn cảnh đó, hiện tại mê rồi.
Kiểu dáng của “mê” là thế nào?
Chúng ta hải biết, nếu không mà nói, giác cùng
mê mơ mơ hồ hồ mà nói, chúng ta rất không d gì l
giải. Phật nói, người giác ngộ không có vọng tưởng,
không có hân biệt, không có chấ trước; Người mê
hoặc có vọng tưởng, có hân biệt, có chấ trước. Từ cái
tiêu chuẩn này chúng ta th nghĩ em, ch nh mình là
giác hay là mê, không hải là rõ ràng lắm rồi hay sao?
Một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng ằng bậy, đây là
mê, không hải là giác. Người giác ngộ không có vọng
tưởng, Phật ở trên kinh, giác tâm thanh tịnh, giác tâm
không động. Chúng ta học Phật hải học được giống
như Phật, học từ chỗ nào vậy? Ch nh ngay chỗ này mà
học, đây gọi là học từ căn bản, học không động tâm khi
mắt chúng ta thấy cảnh giới bên ngoài, tai nghe tất cả
âm thanh, mũi ng i các loại mùi vị, lưỡi nếm các loại
vị, hải học cảnh giới Bồ Tát, rõ ràng tường tận, thông
suốt thấu đáo, là tr tuệ, không mê. Trong tâm trong
sạch vắng lặng, không nhi m một trần, thấy sắc, nghe
tiếng không khởi tâm, không động niệm, không hân
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biệt, không chấ trước, loại người này ch nh là Bồ Tát.
Ngày nay chúng ta thấy sắc, nghe tiếng khởi tâm
động niệm, đó ch nh là mê, ch nh là không giác, đây
ch nh là hàm hu, khởi lên tâm gì? Thuận theo của
ch nh mình thì khởi tâm tham ái, không thuận của
ch nh mình thì khởi lên cái tâm ghét b , ngày ngày
chúng ta làm nh ng việc này, khởi cái loại tâm này, thì
gọi là tạo nghiệ . Không nên cho rằng, ta mới khởi
niệm, ta vẫn chưa biểu hiện ở trên hành vi thì không
việc gì, như vậy đã tạo nghiệ rồi, cái tâm này đã
không thanh tịnh, tâm liền bất thiện. trên kinh luận
Phật nói rất nhiều, y theo Phật kinh nh ng cái thuật ng
này, chúng ta không d gì hiểu được. Ta nói chuyện nói
được rõ một chút, cạn một chút, mọi người d dàng
nghe hiểu. Sáu cõi do đâu mà có? Là ch nh vọng tưởng,
hân biệt, chấ trước, của chúng ta mà biến hiện ra, lìa
kh i vọng tưởng, hân biệt, chấ trước, nhất định
không có sáu cõi.
Trong “Chứng Đạo Ca” của đại sư Vĩnh Gia nói
rất hay “Trong mộng rõ ràng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi
không không cả đại thiên”, hai câu nói này liền nói rõ
cảnh giới của Phật Bồ Tát. “Giác”, “Không cả đại
thiên” ch nh là không có sáu cõi luân hồi, đại thiên thế
giới ch nh là sáu cõi luân hồi, người giác ngộ không có,
người mê có, người mê như nằm mộng vậy, trong
mộng rõ ràng có sáu cõi, có sáu cõi luân hồi. Do đây có
thể biết sáu cõi luân hồi không hải là thật. Trên Kinh
Kim Cang nói rất hay, loại cảnh giới này chỉ là “Mộng
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huyển bào ảnh” mà thôi, làm gì là chân thật.
Thế nhưng hiện tại chúng ta hiền hức ch nh
ngay chỗ nào? Chúng ta hiền hức ngay chỗ không
thể giác ngộ. Việc này ch nh là ở ngay trong mộng
không thể tỉnh lại, hiền hức ch nh ngay chỗ này. Làm
sao có thể gọi là ở trong mộng tỉnh táo lại? Việc này
nhất định hải trường kỳ huân tu ở trong Phật há .
Ngày hôm ua chúng ta giảng viên mãn bộ “Kinh
Đia Tạng”, sau cùng há sư Thanh Liên, trong tổng
kết khuyên bảo chúng ta, hải thân cận “Thiện Sư”,
Niết Bàn diệu âm ch nh ngay chỗ này. Cho nên ngay
trong một đời này của chúng ta có thể há mê khai ngộ
hay không, thực tế mà nói liên uan tới lão sư uá lớn.
Thế nhưng ở vào ã hội hiện tại, không tìm được lão sư
tốt. Vậy đến đâu để tìm, tại vì sao không tìm được?
Không có sư đạo! Mọi người không biết hiếu dưỡng
cha m , không biết được tôn sư trọng đạo, cho nên lão
sư không có. Nếu như bạn chân thật hiểu được, chân
thật có thể làm đến được hiếu thân tôn sư, Phật Bồ Tát
liền s hóa thân đến làm lão sư cho bạn. Nhà Phật
thường nói “Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân”,
bạn thấy Phật Bồ Tát từ bi đến mức nào. Do đó then
chốt vẫn là ở ch nh bạn có chịu học hay không, có hải
thật tâm muốn học hay không. Thật tâm muốn học,
Phật Bồ Tát liền thị hiện đến để làm thiện tri thức, bạn
không có thành , không có cái điều kiện này, thì Phật
Bồ Tát các Ngài s không đến.
73

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 11

Do đây có thể biết chúng ta có b uyết cầu thiện
tri thức, không hải không cầu được, bạn hải hiểu
được cầu bằng cách nào, uyết định có cảm ứng tương
thông, hải có thể cảm được thiện tri thức đến dạy bảo
chúng ta, chân thật có cái tâm đoạn ác tu thiện, có
nguyện há mê khai ngộ, bạn liền cảm được thiện tri
thức. Có thiện tri thức chỉ dẫn, tu tậ thời gian dài lâu,
chân tướng của vũ trụ nhân sanh, dần dần s tường tận.
Bạn không chỉ biết được tình hình hiện tiền của chúng
ta, mà uá khứ, vị lai đều có thể thông đạt tường tận, tr
tuệ của bạn mới em là khai mở, tr tuệ khai rồi, vấn đề
này liền có thể giải uyết. Cho nên sáu cõi là do đây mà
ra.
Chúng ta ở trên giảng đường thường hay nói nếu
vọng tưởng, hân biệt, chấ trước ba loại này đều có,
hiện ra cảnh giới là sáu cõi.
Còn nếu như bạn có vọng tưởng, có hân biệt,
nhưng không có chấ trước, chấ trước buông b rồi,
sáu cõi liền không còn, đó là hoàn cảnh gì vậy, là há
giới bốn thánh ch nh là như trên kinh các vị thường đọc
Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, liền uất hiện ra
cảnh giới như vậy, hoàn cảnh đời sống như vậy;
Giả như chúng ta cũng đem hân biệt ả b , chấ
trước không còn, hân biệt không còn. Xin nói với các
vị há giới bốn thánh cũng không còn, vào lúc đó uất
hiện ra một hoàn cảnh đời sống ch nh là há giới nhất
chân. Đó là hoàn cảnh đời sống của chư Phật Bồ Tát,
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bạn mới có thể bước vào. “Bước vào” thực tế mà nói
bạn liền có thể trở về nhà, đó là uê hương chân thật
của chúng ta. Sau khi uay về nhà, vọng tưởng là rất
nh , dần dần mà đoạn, vậy thì đến lúc này rồi không
cần hải vội.
Cho nên hải biết được, sáu cõi từ do đâu mà có,
đời người chúng ta rốt cuộc rồi như thế nào thì không
thể không làm cho tường tận, không thể không nghĩ
nhiều về nh ng vấn đề này, đây là vấn đề lớn. Thành
thật mà nói cái thứ này cũng là “thiên tánh”, rất t
người nghĩ đến cái vấn đề này.
Ngay trong một đời này của tôi, đ ch thực cũng
rất kỳ lạ, tôi 1 tuổi đã nghĩ đến cái vấn đề này, tôi 1
tuổi bị thất học, gia cảnh bần hàn, không đóng nổi tiền
học h , không cách gì đi học, thường hay ở dưới gốc
cây bên bờ sông nghĩ ngợi “Ta đến cái thế gian này để
làm gì? Tại vì sao ta đến?”. Tôi nghĩ đến nh ng vấn đề
này, “Ta đến đây để làm gì vậy?” Mỗi ngày đều nghĩ,
về sau gặ được Phật há nh ng đá án này của tôi
liền được giải uyết. Bạn không nghĩ đến nh ng vấn đề
này, thì bạn không có vấn đề, bạn làm sao có thể hiểu
rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Thường hay
nghĩ, đây là nhà Phật nói “Tiểu nghi tiểu ngộ; Đại nghi
đại ngộ”. Đây gọi là “Nghi tình”, đây không hải là
hoài nghi, bạn mới có chỗ ngộ.
Vậy hiện tại chúng ta đầy đủ vọng tưởng, hân
biệt, chấ trước, ba thứ này đều rất là nghiêm trọng,
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nhất là chấ trước kiên cố, tạo thành một hoàn cảnh đời
sống chúng ta hiện tại khổ đến như thế này mà trên lịch
s ưa nay không tìm thấy. Hoàn cảnh đời sống của
chúng ta hiện tại ác liệt, tai nạn rất nhiều.
Nói đến tai nạn, hôm nay có một đồng tu đem
đến cho tôi một tờ báo, báo của ngày hôm ua, tôi
trước giờ không em báo, cũng không nghe hát thanh
tin tức, họ mang đến cho tôi em, nói là ngày 18 tháng
8 có tai nạn, nói là mười tinh cầu của thái dương hệ ế
thành một ch thậ . Tôi nghe rồi nói “Có thể có tai
nạn”. Nhưng tai nạn rốt cuộc đến mức độ nào? Tôi
không dám nói, đại khái không ai nói chuẩn được, thế
nhưng ảnh hưởng thì nhất định có. Các vị hải nên biết,
dự ngôn của người hương tây, đều nói tai nạn này là
ngày tàn của thế giới, là người hương tây nói, ngày
cùng của người hương tây, người hương đông chúng
ta thì không hải là ngày cùng. Người hương đông
không có nói ngày cùng, người hương tây nói ngày
cùng, vậy đương nhiên là ngày cùng của họ. Còn người
hương đông chúng ta nói, bạn em trên kinh Phật nói
há vận của Phật vẫn còn đến .000 năm, thì làm sao
là ngày cùng được chứ? Phá vận của Th ch Ca Mâu
Ni Phật là 1 ngàn năm, hiện tại Phật lịch mới có hơn
00 năm, về sau vẫn còn rất dài lâu, làm gì là ngày
cùng chứ.
Cho nên các vị đồng tu cứ hết sức an tâm, tôi ở
đây nói nh ng lời nói này khiến cho mọi người an tâm
lại, biết được có sự việc như vậy, thế nhưng uyết
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không hải là ngày tàn, huống hồ chúng ta ở ngay chỗ
này, tại giảng đường Cư Sĩ Lâm, chúng ta - đồng tu
niệm Phật đường. Cái đạo tràng này hiện tại là đạo
tràng mô hạm thế giới, cái đạo tràng này Cư Sĩ Lâm
ây không hải vì khu vực này mà ây, mà là mô hạm
của toàn thế giới. Đương nhiên chư Phật hộ niệm, Long
Thiên thiện thần bảo hộ, bạn được chư Phật hộ niệm,
được thiện thần bảo hộ, cái khu vực này đều được bình
an.
Thế nhưng hàm h thiên tượng có một số hiện
tượng không bình thường uất hiện ở Trung Quốc,
chúng ta ngay trong lịch s vào thời ưa, tôi đã đọc ua
rất nhiều, loại tinh tượng ế hàng là hung tướng,
không hải là hiện tượng tốt. Vào thời trước vương
công đại thần, nh ng đại vương đại thần, thậm ch đến
thủ trưởng, trưởng huyện thị ở các địa hương, vào lúc
đó họ hiểu được, nên họ đều trai giới mộc dục, đều biết
đoạn ác tu thiện. Ăn uống đi lại, vào lúc đó đặc biệt tiết
kiệm, Hoàng đế thì giảm thiện, bình thường Hoàng đế
ăn cơm, các vị nên biết là 100 món, cho dù ông có ăn
hay không, nhất định là 100 món ăn, giảm thiện là gì?
Giảm đi hân n a, 0 món ăn. Vì sao vậy? Cầu hước!
Vì sự sống thiên hạ mà cầu hước.
Thế nhưng người hiện tại không chú trọng đến
việc này, người hiện tại cho rằng thế nào? Nh ng thiên
tượng này không liên uan gì với con người chúng ta.
Vào thời ưa thì biết hiện tượng của đại tự nhiên, cùng
đời sống của chúng ta, cùng tư tưởng hành vi của
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chúng ta có uan hệ, không hải không có uan hệ, còn
liên uan mật thiết, cho nên hàm h có loại tinh tượng
dị thường này uất hiện, họ đều có t nh cảnh giác rất
cao. Đoạn ác tu thiện, người hạm tội có thể tha thứ,
đều có thể giảm nh hình hạt, gọi là đại á, làm việc
tốt, hy vọng có thể bù đắ , thay đổi nh ng hung tai
này. Chúng ta hiểu được cái đạo l này, hiểu rõ cái
chân tướng sự thật này, cho nên ở ngay trong cái hoàn
cảnh này, chúng ta hải nên đoạn tất cả ác, tu tất cả
thiện, dùng tâm chân thành thanh tịnh tụng kinh niệm
Phật, hối hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn trên thế
giới. Chúng ta dốc hết chút sức mọn của mình, hy vọng
nh ng thiên tai nhân họa này có thể giảm t, thời gian
có thể rút ngắn, dốc hết chút thành của chúng ta. Đây
là tự hành hóa tha, vô lượng công đức. Đây là nói rõ,
tình hình sáu cõi là do đâu mà ra, vô số tai biến thế gian
này là do đâu mà ra.
Nghiệ nhân của đường ngạ uỷ, chủ yếu là lòng
tham, lòng tham đọa ngạ uỷ, rõ ràng nói có sáu cõi,
vậy thì tại vì sao người thế gian thường hay nói người
chết rồi thì làm uỷ, nói được khẳng định đến như vậy.
Sau khi chúng ta nghe rồi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, thế
nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng vẫn là có đạo l . Đạo l gì
vậy? Bạn th nghĩ em có ai mà không tham? Tham
tài, tham danh, tham sắc, tham ăn, “tài, sắc, danh, thực,
thuỳ” họ đều tham luyến, chỉ cần là tham ch nh là
nghiệ nhân của ngạ uỷ. Do như vậy mà thấy ra, chân
thật đại đa số người chết rồi đều làm uỷ, cho nên nói
là họ làm uỷ, nói ra thì cũng không uá đáng, cũng có
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chút đạo l .
Thế nhưng chúng ta hải nên biết, người chết
không nhất định đi làm uỷ, hoàn toàn em nghiệ
nhân của họ như thế nào? Đường súc sanh là ngu si;
Đường A Tu La là hiếu thắng, tu tất cả thiện há mà
cống cao ngã mạn, ch nh là đọa vào đường A Tu La;
Nghiệ nhân của sáu cõi, chúng ta đều rõ ràng, đều
tường tận, liền biết được nhân duyên uả báo, không hề
sót lọt. Ch nh mình ở sáu cõi, ở mười há giới, hoàn
toàn là ch nh mình làm chủ, không hải người khác làm
chủ, đây là đại học vấn, đây là việc lớn nhất của đời
người.
Phật nói với chúng ta, thù thắng đệ nhất, thù
thắng nhất là siêu việt sáu cõi, siêu việt mười há giới.
Ngoài sáu cõi ra, còn có A La Hán, còn có Bích Chi
Phật, có Bồ Tát, có Phật. Vậy tại vì sao chúng ta không
đi làm Bồ Tát, đi làm Phật? Đó mới là người chân thật
thông minh, người chân thật có tr tuệ. Th ch Ca Mâu
Ni Phật vì chúng ta giảng bộ kinh này, mục đ ch ch nh
là bảo chúng ta đi làm Phật, siêu việt sáu cõi luân hồi đi
làm Phật. Không gian đời sống của Phật thì lớn, tận hư
không, khắ
há giới là không gian đời sống của
Ngài, không như không gian của sáu cõi nh , cái chu vi
này h , rất khó siêu vượt.
Nếu chúng ta không muốn đọa địa ngục phải làm thế
nào?
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Bạn hải tu tâm từ bi, tâm yêu thương.
Tâm yêu thương tu bằng cách nào?
Mỗi người ở thế gian này, đều có vật mà trong
lòng bạn yêu thương, bạn th nghĩ em bạn ngay trong
một đời này, việc gì là khiến cho bạn yêu thương nhất?
Bạn đem cái lòng yêu thương này mở rộng yêu thương
tất cả chúng sanh, đây ch nh là đại từ đại bi, đem cái
tâm yêu thương này mở rộng, sân hận liền tiêu trừ.
Nếu như trong lòng thường hay nhớ đến nh ng
việc không vui, “Con người đó đắc tội với ta, con
người này ta vẫn chưa báo thù họ”, ngày ngày khởi lên
cái niệm này, cái niệm này không tốt, cái niệm
này là oan oan tương báo không hề kết thúc. Hơn n a
cái niệm này là nghiệ nhân của địa ngục, một niệm
rất không tốt. Tại vì sao không nghĩ tốt cho người
nhiều một chút? Thấy nhiều cái việc tốt của người khác
làm? Đem cái niệm này chuyển đổi lại, thì liền tiêu
được cái tội nghiệ của địa ngục, cho dù có nghiệ
nhân, nhưng duyên không có, thì s không đọa địa
ngục.
Muốn không đọa cõi “Ngạ quỷ” thì phải làm sao?
Là lòng tham. Cái điều này cũng rất khó đoạn,
hải có cảnh giác cao độ, chúng ta ở ngay trong cuộc
sống thường ngày hải “Tri túc thường lạc”8, uyết
không mong cầu uá đáng, bạn liền ua được rất an
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vui, rất tự tại.
Ngày tháng bạn ua được rất khổ cực, khổ từ do
đâu mà ra? Tham cầu, lòng tham không có biên giới, đó
là khổ hải vô biên. Nếu như “Tri túc” (biết đủ) thì khổ
của bạn liền dừng lại, đình chỉ, đời sống sau này là
“Thường lạc” (thường vui). Đến lúc nào lìa kh i được
cái khổ? Tri túc, thì khổ s không còn. Mặc áo, áo biết
đủ, ngày ngày nghĩ tưởng ta đang mặc uần áo tốt, cái
khổ đó s không còn; Ăn uống biết đủ, không còn chú
trọng đến sắc hương vị, cái khổ đó cũng không còn.
Cho nên năm dục sáu trần, bạn “tri túc” đối với thứ
nào, cái khổ của loại đó liền rời kh i bạn, lìa khổ liền
được vui.
Phật Bồ Tát, các tổ sư đại đức, đều thị hiện như
vậy cho chúng ta thấy. Tôi ngày trước vào thời kỳ học
Phật, tôi thân cận lão cư sĩ L Bĩnh Nam mười năm, tôi
vào lúc đó khi thân cận với ông, ông đã hơn 0 tuổi rồi,
cũng gần bằng với tuổi của tôi hiện tại, tôi vào lúc đó
mới 0 tuổi. Con người này tri túc thường lạc, mỗi
ngày chỉ mặc một bộ Trung Sơn, mấy mươi năm không
hề thấy ua ông đổi ua bộ y hục thứ hai. Đến khi ông
vãng sanh, chúng tôi mới em thấy, bởi vì y hục bên
trong của ông không nhìn thấy, mới biết được áo lót
bên trong ông đã đấ vá nhiều lần, vớ cũng là đắ vá.
Hiện tại các vị đến Đài Trung, trong hòng trưng bày
kỷ niệm lão sư L để em ua, áo lót bên trong, vớ đều
là đắ và nhiều lần. Ai vá cho ông vậy? Ông ch nh
mình vá, đời sống của ông an vui không gì bằng. Ông
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không hải ông không có tiền, ch nh mình có tiền, học
trò nhiều đến như vậy, học trò có tiền rất nhiều, đưa
tặng cúng dường cho ông rất hong hú, nhưng tôi
hoàn toàn không nghĩ đến, bên trong Ngài lại mặc áo
rách, không hề nghĩ đến. Vì sao vậy? Có một số người
tặng cho ông uần áo có tốt, sau khi người tặng đi rồi,
ông liền đưa tôi, “Đến đây ông không có uần áo mặc,
cái này cho ông nè”. Hiện tại tôi vẫn còn gi lại hai bộ
áo lót trong cao cấ , là lão sư tặng cho tôi, tôi cũng
không nỡ mặc nên để đó, hiện tại vẫn còn, ua tay liền
tặng cho người. Cái món ăn, uần áo mặc, ua tay thì
tặng cho người, tri túc thường lạc, nhu cầu đời sống
ch nh mình đủ rồi, uyết định không yêu cầu uá đáng.
Cả một đời của Ngài, n a ngày ăn một b a, ông một
ngày ăn một b a, ăn rất là t, nhưng sức làm việc, ba
bốn người chúng ta cũng không thể so được với ông,
sức làm việc của ông nhiều, mỗi ngày ăn một b a, chỉ
ăn được rất t.
Ngày nay chúng ta muốn h i năng lực này của
ông, không hải người hổ thông chúng ta có thể làm
được. Vậy thì bạn hoàn toàn nghĩ sai rồi, ông là người,
chúng ta cũng là người. Chúng ta hải suy ét em, vì
sao ông có thể? Vì sao ta không thể? Đến sau này tôi
mới chân thật hiểu thông. Hiểu thông rồi, tôi liền h i
ông, h i ông cách nghĩ cách thấy này của tôi có đúng
hay không. Tôi nghĩ đến cái gì?
Thân thể con người là một cái máy, nếu muốn
vận hành cái máy này thì hải tiêu hao năng lượng,
82

Thuyết giảng Kinh PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

năng lượng ch nh là bổ sung ăn uống của chúng ta. Thế
nhưng tiêu hao của mỗi một người, lượng tiêu hao
không như nhau, có một số người thì “cái máy” này là
hao năng lượng, họ cần hải bổ sung số lượng lớn, có
một số người là tiết kiệm năng lượng, chỉ cần chút t thì
họ đủ rồi. Cho nên tôi liền nghĩ, năng lượng rốt cuộc
tiêu hao đến mức nào? Lão sư mỗi ngày nhiều công
việc đến như vậy, nhiều khách đến như vậy, hải tiế
khách, ông là một thầy trung y rất gi i, ngày ngày còn
khám bệnh cho người, sức làm việc rất nhiều, thế
nhưng ông bổ sung năng lượng rất t. Cho nên tôi liền
nghĩ đến, tiêu hao năng lượng, đại khái 95% là tiêu hao
ở nơi vọng tưởng, nghĩ tưởng ằng bậy, chân thật gọi là
lao tâm lao lực. Ông năng lượng tiêu hao đều t, đều
không nhiều. Phàm hu chúng ta một ngày ăn ba b a
vẫn không đủ, còn hải ăn chút điểm tâm, còn hải ăn
đủ thứ, toàn là do nghĩ tưởng ằng bậy, ngay đến buổi
tối ngủ nằm mộng cũng không thành thật, cho nên họ
cần hải bổ sung, họ không bổ sung thì họ s bị bệnh,
họ không thể đứng nổi. Cho nên trên % tiêu hao ở
nơi vọng tưởng. Tôi đem uan điểm của tôi báo cáo với
lão sư. Lão sư khẳng định, không sai, ch nh là như vậy.
Cho nên người tu hành tâm càng thanh tịnh, ăn uống
của họ s càng t đi.
Chúng ta em thấy A La Hán ở trên kinh, em
thấy ở trên kinh, năm ưa Th ch Ca Mâu Ni Phật còn
tại thế, nh ng vị Tỳ Kheo đó gi a ngày ăn một b a,
mỗi ngày ra bên ngoài khất thực ăn một b a; A La Hán
ngày đi khất thực một lần, ngày ăn một b a; B ch
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Chi Phật n a tháng đi khất thực một lần, tuần l ăn
một b a. Đây là nói rõ, công hu càng cao, tâm càng
thanh tịnh, tiêu hao năng lượng càng t, cho nên Bích
Chi Phật n a tháng ăn một b a, năng lượng một b a đó
của họ, đủ để duy trì n a tháng, họ cũng giảng kinh nói
há , cũng đi khắ nơi độ chúng sanh.
Chúng ta mới tường tận, tiêu hao năng lượng,
chân thật đều là tiêu hao ở nơi vọng tưởng. Cho nên
nhất định tâm hải thanh tịnh mới được. Cái thứ này
không thể không học, không học s ra bệnh. Không
hải nói học để cho d coi, họ một ngày ăn một b a,
con người này có công hu, có bản lĩnh, nếu bạn có
cách nghĩ như vậy, thì hoàn toàn sai lầm, bạn vẫn là
khởi vọng tưởng. Cho nên bất cứ việc gì đều có đạo l ,
luôn hải đem cái đạo l đó làm cho rõ ràng, làm cho
tường tận, chúng ta mới có chỗ để học tậ .
Đây là nói năm dục sáu trần, ả b tham ái, chỉ
lấy cái cần yếu thì đủ rồi. Ngoài thứ cần yếu ra, nếu
còn dư ra, đó là bạn có hước báo, giú đỡ người khác,
giú cho nh ng người cần đến, thì hước báo của bạn
không hề cùng tận.
Người thế gian giàu có, tiền là do bạn kiếm được
hải không? Không hải vậy! Bạn nói bạn có thể kiếm
được, tại vì sao người khác không kiếm được? Do đây
có thể biết tiền không hải do kiếm mà được. Từ do
đâu mà có? Trong mạng của bạn đã có. Trong “Li u
Phàm Tứ Huấn” nói rất rõ ràng, trong mạng đã có,
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trong mạng của bạn có bao nhiêu tiền tài, ngay trong
đời này bạn hưởng dụng bao nhiêu tiền tài, còn trong
mạng không có, bạn có cầu thế nào cũng không cầu
được. Trong mạng có rồi, vậy cái mạng này là do ai
định vậy? Mạng là do ch nh mình tạo, không hải
người khác định đặt cho bạn.
Ngay đời này chúng ta có được tiền tài, tiền tài từ
do đâu mà có, do hước báo của bố th tài. Trong đời
uá khứ tu tài bố th được nhiều, ngay trong một đời
này hước báo có được s lớn, được tiền tài to; Ngay
trong đời tu há bố th , thì ngay trong đời này được
thông minh tr tuệ; Trong đời uá khứ tu bố thí vô úy,
ngay đời này được kh e mạnh sống lâu. Có nhân ắt có
uả, có uả nhất định có nhân. Chúng ta em thấy uả
báo, thì biết được cái nhân mà họ đã tạo, em thấy cái
nhân thì liền biết được tương lai uyết định có được cái
uả báo gì. Việc này nhất định không thể sai khác.
Cho nên nếu chúng ta không muốn làm ngạ uỷ,
thì hải đoạn dứt đi lòng tham, nhất định hải học tri
túc thường lạc, chịu giú đỡ người khác, chịu bố th ,
tiền của bạn dùng vĩnh vi n s không thiếu hụt, càng th
càng nhiều. Thế nhưng khi nhiều rồi, vẫn hải ả, bạn
thấy không Phật há dạy chúng ta “Xả, Đắc”, nghĩa
của “Xả, Đắc” rất sâu, giản lượt mà nói; bạn có thể ả,
bạn liền có đắc, ả tài được tài, ả há được há , ả
cái gì thì liền được cái đó, ả là nhân, đắc là uả. Thế
nhưng sau khi bạn được rồi thì hải làm sao? Sau khi
được rồi vẫn hải ả, đem cái có được cũng ả đi hết.
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Cho nên hai cái ch này, có hai loại nghĩa ở trong đó,
bạn có được cái món đồ đó, nhất định hải ả, không
ả thì hiền hức liền đến, nhất định hải ả. Người
hiểu được ả, con người này có tr tuệ, con người này
là người chân thật giác ngộ. Còn sau khi có được rồi lại
t ch lũy chất chứa, con người đó không có tr tuệ, đó là
người ngu si. Cho nên sau khi bạn có được rồi thì lậ
tức hải ả, có như vậy bạn mới có thể vĩnh viển không
đọa vào đường ngạ uỷ.
Muốn không đọa súc sanh thì phải làm sao?
Súc sanh là ngu si.
Cái gì gọi là ngu si?
Thế uất thế gian tất cả há , nh ng thứ nào là
thật, nh ng thứ nào là giả, bạn hải có năng lực hân
biệt; Nh ng thứ nào là chánh há , nh ng thứ nào là tà
pháp; Nh ng thứ nào là hải, nh ng thứ nào là trái;
Nh ng thứ nào là thiện, nh ng thứ nào là ác; Thậm ch
đến nh ng thứ nào là hại, nh ng thứ nào là lợi, bạn vừa
tiế úc liền thông đạt tường tận, con người này gọi là
giác ngộ. Nếu như nh ng thứ này bày ra ngay trước
mặt bạn, bạn đều không rõ ràng, lấy giả cho là thật, lấy
tà cho là chánh, lấy ác cho là thiện, đây gọi là ngu si.
Ngu si là nghiệ nhân của cõi súc sanh, khác biệt
của ngu si, nhiều đến vô số, chủng loại của súc sanh,
uả báo của súc sanh, ngàn vạn lần khác biệt, bạn
86

Thuyết giảng Kinh PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

không thể không biết.
Ch nh bởi vì như vậy, cho nên Phật đối với
“Tham, Sân, Si” nói ra rất nhiều, vì chúng ta đưa ra
cảnh cáo, khuyên chúng ta hải đoạn Tham, Sân, Si,
nghĩ ra rất nhiều hương há , nhà Phật gọi là hương
tiện khéo léo. Rất đáng tiếc, chỉ có số t các đồng tu, có
thể thể hội được, có thể lĩnh ngộ được, chân thật hiểu
được nghĩa của Phật, y giáo hụng hành; Còn có rất
nhiều các đồng tu, không tường tận đối với việc này. Vì
sao nói không tường tận? Họ không thể làm được,
không làm được ch nh là không tường tận.
Có một số người nói, tôi rõ ràng rồi, tôi làm
không được, nói rõ ràng rồi mà làm không được. Lời
nói này ta không thể tin tưởng, chỉ có một loại tình
huống, ta hiểu rõ vẫn chưa đủ thấu triệt, thì ta làm
không được, đây là thật. Cho nên Phật há cái sự việc
này, đ ch thực là “biết khó, hành d ”.
Bạn em nói tu hành, trên kinh Hoa Nghiêm
Thiện Tài Đồng T một đời viên thành Phật đạo, việc
này có gì khó đâu? Có thể thấy được hành không khó.
Trên “Kinh Phá Hoa” nói được càng diệu, Long N 8
tuổi thành Phật, nói rõ “Hành d ”. Phật há Đại thừa
thường nói “Chúng sanh khác biệt với Phật ở một
niệm”. Một niệm chuyển đổi lại, chúng sanh liền thành
Phật, cái niệm này ch nh là giác mê.
Th ch Ca Mâu Ni Phật lại hà tất hải nói há
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năm, giảng kinh hơn 00 hội, đây rõ ràng nói với chúng
ta “biết khó”, nên Ngài hải dùng thời gian dài đến như
vậy để bạn chân thật đem vũ trụ nhân sanh, uá khứ,
hiện tại, vị lai, nh ng cái đạo l này, nhân nhân uả
uả, làm cho bạn triệt để tường tận, thông hiểu thấu
đáo, thấu đáo tường tận rồi, thì chuyển đổi lại tham sân
si liền không còn.
Làm thế nào để chuyển? Với tất cả há thế uất
thế gian, không còn có lòng tham, s không còn khởi
tâm động niệm hân biệt chấ trước, bạn chỉ cần buông
b nh ng thứ này, thì bạn làm Phật rồi, không buông
b được là hàm hu. Không buông b được là chưa rõ
ràng, làm rõ ràng rồi, thì làm gì không buông b được
chứ.
Bạn lại muốn h i, hiểu rõ ràng rồi vì sao còn hải
buông b ? Sau khi hiểu rõ ràng rồi, thì hiểu được “Bất
khả đắc”, không buông b cũng hải buông b . Trên
Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, rất thấu triệt “Tam tâm
bất khả đắc”, cái bạn năng đắc bất khả đắc, vạn há
duyên sanh, phàm là pháp nhân duyên đều không có
thật thể, cho nên “Ngay thể tức không thì không thể có
được”9. “Năng đắc, sở đắc” đều không thể được, đây là
chân tướng sự thật.
Th ch Ca Mâu Ni Phật nói cái sự việc này, đã nói
năm,
năm mới làm cho nh ng học trò này của
Ngài khai ngộ ra được. Sau đó ở trong tất cả cảnh giới,
mới chân thật làm đến được không khởi tâm không
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động niệm, không hân biệt, không chấ trước. Như
vậy mới là trải ua đời sống chân thật, trải ua đời sống
giác mà không mê, trải ua đời sống của Phật Bồ Tát,
vĩnh ly ác đạo. Vĩnh ly ác đạo ch nh là vĩnh ly không
còn tái tạo nhân ác, cho nên uả báo của ác đạo không
còn.
Ngày nay chúng ta đọc cái đoạn kinh này “Vô
hữu địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, quyên phi nhuyễn
động chi loại”. Câu này đọc được rất thoải mái, bạn
không biết được nghĩa trong câu nói này sâu rộng đến
dường nào, chân thật là không thể nghĩ bàn. Đây là một
nguyện trong 8 nguyện, thù thắng không gì bằng, cho
nên điều thứ nhất thù thắng trang nghiêm không thể
nghĩ bàn, đạo l ch nh ngay chỗ này.
Sau khi tường tận, nếu chúng ta muốn vãng sanh
thế giới Tây Phương Cực Lạc, giả như trong niệm
của chúng ta vẫn con nh ng thứ này, nh ng thứ này là
gì? Tham, Sân, Si. Bạn vẫn còn niệm tham sân si này
thì dù Phật hiệu của bạn niệm có được tốt hơn, cũng
không thể vãng sanh. Vì sao vậy? Thế giới Tây Phương
Cực Lạc không có ba đường ác, bạn hải hiểu rõ cái sự
thật này, một câu Phật hiệu này của chúng ta, hải đem
cái niệm Tham, cái niệm Sân, cái niệm Ngu si đoạn
mất.
Làm thế nào niệm mất được Tham, Sân, Si?
ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta
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tiế úc cảnh giới bên ngoài, cái niệm này mới sanh
khởi “A Di Đà Phật”, dùng một câu A Di Đà Phật này,
đánh mất đi niệm này. Người ưa thường nói “Không
sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”. Một câu A Di Đà
Phật này là giác, dùng một câu danh hiệu A Di Đà Phật
này, bạn đem vọng niệm Tham, Sân, Si đánh bạt đi,
Tham-Sân-Si vọng niệm mới khởi lên, thì cái niệm thứ
hai ch nh là A Di Đà Phật, niệm Phật như vậy thì uyết
định được vãng sanh, nghĩa tương ưng cùng trên kinh
đã nói. Còn nếu như một mặt niệm A Di Đà Phật, một
mặt vẫn nghĩ Tham-Sân-Si, vậy thì không được, thì
uyết định không thể vãng sanh.
Các vị hải ghi nhớ, đây là Phật Bồ Tát nói với
chúng ta “Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh”. Khẩu tịnh, nhưng
tâm không tịnh, không ích gì, uyết định không thể
vãng sanh. Phải tâm tịnh thì cõi Phật mới tịnh, cho nên
niệm Phật hải biết niệm, đem cái niệm Tham-Sân-Si
của chúng ta niệm đi hết, tâm thanh tịnh của chúng ta
hải niệm ra được, tâm bình đẳng hải niệm ra, tâm từ
bi phải niệm ra, uyết định được sanh, hàm nghĩa trong
câu này rất sâu rất rộng.
Chúng ta học được rồi, ch nh mình niệm Phật cầu
sanh Tịnh Độ mới chân thật nắm chắc hần.
Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ
giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật!
******
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(VCD 105)
Xin mở bản kinh ra, “Khoa hội” trang thứ 1 ,
đếm uống hàng thứ . Chúng ta đọc một đoạn kinh
văn chỗ đối đối:
NGUYỆN THỨ HAI: Nguyện không đọa ba đường Ác.

CHÁNH KINH: “ ở hữu nhất thiết ch ng sanh, dĩ

cập iệm- a-La- i i, tam ác đạo trung, lai sanh
ngã sát. Thọ ngã pháp h a, tất thành -Nậu-Đa-LaTam- iệu Tam-Bồ-Đề, ất phục cánh đọa ác th ,
đắc thị nguyện, nãi tác Phật. Bất đắc thị nguyện, ất
th vô thượng chánh giác.”
[Dịch nghĩa: Từ Diệm Ma La, trong ba đường ác,
sanh vào cõi con. Thọ giáo pháp con, thảy đều đắc
đặng, quả vị Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác,
chẳng còn đọa lạc, vào ba đường ác, được như
nguyện nầy, con mới thành Phật, bằng không như
nguyện, chẳng thành Chánh Giác.]
Đây là nguyện thứ 2, “Bất đọa ác thú nguyện.”
Nguyện này là nối tiế nguyện trước mà có. Đây
là chỗ chân thật thù thắng trang nghiêm của thế giới
Tây Phương Cực Lạc.
trong nguyện thứ nhất, đã nói ua với u vị
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rồi. Thế gian khổ nhất, đây là nói 10 há giới, không
gì bằng ác đạo. Ác đạo từ đâu mà có vậy? Từ ác nghiệ
biến hiện ra. Đúng như Phật thường nói: “Tất cả pháp
từ tâm tưởng sanh.” Đây là tư tưởng cực bất thiện biến
hiện ra loại cảnh giới này.
Thế giới Tây Phương Cực-lạc không có ác đạo, là
đã nói rõ người của thế giới Tây Phương Cực Lạc,
không có người nào là người ác. Phàm là sanh đến thế
giới Cực Lạc đều cùng “Chư thượng thiện nhân, câu
hội nhất xứ”. Dù cho trong A-Lại-Da thức chủng t tậ
kh ác vẫn chưa thể đoạn hết. Nhưng thế giới Tây
Phương Cực-lạc không có duyên ác. Bất kể là môi
trường nhân sự hay môi trường vật chất, cũng đều tốt
đ đến cực điểm. Nhân ác không gặ được duyên ác,
thì không khởi hiện hành. Đây là nguyên nhân đ ch
thực của thế giới Tây Phương Cực-lạc có thể không có
ác đạo. Phàm là người vãng sanh về thế giới Tây
Phương Cực-lạc nhất định hải đầy đủ điều kiện; t n,
nguyện, hạnh. chỗ này chúng ta hải đặc biệt lưu .
Chúng ta cầu mong vãng sanh về thế giới Tây Phương
Cực-lạc, không thể không biết. Về thế giới Tây Phương
Cực-lạc cần có điều kiện gì vậy? Cổ đức đã nói với
chúng ta, nhất định hải đầy đủ
điều kiện; T n,
Nguyện, Hạnh. Ý nghĩa của ch này rất sâu, rất rộng.
Chúng ta dứt khoát không được coi thường.
Sao gọi là t n? Sao gọi là nguyện? Sao gọi là
hạnh? Nếu như h i chi tiết như vậy, thì vấn đề đều t
cả rồi. Chúng ta có hải thật sự tin hay không? Ngẫu
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ch đại sư ở trong “Yếu giải kinh Di Đà” nói với chúng
ta t n có loại10, loại là giảm đến mức không thể giảm
n a. loại đều ở trong “Kinh vô lượng thọ”:
Loại thứ nhất là tin ch nh mình. Mình có Phật
tánh, mình hiện tại là Phật chưa thành, nên nhớ mình là
Phật. Nhưng hiện tại vẫn chưa thành tựu, là Phật chưa
thành tựu. Gọi là chưa thành tựu, vì còn mang rất nhiều
tậ kh , phiền não, ác nghiệ , là một vị Phật như vậy.
Đây là thân hận của chúng ta hiện nay, tin rằng Phật A
Di Đà, Th ch Ca Thế Tôn, các ngài là Phật đã thành.
Chưa thành, đã thành gom hết, chúng ta đều là Phật,
điều này hải tin chắc. Không tin rằng mình là Phật, thì
mình làm sao có thể làm Phật chứ? T n tâm hải được
ây dựng từ chỗ này. Địa vị của Phật là gì vậy? trong
tất cả kinh luận đại thừa đều nói rất hay: “Đạo sư trong
tam giới, m u mực của trời người”. Cho nên tấm
gương tốt nhất, mẫu mực tốt nhất của tất cả chúng sanh
trong 10 há giới ch nh là chư Phật Như lai. Chúng ta
hải có t n tâm, chúng ta có thể làm được. Trong tâm
thanh tịnh là chân tâm của chúng ta, là bản tánh của
chúng ta, trong đó vốn dĩ không có hiền não, không có
chấ trước, không có hân biệt, không có vọng tưởng.
Hiện nay có hay không vậy? Xin thưa với u vị, hiện
nay vẫn không có. Nếu như ở trong tự tánh thật sự có
vọng tưởng, hân biệt, chấ trước, thì đó không hải
chân tánh, ở trong chân tánh dứt khoát không có.
Chư Phật Như Lai từ trong tự tánh nhìn tất cả
chúng sanh. Tất cả chúng sanh bao gồm tất cả con
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người, tất cả chúng sanh h u tình, chúng sanh vô tình,
xem thế gian đều là chư Phật Như lai. Mắt Phật nhìn tất
cả chúng sanh đều là chư Phật Như lai. Tại sao vậy?
Thấy tánh, không chấ trướng.
Chúng ta ngày nay mê rồi. Mê chỗ nào vậy?
Chấ tướng không thấy tánh, hoàn toàn tương hản với
Phật, Bồ-tát. Cho nên gọi là điên đảo vọng tưởng.
Chúng ta điên đảo rồi, điên đảo ch nh là vọng tưởng.
Không điên đảo gọi là chánh niệm. Chư Phật Bồ-tát là
chánh niệm, chúng ta là vọng tưởng. Tại sao có loại tên
gọi này? Đều hải hiểu cho rõ ràng, sáng t .
Nguyện thứ

và Nguyện thứ nhất có gì khác biệt vậy?

Khác biệt ở chỗ thế giới Tây Phương Cực-lạc,
không nh ng không có
đường ác, không nh ng
không có duyên ác, thậm ch là người từ “Diệm-MaLa-Giới” cũng có thể đi vãng sanh.
Thứ nhất: “ iệm –

a - La gi i”:

Đây là nói địa ngục, là tầng thấ nhất ở trong lục
đạo. trong địa ngục nh ng chúng sanh đường ác này,
duyên ch n mùi rồi cũng có thể vãng sanh. Thưa với
u vị, Bồ-tát Địa Tạng độ chúng sanh trong địa ngục,
độ loại chúng sanh nào vậy? Chúng ta hải hiểu rõ.
trong Phật há thường nói: “Phật không độ người
không có duyên.” Chúng sanh không có duyên, Phật
Bồ-tát độ không nổi. Phật độ chúng sanh cũng giống
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như ở thế gian này của chúng ta vậy. Phật Bồ-tát độ
người ở trong thế gian này của chúng ta, người đó cũng
hải có duyên với ngài. Không có duyên ngài cũng
không độ nổi, không có duyên tức là không nghe theo
lời chỉ dạy, không tin, đối với họ Phật Bồ-tát cũng đành
chịu thôi. Độ chúng sanh ở trong địa ngục, trường hợ
này cũng như vậy. Xin thưa thêm với u vị đồng tu,
chúng sanh ở trong địa ngục, cơ hội được độ t hơn so
với nhân gian chúng ta. Bạn muốn h i, đạo l gì vậy?
Phật đã từng nói ở trong kinh rằng: “Giàu sang
khó học đạo.” “Nghèo cùng khó học đạo.” Người giàu
có hằng ngày hưởng lạc, bạn bảo họ đến đây để nghe
kinh niệm Phật, họ chịu không nổi, họ s không đến.
Người nghèo cùng mỗi ngày b a, ăn còn chẳng đủ
no, bạn bảo họ đến đây để nhe kinh giờ đồng hồ, họ
đứng ngồi không yên. Họ suy nghĩ không biết ngày mai
tìm cơm ở đâu? Cho nên cơ duyên được độ nhiều nhất
là nh ng gia đình bậc trung, đời sống tạm ổn, cũng
không hải uá giàu có, cũng không hải uá bần tiện,
đời sống có thể tạm ổn, gia đình bậc trung. Qu vị th
nhìn thật kỹ người đến Phật đường chúng ta để nghe
kinh, để niệm Phật, đều chẳng hải là loại chúng sanh
này hay sao?
Dùng cái v dụ này để em lục đạo, cõi trời cũng
giống như nhà giàu có. Phật độ chúng sanh ở cõi trời
không d đâu! Người được độ rất t. Độ chúng sanh ở
đường ác cũng khó! đường ác cũng giống như nhà
bần tiện vậy, đặc biệt là địa ngục. Khổ nạn uá nhiều
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rồi! ất khó uay đầu. Phật Bồ-tát gặ được họ, chỉ dạy
cho họ, nhưng thật không d gì tiế nhận.
trong ác đạo, những chúng sanh nào có thể được độ
vậy?
Thưa với u vị, vẫn là người thiện căn hước
đức sâu dày. Bạn muốn h i tôi, thiện căn hước đức
sâu dày tại sao bị đọa địa ngục? Đọa địa ngục là nhất
thời hồ đồ, sai chỉ một niệm, tạo nên ác nghiệ địa
ngục, đã tạo nghiệ ngũ nghịch thậ ác, thiện căn của
họ uả thật rất dày, người này đọa vào địa ngục, Bồ-tát
địa tạng giú họ tương đối d dàng thôi. Bồ-tát chỉ dạy,
họ thật sự sám hối ngay, thật sự uay đầu, thật sự giác
ngộ rồi, một niệm cũng có thể vãng sanh thế giới Cựclạc. Cho nên há môn Tịnh-độ thù thắng, không thể
nghĩ bàn. C u giới chúng sanh từ Bồ-tát cho đến tận
địa ngục A Tỳ, chúng sanh c u há giới này đều được
độ bình đẳng.
Phá môn này hy h u, 8 ngàn há môn, vô
lượng há môn, khiến tất cả chúng sanh được độ bình
đẳng. Ngoài há môn đó tìm không ra há môn thứ
nào n a. Chúng ta cần hiểu rõ sự thật này. Gặ được
há môn này thật không d dàng. Gặ được nhất định
hải nắm lấy cho thật chắc.
Khi nào chúng ta vãng sanh về thế giới Cực-lạc vậy?
Càng sớm càng tốt, còn chờ đợi gì n a chứ! Cái
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thế giới này uá khổ rồi! Vẫn ả không được, muốn
chịu khổ thêm chút n a, khổ vẫn chưa ngán hay sao?
Càng sớm càng tốt. Nhất định hải dụng công, nhất
định hải nỗ lực. Đây là chỗ khác nhau gi a nguyện
thứ và nguyện thứ nhất. Chứng t “Ngũ thừa bình
đ ng tề nhập Báo độ”11. Đây là câu mà ở trong kinh
Phật thường hay nói. Chúng ta thuận theo cái của câu
này, hay nói theo cách khác, chúng sanh trong ch n
há giới bình đẳng vãng sanh bất thối thành Phật.
Cách nói này mọi người nhận thức s càng rõ ràng hơn.
Ch n há giới bao gồm ngạ uỷ, súc sanh, địa ngục,
bình đẳng vãng sanh bất thối thành Phật. Nhưng nhất
định hải đầy đủ duyên, nhân duyên hải đầy đủ. Nhân
là thiện căn từ vô lượng kiế , chỉ vì trong đời này
“Nhất thời” hồ đồ.
Ch “Nhất thời” này in thưa với u vị không
hải thường ngày, là khi sắ mạng chung nhất thời hồ
đồ. Một niệm cuối cùng vẫn là Tham, Sân, Si, người
này liền đọa đường ác. Vì có vãng sanh được hay
không, uyết định ở một niệm sau cùng là có niệm Phật
A Di Đà không? Một niệm sau cùng mà niệm Phật A Di
Đà, thì người này chắc chắn được vãng sanh. Cho nên
hàm là người vãng sanh, không có ai mà không đại
thiện, đại hước; thiện hước mới được vãng sanh. Một
niệm sau cùng niệm Phật A Di Đà là đại thiện, đại
hước báo. Họ đến thế giới Cực-lạc để làm Phật rồi.
Nhưng làm sao chúng ta có thể đảm bảo bản thân
mình một niệm sau cùng là niệm Phật? Đây là vấn đề
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uan trọng nhất của chúng ta hiện nay. Chúng ta ở
niệm Phật đường, niệm ngày đêm không gián đoạn. Tại
sao vậy? Huấn luyện, luyện tậ , hy vọng lúc sắ mạng
chung có thể dùng được. Nhưng có rất nhiều sự thật
cho chúng ta thấy, lúc sắ mạng chung bị bệnh ngặt,
vào hôn mê, không biết gì cả thì làm thế nào? Đây là
ngưỡng c a nguy hiểm nhất. Con người ở trong tình
trạng này, trợ niệm cũng không thể giú được. Cho nên
không thể không có hước. Phước là thường ngày
chúng ta hải tu t ch, t ch lũy công đức, đây là tu
hước. T ch đức ch nh là gi tâm tốt, niệm niệm lợi ch
chúng sanh, lợi ch xã hội; T ch công, công ch nh là
làm việc tốt; Nói lời hay. Chúng ta ngày nay đề ướng
tốt. Phải làm cho thật nghiêm túc, thật nỗ lực, vì
chúng sanh, không nên vì mình. Có sức thì toàn tâm
toàn lực giú đỡ người khác. Mong điều gì vậy? Chẳng
mong điều gì cả. Chỉ mong lúc sắ mạng chung tinh
thần thật tỉnh táo, thật sáng suốt, không điên đảo,
không mê hoặc, đây là đại hước báo. Vì bạn thật rõ
ràng, thật sáng t , 10 há giới là do ch nh bạn lựa
chọn, bạn có năng lực lựa chọn.
Còn như ngay đây mê hoặc điên đảo, thì bạn
không có năng lực lựa chọn. Không có năng lực lựa
chọn thì nhất định là tùy theo nghiệ chuyển, bị nghiệ
lực của bạn lôi chuyển đi. Bản thân bạn không làm chủ
được, người đó gọi là người không có hước báo. Lúc
còn sống, hưởng hết vinh hoa hú u , hước báo của
họ hưởng ong rồi, hưởng hết rồi, khi sắ đi không có
hước báo.
98

Thuyết giảng Kinh PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Cho nên chúng ta hiểu rõ nh ng đạo l này, hiểu
rõ chân tướng sự thật, chúng ta ở trong một đời, hải
học đại thánh đại hiền, đời sống hải tiết kiệm, hải
giản dị. Phước báo chúng ta t ch lũy, lúc sắ lâm chung
hãy hưởng thụ. Đây là nói rõ trong 10 há giới, đi đầu
thai vào giới nào là có thể tự mình chọn lựa. Tự mình
lựa chọn s uyết không lựa chọn đường ác. Đâu có
người nào khờ như vậy? Nhất định lựa chọn nơi mà
bản thân bạn th ch đến. Nhưng ở trong đây có điều
kiện, chúng ta cần hải chuẩn bị nh ng điều kiện này,
nh ng điều kiện này thường ngày hải tu t ch. Bình
thường người không biết t ch lũy công đức, người chỉ
biết ham mê hưởng thụ, không cần nói đến sắ mạng
chung. Lúc về già hước báo đã hưởng hết rồi, đời
sống về già vô cùng bần hàn, không có ai chăm nom.
Thậm ch như chúng ta cũng thường nghe nói, có một
số người già chết rồi, đã chết mấy ngày rồi hàng óm
mới hát hiện. Bạn thấy điều này đáng thương biết bao!
Lúc sắ mạng chung bản thân biết rõ, không đau ốm,
có bạn bè tốt, đồng tu ti n đưa, trợ niệm giú bạn, đây
đ ch thực là đại hước báo. Sinh về thế giới Tây
Phương Cực-lạc, điều này trong kinh nói rất rõ ràng,
nh ng lời này chúng ta không được hé lơ là một ch
nào.
Thứ hai: “Thọ Ngã pháp h a” [Thọ giáo há con]
Câu nói này rất uan trọng. “Ngã” là Phật A Di
Đà tự ưng.
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“Thọ ngã há hóa”: Thế giới Tây Phương Cựclạc thù thắng, cũng là ở một câu này. Phật A Di Đà vì
người vãng sanh giảng kinh thuyết há , ưa nay chưa
từng gián đoạn, ở nơi đó “Lục trần” thuyết há .
Không nh ng chánh báo, Phật A Di Đà thị hiện đủ loại
thân. Phật A Di Đà thậm ch còn biến hóa thành đủ loại
chim, là loại bạn th ch, hiện thành thân chim đến thuyết
há cho bạn. Ưa th ch khổng tước, thì hiện thân khổng
tước, ưa th ch hạc trắng thì hiện thân hạc trắng, thảy
đều là hóa thân của Phật A Di Đà. Ngay cả nước chảy
dưới cầu ở thế giới Tây Phương Cực-lạc cũng là hóa
thân của Phật A Di Đà, không thể nghĩ bàn. Thuyết
há không gián đoạn, chúng ta ở trong môi trường đó
s không còn thời gian mê hoặc lại n a, bạn muốn mê
cũng không có cơ hội, nh ng cái mà lục căn tiế úc
đều là Phật đang thuyết há . Ý niệm chúng ta vừa
khởi thì Phật liền giảng một hồi đạo l lớn cho chúng
ta, vừa nghe ong thì nghĩ đã biến mất rồi. Chúng ta
thấy từ chỗ này, thế giới Tây Phương Cực-lạc ch nh là
trường học lớn của Phật A Di Đà, chúng ta đến đó để đi
học, là lên lớ , tốt nghiệ rồi s làm Phật, sự tình nó là
như vậy.
Nhìn đi nhìn lại vẫn là giảng kinh đứng đầu. Dĩ
nhiên có nói đến tọa thiền, có nói đến kinh hành, niệm
Phật, nhưng chiếm tỉ lệ không nhiều bằng thuyết há .
Cái thế giới đó hạnh giải tương ưng. Câu h a dưới đây
là nói thành tựu của họ:
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Thứ ba: “Tất thành -Nậu-Đa-La-Tam- iệu-Tam
Bồ-đề” [Thảy đều đắc đặng, uả vị Vô Thượng Chánh
Ðẳng Chánh Giác]
Câu này là câu mà người học Phật luôn mong
cầu. Đây là thành tựu của học nghiệ . Quả vị thì sao?
Quả vị là học vị. Học vị là Phật đà. Câu nói này là hoàn
toàn dịch theo âm tiếng Phạn. Không hải không dịch
được. Thời ưa dịch kinh, ở trong uy tắc dịch kinh có
loại không dịch, câu này là thuộc về “Tôn trọng
không dịch.” Ý nghĩa của nó là Vô thượng- Chánh
đẳng-Chánh giác. “A” dịch thành “Vô”, “Nậu-đa-la”
dịch thành “Thượng”, là “Vô Thượng”, “Tam” dịch
thành “Chánh”, “Miệu” dịch thành “Đẳng”, ch “Tam”
dưới đây cũng là “Chánh”, “Bồ-đề” dịch thành “Giác” Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh giác nói cách
khác là không hải ảo giác, không hải tà giác.
Phàm hu chúng ta, uả thật mà nói, cái giác của
hàm hu là ảo giác. Còn có một số người tu hành ở
trong lục đạo, họ cũng có định công, cũng có tr tuệ,
thần thông đức năng, người thông minh của thế gian
chúng ta đều không thể so sánh với họ, nh ng người
này ở trong Phật há đều không thể gọi họ là chánh
giác.
Tiêu chu n của “Chánh” là gì vậy?
Kinh Phật có một tiêu chuẩn, tiêu chuẩn rất rõ
ràng. Phiền não chướng dứt hết rồi, thì cái giác đó được
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gọi là chánh giác. Phiền não chưa có dứt hết, thì cái
giác của bạn không chánh, ở trong cái giác này của bạn
còn en tạ hiền não trong đó.
Sao gọi là Phiền não?
Còn có ngã chấ ở trong đó, nói hơi thô thiển
một chút, vẫn còn nghĩ lợi ch riêng tư ở trong đó.
Chỉ cần có nghĩ lợi ch riêng tư, có một nghĩ “tôi”
là không hải chánh giác.
Chánh giác là gì?
Cho nên ở trong uá trình tu học Phật há ,
người chứng được uả A-La-Hán mới được gọi là
chánh giác. Tam uả dưới A-la-hán12 cũng không được
gọi là chánh giác, họ còn hải đi trên con đường hướng
về chánh giác, vẫn chưa đạt được chánh giác;
Chánh đ ng chánh giác là gì?
Hướng lên trên n a, hải đoạn hết hân biệt, tức
trần sa hiền não đoạn hết, trần sa hiền não là hân
biệt. Cái này nếu như thật sự đoạn hết rồi, đó liền gọi là
Chánh đẳng Chánh giác. Cách nói này, uả thật mà nói
vẫn là hương tiện mà thôi. Nhưng cũng là sự thật. Tại
sao vậy? “Bồ-tát uyền giáo”13 họ không hải thanh
văn, duyên giác, họ uả đ ch thực là Bồ-tát, Bồ-tát ở
trong 10 há giới.
Còn nếu há một hẩm vô minh, liền kiến một
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hần tự tánh. Kinh Phật cũng có nói chứng một hần
há thân, đây mới là chánh đẳng chánh giác danh hù
hợ với thực.
Vô Thượng chánh đ ng chánh giác là gì?
1 hẩm vô minh đoạn hết rồi, mới gọi là vô
thượng chánh đẳng chánh giác, đó là uả vị của Như
lai, Phật uả của viên giáo.
Mục đ ch cuối cùng của sự giáo hóa của Phật A
Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực-lạc là “Vô thượng
chánh đẳng chánh giác”. Phật Th ch-ca-mâu-ni giáo
hóa chúng sanh ở thế giới Ta-bà có chia thành giai
đoạn: Chánh giác, Chánh đẳng chánh giác, Vô thượng
chánh đẳng chánh giác, chia thành giai đoạn. Không
giống chư Phật giáo hóa chúng sanh ở thế giới khác,
Thế giới Tây Phương Cực-lạc không chia thành giai
đoạn. Giống như chúng ta hiện nay, theo như cách nói
trong trường học hiện nay thì thế giới Tây Phương
Cực-lạc chỉ có một lớ tiến sĩ, nh ng lớ khác đều
không có. Chúng ta ngày nay đến thế giới Tây Phương
Cực-lạc để đi học. Phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ hẩm
vãng sanh cũng là lớ tiến sĩ. Tại sao vậy? Phật A Di
Đà chỉ dạy chúng ta đều là Vô thượng chánh đẳng
chánh giác. Đây lại là chỗ thù thắng không gì sánh
bằng của thế giới Tây Phương Cực-lạc, nh ng thế giới
khác không có.
Chư Phật Như lai ở thế giới khác lậ trường học,
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có thể nói dạy từ lớ mẫu giáo đến lớ tiến sĩ, dạy rất
vất vả. Thế giới Tây Phương Cực-lạc không có, chỉ có
lớ tiến sĩ, dưới n a đều không làm. Cái này uá tuyệt!
Chúng sanh địa ngục, chúng sanh đường ác, chỉ cần
được vãng sanh là cũng tham gia lớ tiến sĩ, ở chỗ này
hải đặc biệt ghi nhớ. Chúng sanh đường ác họ vì một
niệm sai lầm mà đọa đường ác, họ có thiện căn rất sâu
dày. Sự việc này không nên nhìn thấy thật kỳ lạ, có thể
là bản thân chúng ta, nhất thời hồ đồ, làm chuyện sai
lầm nên đến địa ngục, vậy thì thật sự hải nương theo
Bồ-tát Địa Tạng. Bồ-tát địa tạng đến chỉ dạy cho bạn,
đánh thức bạn, khiến bạn giác ngộ, khiến bạn uay đầu,
là bạn được cứu rồi.
Thứ tư: “Bất phục cánh đọa ác th ” [Chẳng còn đọa
lạc, vào ba đường ác]
Nếu như không hải vãng sanh thế giới Tây
Phương Cực-lạc, tu hành ở trong cõi nước chư Phật
thông thường, chúng ta biết biên độ tiến lên thối uống
rất lớn. Cũng tức là nói s thối chuyển.
Tại sao nói s thối chuyển vậy?
Tậ kh ác của chúng ta chưa hết, chưa đoạn hết,
nh ng điều này đều là sự thật. trong đời sống thường
ngày của chúng ta, căn tiế úc với cảnh giới bên
ngoài, vẫn còn khởi nghĩ bất thiện, điều này đã chứng
minh ác nghiệ của chúng ta chưa hết. Ác nghiệ chưa
hết, vào thời điểm này có thiện nghiệ ch n mùi, có thể
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sanh về đường thiện. Nhưng hước báo, thọ mạng ở
trong đường thiện cũng bằng không, cũng không hải
chân thực. Nhưng tất cả chúng sanh được mấy người
hiểu thấu? Sinh vào trong đường thiện, vẫn mong cầu
hú u , mong cầu trường thọ, vọng tưởng, tham dục
một núi. Do đó lại tạo ác nghiệ rồi, đây là vì hưởng
hước lại tạo ác nghiệ . Cho nên rất có khả năng họ lại
đọa vào đường ác. Vừa rồi đã nói rồi, vì không có
duyên.
Sau khi sanh về thế giới Tây Phương (Ý nghĩa
của câu này của ngài rất sâu), không nh ng ở thế giới
Tây Phương Cực-lạc bạn s không bị đọa đường ác, đó
là điều không thể nào ẩy ra.
Nh ng người của thế giới Tây Phương Cực-lạc
này, u vị hải hiểu rằng: Đời sống không gian hoạt
động của họ thật là uá rộng. Tận hư không khắ há
giới là không gian sinh hoạt của họ. Chúng ta đọc thấy
ở trong kinh, mỗi ngày hầu như là lúc nào họ cũng đến
10 hương thế giới để tham vấn chư Phật Như lai.
trong “Kinh Di Đà” nói mỗi ngày cúng dường 10 vạn
ức Phật. 10 vạn ức cũng không hải là con số, nó đại
biểu cho đại viên mãn. 10 là đơn vị của ch số viên
mãn, cộng thêm vạn ức là đại viên mãn, tận hư không
khắ há giới. Quá khứ, hiện tại, vị lai tất cả chư Phật,
Bồ-tát, họ mỗi ngày đều đi cúng dường, hằng ngày gần
gũi chư Phật Như lai. Cúng dường Phật, Phật nhất định
vì họ thuyết há . Đến thế giới khác cúng dường Phật
nghe há cũng s không đọa đường ác.
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Cái
này sâu lắm, rộng lắm! Thế giới Tây
hương bảo đảm bạn s không thối chuyển, không còn
đọa n a. Cho dù đến thế giới khác cũng s không bị
đọa n a. Đây là sự thật không thể nghĩ bàn.
Cho nên có một nhóm đồng tu nặng về tâm từ bi,
mong muốn đời sau vẫn làm há sư, vẫn độ chúng
sanh, không muốn vãng sanh về thế giới Tây Phương
Cực-lạc. Chúng ta không thể không bái hục đối với
loại người này. Nhưng đời sau họ có được vừa th a
lòng hay không? Quá khó nói! Đời sau mình làm chủ
không nổi, nghiệ lực đang làm chủ. Không hải đời
sau muốn làm người thì làm người, muốn làm há sư
thì làm há sư, muốn làm vua thì làm vua, vậy thì uá
tốt rồi! Thật đúng là vừa lòng hợ . Cái khó là khó ở
chỗ gọi là “Việc không như ý thường 8-9”, đủ thứ há
ở thế gian này không như bạn tưởng tượng đâu. Bản
thân hoàn toàn không thể làm chủ được, cũng không
hải Phật Bồ-tát làm chủ cho chúng ta, cũng không
hải thượng đế làm chủ, là nghiệ lực làm chủ. Nghiệ
lực là chúng ta ở trong đời sống thường ngày, khởi tâm
động niệm, lời nói việc làm, nó làm chủ tể. Phàm hu
trong lục đạo không có người nào mà không bị nghiệ
lực chi hối. Người không bị nghiệ lực chi hối ở
trong lục đạo không có.
mức thấ nhất là há giới tứ thánh cũng đã ở
ngoài lục đạo, nh ng người này uả thực chứng được
chánh giác, và đang tiến bước hướng về mục tiêu chánh
đẳng chánh giác. Có thể nói họ không bị trôi theo
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nghiệ lực, là như nhà Phật thường nói “Thừa nguyện
tái lai”, họ có thể theo nguyện lực.
Nguyện lực và nghiệp lực khác nhau chỗ nào vậy?
Khác nhau chỗ người theo nguyện lực đến thọ
sanh, đúng như trong “Kinh kim Cang” đã nói “Ngoài
không d nh tướng, trong không động tâm”. Đó là theo
nguyện lực đến. Họ căn tiế úc cảnh giới trần
đúng như trong “Kinh Kim Cang” nói “Bất thủ ư
tướng, như như bất động”, vậy thì người này mới là
người đ ch thực thừa nguyện tái lai.
Nếu như chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, còn có
hân biệt, vẫn còn nghĩ sanh khởi, là nghiệ lực,
không hải nguyện lực.
Hay nói cách khác, theo nguyện lực mà đến thật
sự nhìn thấu rồi, thật sự buông ả rồi. Nghiệ lực là
chưa nhìn thấu, cũng chưa buông ả, đây là chỗ không
giống nhau.
Cho nên đoạn kinh văn này của Phật, chúng ta
hải tham cứu thật tỉ mỉ. Chúng ta hải có sự nhận thức
tương đối sâu sắc về thế giới Tây Phương Cực-lạc,
cũng hải biết mình hiện nay cần hải tu học như thế
nào, mới có thể hù hợ với điều kiện vãng sanh, có đủ
tư cách vãng sanh, điều này rất uan trọng.
Chúng sanh trong đường ác, tuy trong đó có
không t người thiện căn hước đức sâu dày. Nhưng
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duyên của đường ác rất ấu nên để có thể làm trỗi dậy
thiện căn hước đức của họ là rất khó khăn, thật không
d dàng. Mặc dù được Phật lực gia trì, sự từ bi của đại
sĩ Địa Tạng, nhưng người thật sự có thể giác ngộ uay
đầu thật là t i. Tình trạng này, chúng ta không khó
nghĩ ra. Tại sao vậy? Cõi người thông minh hơn
đường ác rất nhiều. trong kinh Phật tán thán: “Chúng
sanh trong lục đạo chỉ có cõi người là dễ giác ngộ.”
D giác ngộ, nhưng được mấy người giác ngộ? D giác
ngộ, mà người giác ngộ t như vậy, không d giác ngộ
chúng ta tự nghĩ cũng biết rồi. Tôi nói lời này là gì
vậy? Là sợ u vị hiểu lầm, nghĩ đọa vào địa ngục
không hề gì, còn có Phật, Bồ-tát. Bồ-tát Địa Tạng
Vương vẫn có thể đến cứu tôi. Không sao cả làm việc
ác nhiều một chút đọa địa ngục cũng không sợ, vậy là
bạn sai rồi! Cho nên bạn hải nghĩ rằng, cõi người là
cõi d dàng được độ mà còn khó như vậy, thì đường
ác mức độ khó đó so với cõi người, không biết hải gấ
bao nhiêu lần? Chúng ta dứt khoát không được có uan
niệm sai lầm, là đọa đường ác không sao cả, còn có
Phật Bồ-tát đến cứu. Tuy Phật Bồ-tát đến, không sai.
Chưa hẳn bạn tiế nhận được, chưa hẳn bạn chịu y giáo
hụng hành. Có thể thái độ của bạn đối với lời chỉ dạy
của Phật Bồ-tát còn tệ hại hơn so với hiện nay. Bạn sao
có thể thành tựu?
Nh ng điều này đều là chân tướng sự thật. Chỉ có
hiểu rõ ràng, hiểu sáng t chân tướng sự thật, thì mới
biết trân u nhân duyên hiện tiền, mới biết được cái
duyên này, giống như kệ khai kinh đã nói: “Trăm ngàn
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muôn kiếp khó gặp được.” Chỉ có người nhận thức rõ
ràng, người sáng t , mới biết nắm bắt thật chắc cái cơ
duyên này, ở ngay trong một đời này uyết định thành
tựu. Một đời này sinh đến thế gian cũng chỉ vì một sự
việc này. Nh ng việc lớn nào khác cũng đều là vụn vặt
tầm thường. Tại sao vậy? Đều là lục đạo luân hồi. Chỉ
có đọc kinh, nghiên cứu giáo l . Đọc kinh chỉ đọc một
bộ kinh này, nghiên cứu giáo l cũng chỉ một giáo l
này. Không nên đọc uá nhiều, uá tạ . Quá nhiều uá
tạ , s đánh mất đi cái cơ duyên này, điểm này không
thể không biết.
Đồng tu chúng ta đang ngồi đây, mỗi vị từ vô
lượng kiế đến nay, đã gieo t ch thiện căn hước đức
vô cùng sâu dày. Trong đời uá khứ tại sao bạn không
thành tựu vậy? Nhiều thứ uá! Xen tạ uá! Nên b lỡ
mất cái việc vãng sanh này của ch nh mình. Đời này lại
muốn nhiều thứ tiế , en tạ tiế n a, thì chẳng hải lại
b lỡ mất n a hay sao? Đừng làm vậy n a. Chuyên
tinh, thâm nhậ một môn. Nếu muốn học nh ng kinh
luận khác, học há môn khác, hãy đến thế giới Cựclạc học tiế . Chư Phật Như lai ở thế giới Cực-lạc đã mở
ra vô lượng há môn, chúng ta hiện nay việc đầu tiên
hải nghĩ cách về thế giới Cực-lạc. Học há môn, sau
này hãy nói. Cho nên tôi dạy mọi người tứ hoằng thệ
nguyện, nguyện trước hiện nay hải ong, nguyện
sau đến thế giới Cực-lạc làm tiế . nguyện sau là
“Phá môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô
thượng thệ nguyện thành.” Đến thế giới Cực-lạc làm
tiế .
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(VCD 106)
Thứ tư: “Bất phục cánh đọa ác th ” [Chẳng còn đọa
lạc, vào ba đường ác] (tiế theo)
Kinh văn càng đọc, t nh cảnh giác của chúng ta
s càng cao. Hiểu rõ sâu sắc, không vãng sanh là uyết
định không được.
Trong vô lượng há môn, mỗi một há môn,
điều kiện của nó đều hải đoạn kiến tư hiền não, hải
đoạn trần sa hiền não, còn hải đoạn vô minh hiền
não. Chỉ lấy cái thô nhất là kiến tư hiền não mà nói, ở
trong kinh Phật nói: “Tam giới,
ph m kiến hoặc,
ph m tư hoặc”. Đây là kiến tư hiền não. Chúng ta ở
trong một đời năng lực há một hẩm cũng không có,
đều là nói lời thành thật. vào thời cổ nhân có, nhưng
vẫn chỉ một số t người rất t i.
Chúng ta lấy thiền tông mà luận, triều Đường
thiền tông đại sư lục tổ Huệ Năng, đây là một vị đại
đức có thành tựu giáo hóa thù thắng nhất. Đại đức tông
môn nhiều đời cũng không thù thắng bằng ngài. Dưới
há hội của ngài, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ,
cũng chỉ có
người. Qu vị th nghĩ, người học Phật
với ngài, tham thiền với ngài có bao nhiêu người? T nh
toán khiêm tốn nhất cũng có mấy chục vạn người. Vậy
chúng ta có thể nghĩ cũng biết, ở trong mấy chục vạn
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người, chỉ có
người thành tựu. Vậy mới biết cái khó
của đoạn hiền não. Nh ng người không thể thành tựu
kia, cũng cùng tiế nhận sự chỉ dạy của tổ sư, cũng
cùng tham học với nhau, tậ kh hiền não đoạn không
hết, thì bạn không thể thành tựu.
Niệm Phật vãng sanh thì d dàng, không cần
đoạn hiền não, hục hiền não là được rồi, hục d
dàng hơn đoạn rất nhiều. Phục là gì vậy? Chỉ cần hiền
não không hát tác liền gọi là hục. Cho nên điều kiện
vãng sanh của tịnh tông chỉ cần hục hiền não là
được. Chúng ta hạ công hu ở chỗ này, nghĩ vừa khởi
lên, liền dùng một câu “A Di Đà Phật” hàng hục nó,
đè nó uống. Ý niệm thứ nhất khởi lên, thì niệm thứ hai
là A Di Đà Phật, uyết không để niệm thứ nhất biến
thành niệm thứ , thứ liên tục mãi. Liên tục mãi s
hình thành nghiệ lực. Vì niệm thứ nhất là mê hoặc,
vẫn chưa tạo nghiệ , niệm thứ là “A Di Đà Phật”, đã
hàng hục nó mất rồi. Đây là công hu thường ngày
chúng ta cần hải làm.
Tại sao v n còn tạo nghiệp vậy?
Tức là niệm thứ nhất là vọng niệm, niệm thứ
vẫn là vọng niệm, niệm thứ tiế theo vẫn là vọng
niệm, A Di Đà Phật nghĩ không ra, uên mất rồi! Vậy
mới tạo nghiệ . Nếu như niệm thứ đã là A Di Đà
Phật rồi, họ làm sao tạo nghiệ được? Người niệm Phật
hải có bổn hận này, có công hu này.
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Cho nên hải biết niệm, loại công hu này làm ở
trong tâm cho thật miên mật, ở mọi nơi, mọi lúc, ở mọi
cảnh duyên, dứt khoát không được lơ là, một chút lơ là,
vọng niệm liền khởi ngay. Đây là đại sự nhân duyên,
việc này không khó. Khó chỗ nào vậy? Khó ở chỗ bạn
không chịu làm, khó ở chỗ bạn lười biếng, lười nhác.
Nếu bạn thật sự dụng công, thì đúng như cái gọi là
“Vạn người tu vạn người vãng sanh.” Không giống
như đoạn hiền não, đoạn hiền não khó lắm, ở trong
một vạn người tìm không được một. Thậm ch là trong
mấy chục vạn người mới tìm được một vài người, cái
đó khó thật. Phá môn Tịnh Tông này không khó, khó
ở chỗ bản thân chúng ta lười biếng, lười nhác, trì hoãn
cẩu thả, vậy thì vô hương. Chỉ cần thật sự hấn chấn
được tinh thần, dũng mãnh tinh tấn, thì không gì không
thành công. Cổ đại đức Long Thọ Bồ-tát nói: “Nhược
nhân sanh bỉ quốc, chung bất đọa tam thú.”14. Thiện
Đạo đại sư của Trung Quốc cũng nói: “Cho đến thành
Phật, không trải qua sanh tử”15 đây là lời chứng minh
cho chúng ta. Vãng sanh thế giới Tây Phương Cực-lạc
thù thắng không gì bằng, không còn đọa ác đạo n a.
Nếu như không vãng sanh về thế giới Tây
Phương Cực-lạc, thì nguy cơ đọa trở lại ác đạo s rất
lớn. Gần như có thể nói, không đọa ác đạo chắc chắn là
điều không thể. Chỉ cần bạn chưa ra kh i lục đạo luân
hồi, thì đường ác là uê hương. Thời gian ở trong
đường ác chắc chắn dài, còn thời gian ở đường thiện
thì ngắn ngủi, điều này cần hải biết. Chúng ta ở trong
đời người ngắn ngủi này hải giác ngộ, hải tu lấy cái
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hạnh húc vĩnh hằng. Phá môn không đọa lạc trở lại,
ngày nay chúng ta gặ được rồi. Huống hồ sanh về thế
giới Tây Phương Cực-lạc, mọi người đều là một đời
viên mãn thành Phật. Ngay trong một đời chứng được
A-Nậu-Đa-La-Tam-Miệu- Tam Bồ-đề viên mãn. Cái
lợi ch thù thắng này, ở trong tất cả mọi kinh luận đều
tìm không thấy. Đây là sự từ bi vô hạn của Phật Di Đà,
cũng là đại nguyện hổ độ chúng sanh của mười
hương ba đời tất cả chư Phật Như lai. Trong hội này,
trong há môn này á dụng rồi, thực hiện rồi.
Sau cùng câu này là tổng kết của một chương
này, chương này có hai nguyện, là tổng kết của
nguyện.
Thứ năm: “Đắc thị nguyện, nãi tác Phật” [Được như
nguyện nầy, con mới thành Phật].
Nguyện này là “Quốc vô ác đạo nguyện.” [Nước
không có ác đạo]. Người vãng sanh về thế giới Tây
Phương Cực-lạc, nguyện vĩnh vi n s không bị đọa lại
ác đạo n a, hai nguyện này thành tựu rồi, Phật A Di Đà
mới thị hiện làm Phật.
Thứ sáu: “Bất đắc thị nguyện, bất th vô thư ng
chánh giác” [Bằng không như nguyện, chẳng thành
Chánh Giác]
Nếu như nguyện này không làm được, ngài s
thề không thành Phật. Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta,
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Ngài nói “Phật A Di Đà thành Phật đến nay, hiện tại
đã
kiếp”. Hay nói cách khác, nguyện này ngài đều
đã làm được rồi, thực hiện vô cùng viên mãn rồi.
Chúng ta hải ghi nhớ môi trường sống ở bên đó rất tốt.
Th nhìn lại môi trường sống của chúng ta hiện
nay. Trong kinh Phật nói “Ngũ trược ác thế”16, trược ác
đến cực điểm. Báo ch ngày nay, tôi thỉnh thoảng em
th , không lật vào trong, chỉ em tiêu đề, nói người
Châu Âu không có lòng tin đối với thức ăn hiện nay,
nh ng đồ ăn, cho đến các thứ đồ hộ , đều dường như là
có chứa độc tố gây ung thư ở trong đó, trược ác đến
mức độ như vậy.
rằng mấy năm n a nước cũng
không uống được, mấy năm n a không kh cũng không
h t thở được, thì làm sao? ất có thể. Trong ăn uống
của chúng ta hiện nay đều có độc, sợ tương lai trong
không kh cũng có độc.
Cho nên người thông minh hãy nhanh chóng di
dân về thế giới Cực-lạc. Phật Th ch-ca-mâu-ni giới
thiệu cho chúng ta một nơi tốt như vậy. L nào chúng
ta vẫn không động tâm sao? Vâng, chương thứ nhất chỉ
giới thiệu đến đây.
có
tốt.

Mời em chương thứ . Phẩm kinh này tổng cộng
chương, bên trong có 8 nguyện, hội tậ vô cùng

NGUYỆN THỨ BA: Nguyện thân có sắc vàng ròng
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CHÁNH KINH: “Ngã tác Phật th i, thập phư ng thế

gi i, sở hữu ch ng sanh, lệnh sanh ngã sát, giai cụ
t ma, chân im sắc thân”
[Dịch nghĩa: Lúc con làm Phật, thế giới mười
phương, hết thảy chúng sinh, khiến sanh nước con,
đầy đủ thân sắc, chân kim vàng tía,]
Nh ng ch này ở trong kinh văn, chúng ta hải
đặc biệt lưu .
Thứ nhất: “Ngã Tác Phật th i” [Lúc con làm Phật]
Vừa mở đầu, Phật A Di Đà nói: “Ngã tác Phật
thời”. Ngài hiện nay đã làm Phật rồi, đã thị hiện thành
Phật 10 kiế rồi, nên câu nói này không có vấn đề n a.
Thứ hai: “Thập phư ng thế gi i, sở hữu ch ng
sanh.” [Thế giới mười hương, hết thảy chúng sinh]
Bao gồm chúng ta ở trong đó. Câu này chúng ta
có ở trong đó, bạn thấy thân thiết biết bao! Chúng ta là
một trong tất cả chúng sanh của thế giới 10 hương.
Nguyện này của Phật Di Đà uan hệ với chúng ta, vô
cùng mật thiết. Hay nói cách khác, ch nh là vì ta thuyết
há . Thế giới Cực-lạc được tạo nên vì ta. Sự từ bi yêu
thương của Di Đà Thế Tôn đối với ta, ngay cả cha m
cũng không thể sánh bằng, thế gian tìm người thứ
cũng không có.
chỗ này chúng ta cũng hải học,
chúng ta muốn gần gũi Phật A Di Đà, học Phật A Di Đà
thì học ở chỗ này. Người ta khởi tâm động niệm là:
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“Thập phương thế giới, sở hữu chúng sanh.” [Thế giới
mười hương, hết thảy chúng sinh]. Chúng ta ngày nay
khởi tâm động niệm chỉ có mỗi một mình ta, nhiều lắm
là nghĩ đến bạn bè thân th ch ở trong gia đình mình,
vậy là rất hiếm có rồi! Người ta khởi tâm động niệm là
10 hương thế giới tất cả chúng sanh. Cho nên hàm
nghĩa ở bên trong câu nói này: Ý nghĩa thứ nhất là bao
gồm chúng ta trong đó, chúng ta là chúng sanh được
Phật hộ niệm; Ý nghĩa thứ là chúng ta nhất định hải
noi theo Phật A Di Đà, niệm niệm hải nghĩ đến tất cả
chúng sanh. Ph a dưới đây là nguyện thứ 3:
Nguyện thứ ba: Nguyện thân có sắc vàng ròng
Thứ ba: “Lệnh sanh ngã sát, giai cụ t ma, chân im
sắc thân.” [Khiến sanh nước con, đầy đủ thân sắc,
chân kim vàng tía]
Một là: “Tử ma”
“T ma” có nghĩa là gì vậy? Là nói họ thanh tịnh vô
nhi m, thanh tịnh không có ô nhi m, tinh khiết đến cực
điểm,
Hai là: “Chân kim sắc thân”:
Kim sắc ở chỗ này cũng có nghĩa là há biểu
trưng. Chúng ta ngày nay chấ tướng, nhìn thấy Phật là
sắc thân vàng ròng, đắ tượng Phật liền dùng vàng dát
lên, toàn thân đều là màu của vàng. Nếu u vị th nghĩ
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hiện nay một người trong chúng ta, nếu uất hiện một
người như vậy, toàn thân đều là màu vàng, nhất định
người ta sợ b chạy hết, ai còn dám tiế úc họ n a?
Chắc chắn em họ như là uái vật rồi. Cho nên “Kim”
là há biểu trưng.
Chúng ta ngày nay tạo hình tượng Phật Bồ-tát,
trên đó cũng dùng màu của vàng, hoặc giả là dát vàng,
dát vàng là tương đối nhiều, của há biểu trưng.
Biểu trưng điều gì vậy? Biểu trưng cho chân thật.
Trong tất cả mọi kim loại trên thế gian, chỉ có vàng là
không đổi màu. Nh ng khoáng vật khác đều đổi màu,
bị ô- y hóa. Chỉ có màu của vàng là không thay đổi.
Cho nên nó được em là kim loại u . Thân kim sắc
của Phật Bồ-tát cũng mang nghĩa như vậy. Tâm của
Phật Bồ-tát vĩnh vi n không thay đổi “Chân tâm”.
Chúng ta hiện nay lậ ra cương lĩnh tu học, “Chân tâm”
chúng ta viết thành 10 ch : “Bình đẳng” không thay
đổi, “Thanh tịnh” không thay đổi, “Chánh giác” không
thay đổi, “Từ bi” không thay đổi. Không thay đổi thì
gọi là “kim sắc” (sắc vàng), còn nếu thay đổi thì không
hải vàng, chúng ta hải hiểu rõ cái này. Cho nên
nhìn thấy kim sắc trên tượng Phật, kim sắc trên tượng
Bồ-tát, thì hiểu nó có nghĩa là há biểu trưng. Chúng
ta học tậ từ chỗ này, chúng ta đối với mọi người cũng
giống như Phật vậy, đối với tất cả chúng sanh 10
phương thế giới, lòng chân thành của chúng ta vĩnh
vi n không đổi, tâm thanh tịnh của chúng ta vĩnh vi n
không đổi.
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“Chân thành” tức là một mảy may hư ngụy cũng
không có, bạn thật sự làm Phật rồi, bạn là tâm Phật rồi;
“Thanh tịnh” là một mảy may ô nhi m cũng
không có. Lợi ch riêng tư là ô nhi m, Tham, Sân, Si,
Mạn là ô nhi m, ham muốn là ô nhi m, nh ng thứ này
thảy đều buông ả cho thật sạch s , vĩnh vi n không bị
ô nhi m lại n a, đây ch nh là kim sắc thân “Thanh
tịnh” của bạn.
“Bình đẳng” là nói cao thấ . Phàm hu có tâm
cao thấ , cao thấ thì không bình rồi. Cho nên tất cả
mọi chúng sanh trong 10 hương thế giới, không có
hân cao thấ , chân tâm “Bình đẳng”.
“Chánh giác”: mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tất
cả cảnh duyên, niệm niệm giác chứ không mê là thân
kim sắc “Chánh giác”.
“Từ bi” là tâm thương yêu vô điều kiện, yêu
thương tất cả chúng sanh, vĩnh vi n không đổi là thân
kim sắc “Từ bi”.
Qu vị hải hiểu được cái nghĩa này, nếu không
thì bạn s làm sai tất cả. Đại sư Thiện Đạo cũng đã nói:
“Chư Phật dục hiển thường trụ bất biến chi tướng, thị
cố hiện hoàng kim sắc.”17 Các ngài đều hiểu được
nghĩa của há biểu trưng.
trong “Hội sớ” đại đức ưa của Nhật Bản nói,
giới thiệu thế giới Cực-lạc: “Ngã quốc nhân dân, thuần
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nhất kim sắc, vô hữu hảo ác, bỉ ngã bình đ ng, tình
tuyệt vi thuận.”18
Cách nói này đều nói rất hay. Thế giới Tây
hương thực hiện rồi, u vị hải hiểu nghĩa biểu
trưng của nó. Không hải nói người thế giới Tây
Phương Cực-lạc, ai ai cũng là màu hoàng kim. Cách
nói này, rất nhiều người sau khi nghe ong liền chau
mày, lắc đầu, cái thế giới này không có gì hay, không
muốn đi. Người nào người nấy cũng đều vàng óng,
chẳng có gì thú vị cả. Cho nên hải hiểu được nghĩa
chân thật của nó, cái đ chân thật.
Cái đ chân thật có tiêu chuẩn hay không vậy?
Vừa có tiêu chuẩn liền hết đ ngay. Tại sao vậy? Tiêu
chuẩn thẩm mỹ của mỗi người đều không giống nhau,
đây là điều rõ ràng d thấy. Năm loại màu sắc bày ra
trước mắt, người này thì th ch màu đ , người kia thì
th ch màu anh, họ đều khác nhau cả. Người th ch màu
đ thì màu đ đ , màu anh không đ . Người th ch
màu anh thì màu anh đ , màu đ không đ . ốt
cuộc màu nào đ ? Màu nào không đ ? Thế giới Tây
hương nhiều người về như vậy, quan niệm thẩm mỹ
của mỗi người cũng không giống nhau, đến nơi đó là
mỗi người tùy th ch, vậy là tốt rồi. Cho nên hải biết
đ
ấu không có tiêu chuẩn mới là đ thật, có tiêu
chuẩn liền hết đ ngay.
Nhưng ở trong không có tiêu chuẩn, cũng có một
tiêu chuẩn tuyệt đối, ch nh là chân thực, vĩnh vi n
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không thay đổi, đây là tiêu chuẩn tuyệt đối. Bạn th ch
cái gì, th ch như thế nào nó liền biến hiện như thế ấy.
Cái này trong kinh Phật nói có, nếu bản thân thể hội
được, Phật nói ở trong kinh đến thế giới Tây Phương
Cực-lạc, ứ sở mà bạn cư trú. Trong kinh nói cung điện
lầu các, tôi không th ch ở cung điện lầu các, tôi th ch ở
nhà tranh, nó liền biến thành nhà tranh, tùy tâm ưa
th ch. Bạn muốn lớn thì nhà bạn ở liền biến lớn, muốn
nh thì biến nh . Muốn ở trên không nó liền nổi ở trên
không, muốn ở dưới đất nó liền hạ uống đất. Sự việc
cứ tùy tâm ưa th ch, mọi thứ đều tùy tâm ưa th ch, vậy
mới gọi là chân thiện mỹ tuệ.
Trước đây có người từng nói với tôi, không muốn
đến thế giới Tây Phương Cực-lạc. Tại sao vậy? nơi
đó không tốt. Tôi h i? Không tốt ở chỗ nào? Anh ta
nói: Nhà c a đều giống nhau, có gì đ đâu? Nhà nhà
đều là lầu tầng, hàng cây, tôi em ong một nhà thì
không muốn em nhà thứ
n a, không bằng
San rancisco, San rancisco mỗi ngôi nhà đều khác
nhau, mỗi một ngôi nhà cách thức, màu sắc đều không
giống nhau, vô cùng rõ rệt. ất đ ! Thế giới Tây
Phương Cực-lạc, cũng giống y như vậy, không có cái
nào mà không hải tùy tâm ưa th ch, biến hóa vô cùng.
“Thất” (bảy) nó không hải là con số, đều do cái bệnh
chấ tướng, cho rằng mỗi nhà đều ây tầng, hàng
cây. Họ không hiểu nghĩa của , là đại biểu viên
mãn. Sao gọi là viên mãn? Tùy tâm ưa th ch ch nh là
viên mãn. Cho nên không có gì mà không vừa lòng hợ
, đây mới gọi là viên mãn. Cho nên nghĩa thú của
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há biểu trưng nhất định hải hiểu.
Đây là nói cái tốt của thân tướng, thanh tịnh vô
nhi m, vĩnh hằng bất biến. Vĩnh hằng bất biến ch nh là
kh e mạnh trường thọ. Cái thân thể này của chúng ta
hiện nay biến đổi, không hải biến đổi theo mỗi năm,
không hải biến đổi theo mỗi ngày, mà biến đổi theo
từng Sát-na, biến thành già, biến thành hư hoại. Còn
thân thể của người ở thế giới Tây Phương Cực-lạc vĩnh
hằng bất biến, không già, không hoại, không suy,
không bệnh. Thế giới Tây hương không nhìn thấy có
một người nào bị bệnh. Cho nên nơi đó không có bác
sĩ, cũng không có thuốc men. Nếu bạn h i họ thuốc
men, h i bệnh, họ không hiểu, chưa từng nghe nói.
Không nh ng không có nh ng sự này, mà danh từ cũng
không có, có một thế giới đ như vậy.
NGUYỆN THỨ 4: Nguyện có ba mươi hai tướng tốt.

CHÁNH KINH: “Tam thập nhị ch ng, đại trượng

phu tư ng.”
[Dịch nghĩa: Ba hai vẻ đẹp, tướng đại trượng phu]
Câu này ch nh là “Tam thập nhị tướng nguyện”
(Nguyện Ba hai tướng tốt).
Thông thường nói chúng sanh trong 10 hương
thế giới, đại khái tương tự như thế giới Ta-bà. Hình
dáng của chúng ta, màu sắc của da không giống nhau,
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tướng mạo cũng không giống nhau. trong tình trạng
này, khó tránh kh i việc tạo nên sự bất bình trong tâm
người, tướng mạo đoan chánh, trang nghiêm đ đ ,
người ta tiế úc liền ưa th ch, bản thân liền sinh ra
cống cao. Sắc tướng tôi đoan nghiêm, rất nhiều người
các anh không bằng tôi, kiêu mạn! Nếu như thể chất cơ
thể suy yếu, tướng mạo không đ , sinh ra mặc cảm tự
ti, thảy đều sinh hiền não. Vì cơ thể của mình, vì dung
mạo của mình, thường sinh hiền não.
Phật A Di Đà rất thông minh, nhìn thấy tâm tư
của chúng ta. Cho nên sinh về thế giới Tây Phương
Cực-lạc, thì tướng mạo của mỗi người đều vô cùng
viên mãn. “Tam thập nhị chủng, đại trượng phu tướng”
[Ba hai vẻ đ , tướng đại trượng hu].
Qu vị hải biết, đây là thời ưa, người Ấn Độ
cho rằng người có
tướng này là u tướng. Người
Ấn độ có cách nói này, người Trung Quốc cũng có cách
nói này, hước tướng. Người Trung Quốc nói u
tướng, hước tướng. Ch hước tướng này là rất có
đạo l . Tướng mạo là hước báo, thể chất cũng là
hước báo.
Trong Kinh Luận Duy Thức nói với chúng ta,
mọi người chúng ta đều đến đầu thai ở cõi người, ở
trong giai đoạn này, ở trong khu vực này, chúng ta
chung sống với nhau, ai cũng đều được thân người.
Đây là dẫn nghiệ dẫn đường chúng ta đến cõi này để
đầu thai.
trong nghiệ lực có
loại: Mọi người
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chúng ta giống nhau, đều đến cõi người để đầu thai,
được thân người, đây là thuộc về “Dẫn nghiệ ”; Nhưng
cái thân thể mà mỗi người chúng ta có được đều khác
nhau; thể chất tức là nói mức độ sức kh e không giống
nhau, thọ mạng dài ngắn khác nhau, diện mạo màu da
không giống nhau, hưởng thụ đời sống không giống
nhau, nh ng thứ này gọi là “Mãn nghiệ ”.
Mãn nghiệ là uả báo của tạo thiện, tạo ác trong
đời uá khứ. Nếu như trong đời uá khứ thiện nhiều ác
t, thì mãn nghiệ của chúng ta s thù thắng. Phật nói
với chúng ta uả báo của bố th , bố th tài được giàu có,
bố th há được thông minh tr tuệ, bố th vô úy được
sức kh e trường thọ. Chúng ta liền biết được mãn
nghiệ được tạo nên như thế nào. Người này có tiền, rất
giàu có, là trong đời uá khứ họ th tài nhiều, trong đời
này họ được uả báo giàu có. Nếu như họ bố th , bố th
rất thoải mái, bố th rất hoan hỷ thì của cải trong đời
này họ s được rất d dàng. Bất kể là họ làm trong
ngành nghề nào, rất nhanh, không cần tốn nhiều công
sức gì cả, nhưng kiếm được rất nhiều tiền, đây là mãn
nghiệ của họ; Nếu như bố th rất mi n cưỡng, sau khi
bố th rồi lại hối tiếc, họ vẫn có hước báo, nhưng kiếm
tiền kiếm rất vất vả. Cho nên nhân và uả nhất định
tương ưng không một mảy may sai lệch. Chúng ta hải
hiểu được cái đạo l này, sau đó mới biết mình hải tu
t ch như thế nào.
Nếu chúng ta muốn học tậ , hải tu hước báo vô
lậu , cái này hải hiểu, sao gọi là vô lậu vậy? chỗ
19
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này chúng ta không thể nói cặn k , nói cặn k s mất
rất nhiều thời gian. Nói tóm lại, tu hước mà ta không
mong hưởng hước, đây ch nh là vô lậu. Tu hước
mình nhất định được hước báo, hước báo có được
hãy để cho đại chúng ã hội hưởng, bản thân chuyên
cầu Tịnh-độ, chuyên cầu Phật đạo, vậy là tốt. Nh ng
cái bạn đã tu là hước báo vô lậu. Phước báo vô lậu, thì
hưởng không hết. Phước báo h u lậu, hần trước đã
nói, khi hưởng hước lại tạo nghiệ . Cho nên họ s đọa
ác đạo tiế . Phước báo vô lậu s không đọa lại ác đạo.
Cho nên
tướng này, tướng đại trượng hu là
tiêu chuẩn của người thời ưa. Mỗi một tướng đ đều
có nghiệ nhân. V dụ trong kinh Phật thường nói:
“Tướng lưỡi rộng dài” đây là tướng tốt. Nghiệ nhân là
gì vậy? Không vọng ng . trong kinh Phật nói, một
người đời không vọng ng , thì lưỡi của họ lè ra có
thể liếm được chó mũi. Phật Th ch-ca-mâu-ni thường
hay giảng kinh thuyết há , nói tôi không lừa mọi
người, ngài đã chứng minh, lưỡi của ngài khi lè ra che
k n cả mặt. Các bạn có làm được không? Chứng minh
điều gì vậy? Đời đời kiế kiế không vọng ng , ưa
nay không lừa gạt người, mới có cái tướng tốt này.
Cho nên nhà Phật tạo tượng hải tạo cho được
nhân uả. Tạo tượng Phật, tạo tượng Bồ-tát, tạo tượng
La-hán đều có há biểu trưng nhất định, mang nghĩa
giáo dục ở trong đó, không hải tạo tùy tiện được. Hiện
nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều tượng Phật, Bồ-tát là
tạo theo tượng người nghệ thuật. Tại sao vậy? Không
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tạo ra được 32 tướng. Thời ưa tạo tượng, căn cứ theo
trong “Kinh tạo tượng độ lượng” đã nói mà tạo. Phải
tạo ra được “Tam thậ nhị chủng, đại trượng hu
tướng.” Để người ta sau khi nhìn thấy liền hiểu được
cái gì là nhân. Tu nhân như thế nào s được uả báo
như thế nào.
Ngoài
tướng ra, còn có 80 vẻ đ đi kèm, đây
gọi là tướng hảo uang minh.
tướng, 80 vẻ đ đi
kèm, thì nhân uả thảy đều nói hết, nói rất tường tận,
rất rõ ràng, do cư sĩ Giang Vị Nông trong “Kinh kim
cang giảng nghĩa”. Nếu u vị muốn biết, có thể đi
tham khảo. Năm ưa chúng ta đã giảng ua “Kinh kim
cang” tại đây rồi. Bản kinh chúng tôi chọn cũng là bản
của cư sĩ Giang Vị Nông. Nhưng
tướng chúng tôi
cũng chưa nói rõ, nói rõ uá hiền hức, nhắc ua là
được rồi. Nếu u vị muốn biết nhiều thêm, cuốn
“Giảng nghĩa” này ở đây chúng tôi có rất nhiều, tự
mình có thể lấy đọc. Đặc biệt nhắc nhở mọi người, là
tạo tượng Phật nhất định hải dựa theo uy tắc này, vậy
mới là như há .
Nhưng trên thực tế mà nói, không chỉ
tướng, ở
trong kinh luận đại thừa thường nói: “Phật có vô lượng
tướng, tướng có vô lượng vẻ đ ” đó là sự thật. Vô
lượng, vô tận tướng hảo uang minh, lưu uất từ tự
tánh viên mãn. Chư Phật Bồ-tát ứng hóa ở thế gian hải
tùy tục, cái gọi là “Tùy loại hóa thân”. Trong “Phẩm
hổ môn” nói Bồ-tát Quán Thế Âm có
ứng hóa, đây
là điều mà u vị đều biết. “Phẩm hổ môn” mọi người
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đều đọc rồi.
ứng thân, ch nh là
loại, ở trong mỗi
loại lại là vô lượng vô biên. V dụ nói: cần dùng thân
đồng nam, thân đồng n để thuyết há , hình dáng
đồng nam rất nhiều, đồng n cũng không chỉ một loại,
đó là nói một loại,
loại. Các ngài hóa hiện không
hải h u , không hải tùy theo của mình mà biến
hóa mà tùy theo của chúng sanh. Biến hóa tùy theo
của mình là hàm hu, không hải thánh nhân. Qu vị
nên biết rằng: ở trong lục đạo nh ng thiên thần, uỷ
thần, tinh linh này, cũng biết biến hiện ra thân người,
tùy theo của mình; Phật Bồ-tát không như vậy, Phật
Bồ-tát là tùy theo của chúng sanh. Trong “Kinh lăng
nghiêm” nói rất hay: “Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri
lượng.”20 Tùy chúng sanh cũng có nguyên tắc, chúng
sanh th ch thân tướng như thế nào, các ngài liền hiện
thân tướng như thế ấy, thân tướng không cố định. Hiện
thân tướng như vậy, chúng sanh ưa th ch, ưa th ch s d
dàng độ họ. Cho nên Phật Bồ-tát hiện thân là vì chúng
sanh, chứ không hải vì mình, đều nhằm giú đỡ chúng
sanh giác ngộ, giú đỡ chúng sanh uay đầu, giú đỡ
chúng sanh khai ngộ tu hành chứng uả, không có một
niệm nào là vì bản thân, vậy mới là thị hiện của chư
Phật Bồ-tát.
trong đây có đạo l , cái đạo l này là hằng
thuận chúng sanh. Chúng sanh có vọng tưởng, có hân
biệt, có chấ trước, họ nhìn thấy họ ưa th ch loại sắc
tướng này, họ mới có thể sinh khởi tâm k nh yêu. Họ
k nh người này, ưa th ch người này, người này nói họ
mới chịu nghe. Cùng một câu nói, người không ưa
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th ch, nói nhiều lần đi n a cũng không nghe. Người ưa
th ch nói một câu, họ liền nghe theo ngay. Cho nên
Phật Bồ-tát độ chúng sanh, nhất định hải tìm vào cái
mà chúng sanh th ch, mới có thể khiến chúng sanh
được lợi ch, đây là nói thân tướng,
tướng.
chỗ này đặc biệt nhớ kỹ, chỗ này nói “Tam
thập nhị chủng, đại trượng phu tướng.” [Ba hai vẻ đ ,
tướng đại trượng hu]. Là tiêu chuẩn của người thế
gian chúng ta. Thật sự đến thế giới Tây Phương Cựclạc thì không hải hình tướng này, là thân có vô lượng
tướng, tướng có vô lượng vẻ đ , nói không hết. Dưới
đây câu này, là nguyện thứ 5.
NGUYỆN THỨ 5: Nguyện thân không sai biệt.

CHÁNH KINH: “Đoan chánh tịnh

hiết, tất đồng
nhất loại, nhược hình mạo sai iệt, hữu hảo
giả.”
[Dịch nghĩa: Đoan trang nghiêm chánh, tinh khiết
thanh tịnh, đều đồng một loại. Hình mạo nếu khác,
có tốt có xấu]
Câu này chính là “Thân vô sai biệt nguyện”:
Đến chỗ này là một đoạn. Ph a sau một câu này
“Bất thủ chánh giác” [Không ở ngôi Chánh Giác] là
tổng kết của nguyện này. Văn nguyện này chỉ đến
chỗ này, chỉ có 4 câu.
Thứ nhất: “Đoan chánh” [Đoan trang nghiêm chánh]
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Đây là nói tướng mạo, tướng mạo đoan chánh.
trong Phật há gọi là trang nghiêm, người thế gian gọi
là đ .
Thứ hai: “Tịnh hiết” [Tinh khiết thanh tịnh]
Điều này càng khó được. Thân tâm thanh tịnh,
cái gọi là “Không nhi m mảy bụi.”
Thứ ba: “Tất đồng nhất loại” [Đều đồng một loại]
thế giới Tây Phương Cực-lạc hoàn toàn giống
nhau. Tướng mạo của mỗi người đều đoan chánh tịnh
khiết, hoàn toàn giống như tướng hảo của Phật.
Thứ tư: “Nhược hình mạo sai iệt, hữu hảo
[Hình mạo nếu khác, có tốt có ấu]

giả.”

đây liền có vấn đề, “Hình mạo sai biệt, h u
hảo ú giả”. Thế giới Ta-bà chúng ta rất rõ ràng, rất rõ
rệt. Chúng ta ở trong một đời, đã thấy được mấy lần
tướng mạo hai người giống nhau vậy? trong đời này
tôi chỉ thấy có một lần, chỉ thấy được một lần. Tướng
mạo của hai người hoàn toàn giống nhau, họ không
hải anh em, không hải người một nhà, rất khó gặ
được! Là tôi trong thời gian kháng chiến, lúc đi học tại
Qu Châu, có một bạn học cùng lớ của tôi, sau khi
kháng chiến thắng lợi, tôi đi học ở Nam Kinh, trong lớ
lại có một người bạn học, tướng mạo giống hệt như
người bạn học trước đây của tôi, động tác cũng giống,
dáng đi cũng giống, rất kỳ lạ. Có một hôm tôi gọi anh
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ta lại, tôi nói: Anh có nh ng ưu điểm nào, nh ng
khuyết điểm nào, chỉ ra từng cái từng cái cho anh ta
thấy, anh ấy vô cùng kinh ngạc. Anh ấy nói:
- Sao bạn biết vậy? Là bạn biết đoán số, em
tướng hải không?
Tôi nói:
- Tôi không biết đoán số, tôi biết em tướng.
Anh ấy nói:
- Bạn em như thế nào?
Tôi liền nói với anh ấy. Tôi nói:
- Trước đây tôi có một người bạn học, tướng mạo
giống hệt như anh vậy.
T nh tình của hai người đại khái cũng giống
nhau, sở th ch cũng giống nhau, uả nhiên không sai.
Không d gì gặ được. Điều này đối với việc học Phật
của tôi sau này, có một thể nghiệm như vậy.
Tướng mạo từ đâu mà có vậy?
Người em tướng họ s nói: “Tướng tùy tâm
chuyển.” Cái tướng mạo này ch nh là tâm tư của bạn.
Không nên cho rằng tâm tư của bạn, ẩn náu ở trong tâm
không ai biết. Kỳ thực nó lộ hết ở trên mặt. Người tâm
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lơ là nhìn không ra. Người tâm tinh tế, có khi là
người có học vấn, người có định công, người có tr tuệ,
họ nhìn ua là biết ngay. Tâm tư của bạn đều ở trên
mặt. Tướng tùy tâm chuyển. Chỉ có một người tướng
mạo hoàn toàn giống nhau, thành Phật, vì tâm của Phật
đều giống nhau. Phật Phật đạo đồng, tướng mạo của
Phật với Phật hoàn toàn giống nhau, tướng này là tâm
biến ra. Tướng của Bồ-tát thì “Đại đồng tiểu dị”.
Tướng của La-hán khác biệt s rất lớn. Các bạn th
em, ở dưới đại điện của chúng ta có cúng dường 18 vị
La-hán, tướng mạo của mỗi người không giống nhau.
Nhưng tướng của Bồ-tát thì rất giống nhau. Tướng lahán không giống nhau. Tại sao vậy? La-hán vọng
tưởng, hân biệt chưa dứt. Cho nên tướng mạo s có
khác biệt. Nhưng kiến tư hiền não của họ dứt rồi, tuy
cái tướng mạo đó thấy rất kỳ lạ, bạn hãy nhìn tỉ mỉ, họ
rất lương thiện, họ không ác. Tại sao vậy? Kiến tư
hiền não dứt rồi.
Tướng mạo không giống nhau cũng dẫn đến
hiền não cho chúng sanh. Phật A Di Đà hiểu được tình
trạng này. Cho nên dùng nguyện lực của ngài, tạo nên
hàm là người vãng sanh về thế giới Tây Phương Cựclạc, tuyệt đối không có cái hiền não này. Người ở thế
gian này do tướng mạo không giống nhau, mà tạo ác
nghiệ thật uá nhiều, nhiều không kể iết. Cho nên
Phật A Di Đà từ bi đem cái duyên mà chúng sanh tạo
tác ác nghiệ dứt sạch toàn bộ cho chúng ta rồi. Thế
giới Tây hương chỉ có thiện duyên, không có ác
duyên, đây là chỗ thù thắng hy h u không gì bằng.
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Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến
đây thôi. A Di Đà Phật.
******

(VCD 107)
Xin mở bản kinh ra, “Khoa hội” trang 1 , hàng
thứ của kinh văn. Đây là chương thứ , chúng ta đem
kinh văn đọc một đoạn để đối chiếu:
NGUYỆN THỨ 6 - Nguyện có Túc mạng thông.
NGUYỆN THỨ 7 - Nguyện có Thiên nhãn thông.
NGUYỆN THỨ 8- Nguyện có Thiên nhĩ thông.

CHÁNH KINH: “Ngã tác Phật th i, sở hữu ch ng

sanh, sanh ngã u c giả, t tri vô lượng iếp th i
t c mạng sở tác thiện ác, giai n ng động thị, triệt
thính, tri thập phư ng hứ lai hiện tại chi s , ất
đắc thị nguyện, ất th chánh giác.”
[Dịch nghĩa: Khi con làm Phật, tất cả chúng sinh,
sanh vào nước con, đều tự biết thấu, thiện ác đã làm,
vô lượng đời trước; có thể nhìn suốt, nghe thông biết
tận, sự việc ở trong mười phương ba đời, không đặng
nguyện nầy, không thành Chánh Giác.]
Bắt đầu em từ đoạn này. Kinh văn hẩm thứ
tổng cộng có
chương, trong đó tổng cộng có 8
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nguyện. Đây là thứ : “Túc mạng thông nguyện”, thứ
: “Thiên nhãn thông nguyện”, thứ 8 “Thiên nhĩ thông
nguyện”, ở trong chương này có nguyện.
trong đại kinh Phật nói với chúng ta, ch
“thông” này là thông đạt, không có chướng ngại, cũng
giống như đại sư Thanh lương ở trong “Hoa Nghiêm”
nói với chúng ta “L sự vô ngại, sự sự vô ngại”.
Phật nói năng lực thấy của mắt chúng ta là tận hư
không, khắ há giới. Không nh ng có thể thấy hiện
tại, còn có thể thấy uá khứ, còn có thể thấy vị lai. Đây
mới gọi là đức năng vô chướng ngại, mắt thấy sắc như
vậy, tai nghe tiếng cũng như vậy, năng lực của căn
đều là cứu cánh viên mãn. Nhưng chúng ta hiện nay cái
năng lực này bị mất hết rồi.
Chúng ta hiện nay cái thấy này, nếu như có
chướng ngại thì không thể đột há được. Như cái giảng
đường này hiện nay của chúng ta, tường ung uanh
giảng đường đây là chướng ngại. Chúng ta chỉ có thể
nhìn thấy ở bên trong chướng ngại này, bên ngoài
chướng ngại chúng ta không nhìn thấy được. Giảng
đường của chúng ta hiện nay ở tầng , ở tầng
ha
dưới chúng ta cũng không nhìn thấy rồi. Năng lượng
thấy hiện nay đã biến thành như thế này!
Không nh ng thấy như vậy, mà nghe cũng là như
vậy. Nghe âm thanh gần, chúng ta có thể nghe thấy, a
thì không nghe thấy. Âm thanh lớn có thể nghe thấy,
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âm thanh nh thì không nghe thấy, đều ảy ra chướng
ngại.
Phật nói với chúng ta, chướng ngại từ đâu mà có
vậy? Không rõ nhân uả, khởi thị hi nhân ngã, tham
sân vô minh. Chúng ta thường nói vọng tưởng, hân
biệt, chấ trước, thế là làm chướng ngại đi bản năng
của chúng ta.
Chúng ta không thể nói mất hết. Hiện nay mắt
cũng có thể thấy, tai cũng có thể nghe, nhưng hạm vi
uá nh rồi, không thể đạt đến hư không há giới,
không thể biết uá khứ, vị lai, đây là ảy ra chướng
ngại nghiêm trọng rồi.
Đoạn kinh văn này nói
loại năng lực. Túc
mạng: Túc mạng là biết uá khứ, vị lai; Mắt là thấy; Tai
là nghe. Thông thường ở trong Phật há gọi là lục
thông, loại thần thông. Lục thông ch nh là: Túc mạng,
Thiên nhãn, Thiên nhĩ, Tha tâm, Thần túc và Lậu Tận
thông.
Năm loại h a trước của sáu loại này, có tu được,
có báo được, như thiên nhân, uỷ thần họ có uả báo
ngũ thông. Năng lực thông lớn hay nh , cũng là mỗi
người khác nhau, tu được thế nào hãy em công hu
định tuệ của ch nh họ. Tình trạng hát thông cũng
không giống nhau.
Chỉ có Lậu tận thông thứ , là thánh nhân mới có.
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Thánh nhân là chỉ Tứ uả La-Hán tiểu thừa. Lậu là
danh từ đại biểu cho hiền não, ở chỗ này chuyên chỉ
cho Kiến tư hiền não. Lậu tận là hiền não dứt hết rồi,
kiến tư hiền não dứt hết rồi, vậy mới chứng được uả
A-la-hán. Cho nên ưng là bậc thánh.
Còn loại h a trước này, hàm thánh đều đầy
đủ. chỗ này chúng ta cần chú , năng lực đã nói ở
đây, năng lực lục thông này với thông thường trong
kinh luận đã nói là khác nhau. trong kinh Phật nói
với chúng ta: Phàm hu túc mạng thông lớn nhất, chỉ
có thể biết 8 vạn kiế , vượt ua 8 vạn kiế thì họ không
biết n a. 8 vạn kiế này, chúng ta nghe thấy đã khiế
rồi, con số thiên văn. Nhưng nh ng người ở thế giới
Cực-lạc này, chúng ta biết được đều là người từ 10
hương thế giới niệm Phật vãng sanh về nơi đó cả,
công hu niệm Phật có sâu cạn không đồng. Cho nên
đến thế giới Tây Phương Cực-lạc hẩm vị cũng không
giống nhau. Mặc dù công hu kém nhất là hạ hạ hẩm
vãng sanh. Qu vị nên biết, chúng ta niệm Phật không
vãng sanh thì thôi, nếu vãng sanh chắc chắn không hải
hạ hạ hẩm. Tại sao vậy? Trong kinh nói rõ ràng, hạ hạ
hẩm đều là tạo nghiệ ngũ nghịch thậ ác. Tuy chúng
ta tạo nghiệ , vẫn chưa nghiêm trọng như vậy. Tội ngũ
nghịch thậ ác, sám hối niệm Phật vãng sanh, hần lớn
là hạ hạ hẩm ở cõi Phàm thánh đồng cư. Mặc dù vãng
sanh như vậy, nhưng năng lực thần thông họ có được
cũng hơn hẳn Bồ-tát thông thường. Không nh ng hơn
hẳn Bồ-tát thông thường, còn vượt ua đại Bồ-tát thông
thông thường, thậm ch là chúng ta có thể nói: Bồ-tát
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uả vị tam hiền21 của 1 vị há thân đại sĩ của thế giới
Hoa Tạng, cũng không sánh bằng.
Thế giới Cực-lạc tại sao được thù thắng như vậy?
Đây là do được uy lực bản nguyện của Phật A Di Đà
gia trì. Bản nguyện ở chỗ nào vậy? Chỗ chúng ta hiện
nay học ch nh là bản nguyện của ngài. Nếu như chúng
ta sinh về thế giới Tây Phương Cực-lạc, không có loại
năng lực này, thì Phật A Di Đà s không thành Phật.
Ngài hiện nay đã thành Phật 10 kiế rồi, có thể thấy
mỗi nguyện ngài đều đã thành hiện thực rồi, điều này
chúng ta có thể rất yên tâm.
Qu vị đồng tu nhất định hải biết, hải nhớ kỹ,
uyết định cầu sanh Tịnh-độ. Dứt khoát không nên hát
tâm đời sau vẫn lại làm người, hoặc là đời sau sanh
thiên, thế thì bạn đã sai lầm lớn rồi! Bạn hát cái
nguyện này, bạn s đạt được, nhưng rất đáng tiếc!
Phước báo nhân thiên có, nhân thiên không được t nh là
quả báo, bạn chưa thoát kh i lục đạo luân hồi. Đã
không thoát kh i được lục đạo luân hồi. Hay nói cách
khác, bạn s không tránh kh i hải đọa đường ác, đây
là điều chắc chắn. Cho nên kinh Phật không thể không
đọc, không thể không nghe. Tình trạng trong lục đạo
luân hồi không thể không hiểu tường tận.
Chúng ta ngày nay một niệm sai rồi, uả thật
mà nói uá đáng tiếc! Trong kệ khai kinh nói: “Trăm
ngàn muôn kiếp khó gặp được” khó khăn lắm mới có
được cơ hội tốt như thế này. Gặ được hương há có
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thể thoát kh i luân hồi, có thể viên thành Phật đạo, bạn
gặ được rồi. Nếu như bạn nhận thức không rõ ràng,
niệm sai rồi, l nào không đáng tiếc hay sao? Thế uất
thế gian không có việc nào đáng tiếc hơn việc này n a.
Chúng ta hải hiểu rằng, kinh văn từng câu từng
ch , đều không nên sơ . Mới mở đầu, Phật A Di Đà tự
mình nói:
Thứ nhất: “Ngã tác Phật th i, sở hữu ch ng sanh,
sanh ngã u c giả.” [Khi con làm Phật, tất cả chúng
sinh, sanh vào nước con].
Các bạn th suy nghĩ câu nói này của ngài là gì
vậy? Đây là nói mười hương vô lượng vô biên thế
giới, chỉ cần có chúng sanh có đầy đủ t n, nguyện,
muốn hát tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực-lạc,
đều có thể được sanh về. Chúng ta ngày nay có thể tin,
có thể hát nguyện, ở trong một câu nói này đã bao
gồm bản thân chúng ta ở trong đó. Chúng ta là một
hần t của thế giới Tây Phương Cực-lạc.
Đã là một hần t của thế giới Tây Phương Cựclạc, là đệ t đ ch thực của Phật A Di Đà, chúng ta đối
với nghĩa l của một bộ kinh này, nếu như không thông
đạt, không hiểu rõ, không tin tưởng, không thể y giáo
hụng hành, thì bạn là đệ t giả, không hải thật.
Đệ t đ ch thực của Phật A Di Đà, đối với nghĩa
thú của kinh điển hải hiểu thật rõ ràng, hiểu thật tường
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tận, tin sâu hát nguyện, y giáo hụng hành, uyết định
vãng sanh.
Đoạn kinh văn này là nói sinh về thế giới Tây
Phương Cực-lạc chánh báo vi diệu, nói một bộ hận
này. Các bạn ở trong “Phân đoạn” cũng em thấy:
Nguyện thứ sáu: Nguyện có Túc mạng thông.
Thứ hai: “T tri vô lượng iếp th i t c mạng, sở tác
thiện ác.” [Đều tự biết thấu, thiện ác đã làm, vô lượng
đời trước]
Đây là nguyện thứ “Túc mạng thông nguyện.”
Câu nói này không thể tùy tiện em ua.
Một là: “Tự tri” [Tự biết]
Sinh về thế giới Tây Phương Cực-lạc, một cách
tự nhiên bản thân bạn s biết thôi. Biết điều gì vậy?
Hai là: “Vô lượng kiếp thời.” [Vô lượng đời trước]
Trong đời uá khứ từng đời từng kiế , tình trạng
đời sống của bạn, bạn đều biết tất cả. Trong đời uá
khứ, bạn cũng từng làm thiên vương, bạn cũng từng bị
đọa địa ngục A Tỳ, điều này mỗi người đều đã từng làm
rồi. Hiện nay uên hết rồi! Cái năng lực này mất hết,
không còn biết n a. Về đến thế giới Tây Phương Cựclạc, trong nguyện này Phật A Di Đà gia trì, năng lực
này của chúng ta lậ tức s hồi hục.
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Nói đến vấn đề của nh ng năng lực này, có thể
thấy được nh ng người ở thế giới Tây Phương Cực-lạc
này, năng lực không hải do tu mà có, không hải do tu
mà được, cũng không giống như ngũ thông có được của
chư thiên sắc giới hay dục giới. Hoàn toàn là dựa vào
quả báo được an bày từ uy lực bản nguyện của Phật A
Di Đà, vậy là được đại tự tại.
Đại đức ưa đã nói với chúng ta: Nh ng năng lực
này của Phật Bồ-tát so với nhị thừa, thiên nhân có rất
nhiều chỗ không giống nhau:
Năng lực của Phật, Bồ tát khác Nhị thừa:
Cái thứ nhất “ ộng h

khác nhau”:

trong kinh Phật nói: La-hán tiểu thừa năng lực
của họ, có thể đạt đến 2 lần 1.000 cõi nước. Thế giới
của một vị Phật của chúng ta là Tam thiên (3 lần 1.000)
đại thiên thế giới22. Cũng tức là nói họ có năng lực
(năng lực của ngũ thông, họ không có lậu tận thông, là
năng lực của ngũ thông), họ có thể biết được 2 cái (2
lần 1.000), tức là chúng ta gọi là Trung thiên thế giới,
tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, họ có năng lực
lớn như vậy.
Duyên giác cao hơn A-la-hán một bậc, năng lực
của họ có thể biết được Tam thiên đại thiên thế giới.
Nhưng chúng ta đã em thấy ở trong kinh này,
hạm vi là “Ức” “Na-Do-Tha”23 trăm ngàn cõi Phật24.
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Cái khoảng cách này thật là uá lớn. Qu vị th nghĩ,
muốn tu thành uả A-la-hán, muốn chứng được uả
b ch chi Phật, là khó cỡ nào? Chúng ta dù cả đời này
cũng chắn chắn làm không được. Không nh ng uả vị
cao cỡ này làm không được, thật sự mà nói, Tu-đà-hoàn
tiểu thừa, công lực hết cả đời chúng ta cũng làm không
được. Không tin bạn có thể th mà em. Tu-đà-hoàn
tiểu thừa hải đoạn hết 88 hẩm kiến hoặc trong tam
giới: Thân kiến, Biên kiến, Kiến thủ kiến, Giới thủ
kiến, Tà kiến. Tam giới tổng cộng có 88 hẩm, chúng
ta một hẩm cũng há không nổi. Cho nên hàm hu
ch nh hiệu như chúng ta, đâu có năng lực thoát kh i
tam giới? Không dựa vào uy lực bản nguyện Di Đà,
thời kỳ Mạt há có thể nói, không có một người nào
được thành tựu. Triệu triệu người tu hành, không có
một người được, đây là nói lời chân thật! Trong tâm
chúng ta hải luôn hiểu rõ, hải luôn sáng t . Ngày nay
chúng ta được cứu, chỉ có dựa vào Phật A Di Đà, bạn
không niệm Phật A Di Đà, bạn niệm gì đây? Sinh về
tây hương Tịnh-độ, được uy lực bản nguyện của Phật
A Di Đà gia trì, cái năng lực này gần như không kém
hơn so với Phật A Di Đà, uyết không thể Thanh văn,
Duyên giác có thể sánh bằng. Phá thân Bồ-tát cũng
sánh không nổi, đây là nói chân thật. Phá thân Bồ-tát
nếu có thể sánh bằng, thì Văn Thù, Phổ Hiền tại sao
muốn hát nguyện cầu sanh Tịnh-độ?
Cái khác nhau thứ

là “Nhiều t khác nhau”:

Thanh Văn, Duyên Giác “Nhất tâm nhất tác, bất
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năng chúng đa” cũng tức là nói, nếu họ tác muốn biết
một sự việc, thì chỉ biết một việc này thôi, không thể
đồng thời biết hết mọi việc, họ làm không được. Chúng
ta ngày nay gọi là “Chú ”. Chú bạn mới có thể hiểu
rõ một sự việc, không chú thì một việc cũng hiểu
không rõ ràng. trong kinh Phật cũng thường hay nói
“Tác ”, tác ch nh là chúng ta gọi là chú , nó có
nghĩa như vậy.
Chúng ta em thấy trong “Kinh Địa Tạng”, Bàla-môn n , Quang Mục n , gặ được Phật, Bồ-tát, (nếu
gặ được A-La-Hán, A-La-Hán nhất định hải nhậ
định, mới có thể nhìn thấy người thân của họ ở chỗ
nào), Phật thì không cần hải tác . Chứng t năng lực
của Phật lớn hơn nhiều so với A-La-Hán. Hơn n a Phật
Bồ-tát có năng lực cùng lúc hiện vô lượng, vô biên
thân. Như trong “Phẩm hổ môn” đã nói, đ ch thực là
“Ngàn nơi cầu nguyện, ứng ngàn nơi.” Cùng lúc ở
nh ng vị tr khác nhau, chúng sanh có cảm, Bồ-tát thảy
đều có thể ứng, vô lượng, vô biên hóa thân, thị hiện đủ
thứ thân khác nhau. trong “Phẩm Phổ Môn” nói Bồtát Quán Thế Âm
ứng thân. Thưa với u vị, Bồ-tát
Quán Thế Âm ở mọi lúc, ở mọi nơi đều có
ứng thân.
Làm sao biết vậy? Chỉ cần chúng ta chịu suy nghĩ một
chút liền biết ngay. Cái thế gian này chúng sanh uá
nhiều, uá hức tạ . Khi chúng sanh có khổ nạn, trong
tâm có cầu Phật, Bồ-tát giú đỡ, Bồ-tát Quán Âm đều
biết rồi, chúng sanh khởi tâm động niệm, Phật Bồ-tát
đã biết cả rồi. Cho nên chúng sanh có cảm, thì Phật lậ
tức liền có ứng, cảm ứng vô cùng nhanh chóng. Bồ-tát
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hiện thân tướng gì vậy? Không nhất định, tùy theo cảm
của chúng sanh mà hiện tướng. Không hải Phật Bồ-tát
có hiện tướng, Phật Bồ-tát vô , Phật Bồ-tát không có
tâm, không có niệm. Cho nên có thể hiện vô lượng,
vô biên thân. Trong “Kinh Lăng Nghiêm” nói rất hay:
Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng”25. Tâm của
Phật Bồ-tát là tùy theo niệm của chúng sanh mà hiện.
Cho nên cùng lúc dùng vô lượng, vô biên thân thị hiện
khắ nơi giú đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Cái năng
lực này thật là uá lớn, đây là “Nhiều t khác nhau”.
Cái khác thứ

là “Lớn nh khác nhau”.

Người nhị thừa nếu như hiện thân lớn, thì cái
thân lớn của họ không thể thâu nh . Nếu như họ hiện
thân nh , thì thân nh không thể biến lớn. Nhưng Phật
Bồ-tát thì không như vậy, họ có thể hiện thân lớn, thân
lớn có thể thâu nh . Cái gọi là Tu Di v dụ thân lớn, có
thể thâu nh vào trong hạt cải, họ có thể thâu nh . Bồtát cũng có thể hiện thân nh , thân nh lại có thể dung
chứa tất cả, nh chứa được lớn, tự tại vô ngại. Đây là
cái mà người nhị thừa làm không được. Tại sao lại có
loại tình trạng này vậy? Chúng ta học Phật học đến nay
đã đọc nhiều kinh luận rồi, cũng có một chút nhận biết.
Tất cả há hàm là “Xứng tánh”26 liền tự tại vô ngại.
Người nhị thừa chưa kiến tánh. Cho nên mặc dù
họ có thể hiện thân lớn, có thể hiện thân nh , họ không
được tự tại, không ứng tánh.
141

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 11

Chư Phật Bồ-tát, Bồ-tát này ch t cũng là há
thân đại sĩ, há một hẩm vô minh, thấy một hần chân
tánh, đây là kiến tánh. Sau khi kiến tánh rồi, thì không
có một há nào là không ứng tánh. Cho nên họ tự tại
vô ngại, tức là “Hoa Nghiêm” gọi là cảnh giới “Tứ vô
ngại”: L vô ngại, Sự vô ngại, L sự vô ngại, Sự sự vô
ngại. Như vậy mới biết được, chỗ đáng u của ứng
tánh, không ứng tánh không thể giải uyết vấn đề.
Thiền tông tu học là lấy cái này làm mục tiêu.
Gọi là “Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh”. Tu học
lấy cái này làm mục tiêu. Tông môn như vậy, thì giáo
hạ đâu có ngoại lệ được? Giáo hạ ở trên mặt danh
tướng nói không khác nhau. Giáo hạ gọi là đại khai
viên giải. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Trong
Tịnh-độ tông chúng ta gọi là “L nhất tâm bất loạn”.
trong Mật tông gọi là “Tam mật tương ưng”. Danh từ
gọi không giống nhau, nhưng kỳ thực chỉ là một.
Chúng ta muốn học Phật, học Phật hải hiểu
được học cái gì? Mục tiêu của chúng ta ở chỗ nào?
Quyết định không được làm sai. Kiến tánh, viên giải,
tương ưng, thành thật mà nói, ngay cả l nhất tâm
chúng ta thảy đều làm chưa được. Nếu bạn có thể làm
được, không nh ng thoát kh i lục đạo, thậ há giới
cũng thoát kh i, bạn liền thành Phật, bạn ch nh là há
thân đại sĩ, trong nhà Phật gọi bạn là đại thánh, không
hải tiểu thánh.
Tuy làm chưa được, nhưng không thể không biết,
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không thể không đi theo con đường này. Chỉ cần không
đi ngược lại con đường này, thì sự tu học của chúng ta
là đúng đắn. Tư tưởng liền thuần chánh, chánh tri
chánh kiến. Sự hành trì của chúng ta gọi là chánh hạnh,
vậy là đúng rồi.
Cho nên chánh tri, chánh kiến, chánh hạnh, niệm
Phật cầu sanh Tịnh-độ, chúng ta s uyết định nắm
chắc hần vãng sanh. Sinh về thế giới Tây Phương
Cực-lạc, được Phật A Di Đà gia trì, năng lực của chúng
ta lậ tức s hồi hục, tình trạng hồi hục gần giống
như uả vị của Như lai. Cho nên đây là cảnh giới
không thể nghĩ bàn, là há khó tin, so với bất kỳ há
môn nào cũng nhanh chóng và chắc chắn hơn, tu học
lại thuận tiện.
Đạo tràng chúng ta có một số đồng tu đến từ
hương a, đến đây để tham học, tham gia há hội của
chúng ta để cùng nhau tu học. Nhưng ã hội hiện đại,
chúng ta hải hiểu rõ, hải sáng t . Cổ nhân nói: “Đạo
cao một thước, ma cao một trượng”. Qu vị đồng tu
hãy uan sát tỉ mỉ, bạn cần nên hiểu rõ. Ngày nay Phật
há so với một số ngoại đạo khác, so với một số ma,
ngoại ma, kém a so với người ta. Bất luận ở hương
diện nào cũng không sánh bằng, không sánh bằng
người ta. Chúng ta căn cứ kinh luận học tậ há môn
niệm Phật, người bên ngoài há hoại rất nhiều, nói
niệm Phật không thể thành tựu, nhất định cần hải tu
há môn nào đó khác. Tại sao họ hải làm như vậy?
Không mong cho bạn vãng sanh Tịnh-độ, không mong
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cho bạn thoát kh i luân hồi. Tại sao họ hải làm như
vậy? trong kinh điển Phật nói rất rõ ràng. Thế Tôn
lúc năm ưa, Ma vương Ba Tuần đã tìm đến Phật
Th ch-ca-mâu-ni. Phật rất từ bi, người nào cũng tiế
kiến. Ba Tuần nói với Phật Th ch-ca-mâu-ni rằng, ông
ta muốn há hoại Phật há . Phật bảo với ông ta, tất cả
há mà Phật đã nói là há thuần chánh, không có bất
kỳ người nào có thể há hoại được. Ba Tuần liền nói:
Đợi đến thời kỳ Mạt há của ông, tôi bảo ma t , ma
tôn của tôi thảy đều uất gia, khoác áo cà sa của ông để
há hoại Phật há của ông. Phật Th ch-ca-mâu-ni
nghe ong liền rơi lệ, không nói một lời nào n a.
Thời kỳ Mạt há , ma t , ma tôn s rất nhiều,
chuyên đi cản trở người tu hành, chuyên đi há hoại t n
tâm của người. Cho nên trước khi Thế Tôn nhậ diệt,
cáo giới với đệ t đời sau câu nói: “Tứ y há ”. Nếu
như bạn có thể làm theo 4 câu nói này, sức của ma lớn
cỡ nào cũng không thể há bạn được.
“Tứ y pháp”27:
Câu thứ nhất: “

há bất y nhân”:

Phá là gì? Phá là kinh điển. Chúng ta dựa theo
nh ng điều đã nói trong kinh điển mà tu học. Người ta
bất kể họ nói như thế nào, họ nói không giống như
nh ng gì kinh điển đã nói, thì chúng ta không tin theo
họ. Chúng ta nghe theo họ, vậy là bạn học với họ rồi,
chứ không hải học với Phật. Bạn đổi thầy giáo rồi,
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cũng đổi há môn rồi. Bạn làm sao có thể thành tựu
trong Phật há được? “ há bất y nhân” câu nói này
Đại sư Thiện Đạo chú giải trong “Kinh Phật Quán Vô
Lượng Thọ”, ở trong “Chương thượng hẩm thượng
sanh” đã nói, ngài đã nêu ra v dụ, nêu lên uá nhiều
rồi. “Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ” chúng ta giảng
rồi. Thượng hẩm thượng sanh chương này cũng đặc
biệt nói rồi, đều có băng ghi âm lưu hành. Qu vị có thể
nghe thật nhiều lần, thì t n tâm của bạn s không dao
động.
Vẫn có rất nhiều người hản đối chúng ta hiện
nay niệm bản hội tậ “Kinh Vô Lượng Thọ”, cực lực
hản đối, nói cái bản này là bản do cư sĩ tại gia hội tậ ,
không thể tin được, nhất định hải bảo mọi người đi
niệm bản dịch nguyên. Lời này nói ra dường như cũng
có đầy đạo l . Dụng cuối cùng của họ là gì vậy? Qu
vị suy nghĩ liền hiểu ngay, tôi không cần hải nói n a.
Hội tậ không hải Hạ Liên Cư mở đầu, cư sĩ Vương
Long Thư mở đầu, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm kế tục, Hạ
Liên Cư là người thứ . Tại sao không hản đối
người trước, mà cứ hản đối người này vậy? Hơn n a
bản hội tậ của cư sĩ Vương Long Thư đã nhậ tạng, đã
đưa vào “Long Tạng” triều Thanh rồi. Bạn nên kiện ra
tòa với Hoàng đế Càn Long, nói hoàng đế Càng Long
sai rồi. Nh ng cao tăng đại đức mấy năm đầu triều
Thanh đó đều không có mắt, chỉ có bạn mới thật là
thiện tri thức. Đâu có kiểu đạo l này? Bạn nói bộ kinh
này không được, bộ kinh này lưu thông mười mấy năm
nay, người nương theo bản kinh này tu hành niệm Phật,
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vãng sanh tướng lành hy h u, tận mắt chúng ta đã thấy,
ch nh tai đã nghe, có đến mấy chục người rồi, đây là
chứng cứ. Bạn ngày nay hản đối, bạn biểu di n vãng
sanh cho tôi em th . Nếu như bạn mắng họ một trận,
hê bình, bài ch, bạn hãy đứng ở đó vãng sanh, thì tôi
lậ tức tin liền. Không có cái bản lĩnh này, chúng tôi
em bạn sau này ra đi như thế nào? Cho nên không thể
làm việc theo tình cảm.
Đại sư Ấn Quang mọi người biết, đây là người
gần như không có ai dám hản bác, là Bồ-tát Đại Thế
Ch ở Thế giới Tây Phương tái lai. Đại sư Ấn Quang
đối với bản hội tậ h a trước, hoàn toàn không nói
hội tậ có sai lầm, mà hê bình của ngài là hội tậ đã
s a đổi văn tự của bản dịch nguyên, ngài chỉ tr ch điểm
này, chứ không nói hội tậ có sai lầm, ngài hê bình
đúng, điều này kh i bàn cãi.
Ch nh do một nguyên nhân như vậy, nên lão cư sĩ
Hạ làm hội tậ lần thứ , tránh cái lỗi lầm của tiền
nhân, bản hội tậ này, từng câu từng ch đều là lấy trên
bản dịch nguyên, không có s a đổi. Qu vị có thể đem
loại bản dịch nguyên để đối chiếu mà đọc. Hạ lão trước
khi vãng sanh đã nói với học trò của ngài, cuộc nói
chuyện lúc đó, tức là chúng ta hiện nay gọi là lời tiên
tri. Ông đã nói đúng, ông nói: Ông hội tậ “Kinh Vô
Lượng Thọ”, tương lai là từ nước ngoài truyền vào
Trung Quốc. Lúc đó học trò nghe ong, đều chẳng hiểu
gì cả! Sao lại truyền từ hải ngoại vào Trung Quốc? Câu
thứ hai ông nói: Bản hội tậ của ông s truyền đi khắ
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thế giới. Ngày nay chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng
này, lời ông nói đã thành hiện thực rồi, uả nhiên
không sai.
Cho nên chúng ta hải “
há bất y nhân.”
Nh ng điều người ta nói tương ưng với nghĩa thú của
kinh giáo, chúng ta có thể tin. Điều họ nói không tương
ưng với nh ng gì kinh điển đã nói, chúng ta không
nghe là tốt hơn, cũng không cần hải hê bình, không
cần nói ra. Tại sao vậy? Hiện nay thời đại này tự do
dân chủ rộng mở, mỗi người đều có uyền tự do ngôn
luận, họ không hạm há , chúng ta không cấm được,
họ nói chuyện của họ, mình làm chuyện của mình.
Chúng ta không nghe là được rồi.
Thế Tôn 000 năm trước, đã biết rất rõ về tình
trạng ã hội hiện nay. Cho nên 4 câu này là ngăn ngừa
cái tệ nạn hiện nay, chỉ sợ há hoại đạo nghiệ của
chúng ta, từ bi đến tột đỉnh.
Câu thứ

nói: “ nghĩa bất y ng ”

Câu nói này uan trọng. Câu nói này là có thể
giải uyết được vấn đề của hội tậ rồi. Bạn nói hội tậ
đúng hay sai? Có câu nói này của Thế Tôn là được rồi.
Giảng giải kinh văn, hiên dịch kinh văn, nghĩa đúng
là được rồi, không cần hiên dịch theo ngôn ng . “
nghĩa bất y ng .” Cùng một nguyên bản tiếng Phạn, ở
Trung Quốc có rất nhiều người hiên dịch, văn tự hiên
dịch ra đương nhiên là không giống nhau. Nh ng bản
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này đều lưu hành như nhau, đều là nh ng bản tốt, văn
tự giống nhau, nghĩa tương đồng. Như u vị thường
hay niệm “Kinh Kim Cang”, “Kinh Kim Cang” thì có
sáu bản dịch. Bản dịch tiếng hạn nguyên gốc chỉ có
một, ở Trung Quốc đã sáu lần hiên dịch, hiên dịch
đều khác nhau. Qu vị có thể nhìn thấy trong “Đại Tạng
Kinh”, nghĩa giống nhau, văn tự đại đồng tiểu dị,
nghĩa giống nhau, vậy là được rồi. Không nên nói
uyển này hiên dịch đúng, uyển kia hiên dịch
không đúng, không nên như vậy.
Đây là giải th ch rõ hiên dịch không có vấn đề,
có thể hiên dịch. Hội tậ cũng không có vấn đề, có thể
hội tậ .
Câu thứ : “ li u nghĩa, bất y bất li u nghĩa”:
Câu nói này rất vô cùng uan trọng. Sao gọi là
li u nghĩa? Sao gọi là bất li u nghĩa? Li u nghĩa, bất
li u nghĩa không hải hân từ trên kinh điển, mà hân
từ trên căn tánh của chúng ta. Chúng ta học rồi, thật sự
có được lợi ch thì gọi là li u nghĩa. Học rồi, không
được lợi ch, đó là bất li u nghĩa. Lợi ch gì vậy? Li u
sanh t , uất tam giới, thành Phật đạo. 8 vạn ngàn
há môn, há môn nào th ch hợ với ta, há môn
nào ta tu học, ở ngay trong đời này, có thể li u sanh t ,
có thể thành Phật đạo, có thể thoát kh i lục đạo luân
hồi, có thể thoát kh i 10 há giới, thì há môn này
đối với ta mà nói là li u nghĩa, ta cần hải chọn há
môn này.
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Thế Tôn thật là từ bi đến tột đỉnh. Ch nh bản thân
ngài trong
năm đã nói ra nhiều kinh như vậy, chỉ sợ
bản thân chúng ta không biết lựa chọn, đã chỉ ra cho
chúng ta một cách, để chúng ta nương theo cách này
mà lựa chọn. Ch nh bản thân ngài nói: “Thời k chánh
pháp, giới luật thành tựu. Thời k tượng pháp, thiền
định thành tựu. Thời k Mạt pháp, Tịnh-độ thành tựu”.
Thế Tôn đã chỉ ra cho chúng ta cách này.
Chúng ta ngày nay sinh vào thời đại Mạt há
của Phật Th ch-ca-mâu-ni. Tuân theo hương hướng
chỉ thị của Phật Đà, chúng ta chọn Tịnh-độ, vậy là đúng
rồi. Kinh luận của Tịnh-độ, chỉ có tam kinh nhất luận.
Tam kinh là do Phật nói: “Kinh Vô Lượng thọ” “Kinh
Phật Quán Vô Lượng Thọ” “Kinh Phật Thuyết A Di
Đà.” đây là tam kinh của Tịnh-độ. Nhất luận, là “Vãng
sanh luận” do Bồ-tát Thiên Thân tạo, về sau tổ sư đại
đức lại thêm loại n a vào, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm lấy
hẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm “Phẩm hạnh
nguyện” hụ vào sau kinh, gọi là Tịnh-độ tứ kinh.
Năm đầu Dân Quốc đại sư Ấn Quang, lấy Đại Thế Ch
Bồ-tát niệm Phật viên thông chương của kinh Lăng
Nghiêm, hụ vào hần sau Tịnh-độ tứ kinh, gọi là
Tịnh-độ ngũ kinh. Hiện nay chúng ta nhìn thấy “Ngũ
kinh, Nhất luận”. Tổng cộng loại, ở trong loại này,
loại nào th ch hợ với căn tánh chúng ta, chọn lấy một
loại, ở trong một đời chuyên tu chuyên hoằng, thâm
nhậ một môn, bền bỉ không ngừng, bạn chắc chắn có
thành tựu. Chúng ta ngày nay ở chỗ này chọn “Kinh Vô
Lượng Thọ”, “Kinh Vô Lượng Thọ” hiện nay có tổng
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cộng bản khác nhau. Chúng ta tuyển chọn bản hội tậ
của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Tại sao hải tuyển chọn bản
này vậy? Qu vị đem bản này bày ra mà em, bạn s
rõ ngay. Bản này rất hay, văn tự ngắn gọn rõ ràng d
hiểu, hân đoạn thứ lớ rõ ràng, đọc lên nghe trôi chảy.
Hơn n a lấy lời chỉ dạy ở trong loại bản dịch nguyên,
có thể nói là đã tr ch lục ở trong đó uá viên mãn,
không hề sơ suất, không hề thiếu sót. Bản này ch nh là
tậ đại thành của loại bản dịch nguyên. Đọc một bản
này, cũng bằng đọc toàn bộ loại bản dịch nguyên, bạn
thấy cái này tiện lợi biết bao! Cho nên chúng ta tuyển
chọn cái bản này, không hải không có đạo l . Đây là
há môn li u nghĩa, để chúng ta ở ngay trong đời này,
uyết định vãng sanh bất thối thành Phật. Không nh ng
thoát kh i lục đạo, thoát kh i mười há giới. Đây là
“ li u nghĩa, bất y bất li u nghĩa”.
(VCD 108)
Câu thứ 4: “ tr bất y thức”:
Câu này là nhằm vào ã hội hiện nay của chúng
ta. Cũng tức là nói, người há hoại chúng ta tu học uá
nhiều; người lăng nhục chúng ta, chê bai chúng ta, chà
đạ chúng ta, đầy dẫy khắ nơi. Cho nên câu nói này
của Phật dặn dò chúng ta, chúng ta hải có tr tuệ. Thức
là gì vậy? Là làm việc theo tình cảm. Chúng ta hải
làm theo l tr , uyết không làm theo tình cảm.
Sao gọi là y trí vậy?
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Bạn có thể làm theo câu trước28 Phật đã nói,
ch nh là tr . Đi ngược lại 3 câu trước, là bạn làm việc
theo tình cảm. Càng nhiều người đến nói với chúng ta
nhưng Phật không có nói như vậy, chúng ta nghe ai
đây? Nghe Phật. Càng nhiều người nói há môn này
không thể thành tựu, thậm ch là còn chê bai, kinh này
là ngụy tạo, không hải thật. Chắc chắn không có thế
giới Tây Phương Cực-lạc, nói Phật A Di Đà là thần mặt
trời, là người uất gia há sư nói. Có một số đồng tu
nghe ong đến nói với tôi. Họ h i tôi, họ nói:
- Phật A Di Đà là thần mặt trời, là ở trong kinh
nào vậy?
Họ đến h i tôi. Tôi nói:
- Tôi không biết, anh hãy đi thỉnh giáo vị há sư
đó.
Vị há sư nào nói, họ chắc chắn biết. Mời ông
đem kinh ra cho chúng ta em, chứ còn cách nào khác
đâu?
Hiện nay tự do ngôn luận, nói năng ằng bậy
cũng không hạm há . Cho nên cái “ tr bất y thức”
này của Phật, chúng ta càng nghĩ càng thấy có đạo l .
Bốn câu này của ngài, là nói nhằm vào đồng tu học
Phật của chúng ta hiện nay. Chúng ta có thể l giải, có
thể ghi nhớ, y giáo hụng hành, không bị cảnh duyên
bên ngoài làm dao động n a, thì chúng ta mới có khả
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năng thành tựu. Chỉ có vãng sanh bất thối thành Phật,
chúng ta mới có thể hồi hục tánh đức, mới có thể hồi
hục cái mà trong kinh nói rất nhiều “Thần thông tr
tuệ” này. Cái năng lực này chúng ta đều hồi hục rồi.
Cái khác thứ

là “Nhanh chậm khác nhau”:

Bồ-tát so sánh với Nhị Thừa “Nhanh chậm khác
nhau”. V dụ: Bậc thánh nhị thừa29, Bồ-tát uyền giáo30
muốn đi thăm h i chư Phật Như lai, hải mất rất nhiều
thời gian họ mới có thể đến được. Vả lại không thể
đồng thời thăm h i rất nhiều chư Phật Như lai.
Nhưng Phật Bồ-tát một niệm có thể đi khắ
giới, cái năng lực này không thể so sánh.
Các khác thứ

há

là “Hư thực khác nhau”:

Người nhị thừa có thể biến hóa, biến hóa được
tương tự mà thôi, không có tác dụng thực tế. Nhưng cái
mà Phật Bồ-tát biến hóa ra đều có thực dụng.
Cái khác thứ , là “Sở tác khác nhau”, “Sở hiện khác
nhau”:
Chư Phật Bồ-tát có thể đồng thời hiện vô lượng
vô biên hình sắc, tức là tùy loại hóa sanh, đồng thời tùy
loại hóa sanh, không hải từng cái từng cái, mà cùng
lúc. Vả lại nh ng thân đã hóa ra này, mỗi thân đều có
chủ trương của ch nh nó, đều có một biện há giáo
hóa chúng sanh của ch nh nó, đều có cách thuyết há
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của ch nh bản thân nó, mỗi cái đều khác nhau.
V dụ nói, cùng ở khu vực này của chúng ta, cùng
ở trong Phật giáo, Bồ-tát có thể hóa rất nhiều rất nhiều
thân, biến hóa thành rất nhiều há sư, cư sĩ, có người
học Tịnh-độ, có người học thiền, có người học giáo, họ
có thể hóa rất nhiều thân, mỗi cái đều khác nhau.
Không nh ng là trong c a Phật họ có thể thị hiện như
vậy, họ còn thị hiện ngoại đạo, thị hiện nh ng tôn giáo
khác. Thậm ch còn thị hiện vào các ngành các nghề
trong xã hội, nam n già trẻ, mỗi người mỗi việc không
giống nhau. Điều này Thanh Văn, Duyên Giác làm
không được.
Chúng ta đã từng em thấy ở trong “Cao tăng
truyện”, ở trong “Thần tăng truyện”, đại khái là thời đại
triều Đường, Tây Vực có một vị cao tăng, tên gì tôi
cũng không nhớ, đây là chuyện lúc tôi còn rất trẻ mới
học Phật, th ch em nh ng sách này, có một ấn tượng
thế này. Có một vị cao tăng người Tây Vực, ông hải
trở về nước. Thời đó người theo học Phật với ông rất
nhiều, nghe thấy lão há sư hải về nước, ai cũng
muốn cúng dường lão há sư. Phá sư lúc đó không
cần tiền, bạn cúng dường hong bì họ không nhận.
Cúng dường thế nào vậy? Mời họ ăn cơm. Đến ngày
thứ hai, ti n há sư đến trạm mười dặm, mỗi người
đều vô cùng hoan hỷ “Hôm ua há sư rất tôn trọng
tôi, đến nhà tôi để ứng cúng”. Người khác nói “Không
đúng! Hôm ua rõ ràng là ứng cúng tại nhà tôi”. Sau
khi tin này truyền đi, thì mới biết vị há sư này có khả
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năng hân thân. Cùng lúc nhận sự cúng dường của 00
nhà, ông có thể hân thân. Nhưng 00 thân đều là thân
giống nhau, không hải mỗi thân mỗi khác. Còn Bồ-tát
có thể hiện các thân khác nhau, ông không làm được,
ông chỉ có thể hiện một loại thân, một loại thân có thể
hiện rất nhiều thân, ông không thể biến hiện nh ng
thân khác nhau, không thể biến hiện nh ng hình tướng
khác nhau. Đây là “Sở hiện khác nhau”.
“Sở tác khác nhau”, “Sở hiện khác nhau” còn có
một loại năng lực mà trong “Kinh Lăng Nghiêm” nói
Lục căn hỗ dụng:
Cái thứ 8: Lục căn hỗ dụng:
Phật Bồ-tát làm được, mắt có thể thấy, tai cũng
có thể thấy, toàn thân đều có thể thấy. Tai có thể nghe,
mắt cũng có thể nghe, tay chân đều có thể nghe, cái này
Thanh Văn, Duyên Giác làm không được. Cho nên
Phật và đại Bồ-tát lục căn hỗ dụng.
Cái thứ

là “Tự tại khác nhau”:

Đây là có cảm liền ứng. Tuy tạo đủ loại ứng hiện,
giú đỡ tất cả chúng sanh, chỉ dạy tất cả chúng sanh,
nhưng bản thân Phật Bồ-tát hoàn toàn không có khởi
tâm động niệm, hoàn toàn không có vọng tưởng, chấ
trước. Thật sự là ở mọi lúc, ở mọi nơi, không phân biệt,
không chấ trước, không khởi tâm, không động niệm.
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Phần sau “Kinh Vô Lượng Thọ” có nói “Bất thất định
.”31
Đây cũng là điều mà Thanh Văn, Duyên Giác,
Bồ-tát uyền giáo làm không được. Cho nên tuy nói
thần thông, từ các hương diện này mà uan sát, vãng
sanh về thế giới Tây Phương Cực-lạc, năng lực của
loại thần thông bạn có được này, không nh ng hơn hẳn
thiên nhân, hơn hẳn há giới tứ thánh, thậm ch là hơn
hẳn Bồ-tát uả vị tam hiền ở trong há thân đại sĩ.
Thật sự không thể nghĩ bàn. Lợi ch công đức thù thắng
như vậy tìm ở đâu ra?
Nói đến túc mạng thông, điều này uả thật mà
nói cũng rất có nghĩa, cũng rất uan trọng. Cổ đức
nói, ở trong đây ch t cũng có hai nghĩa:
Ý nghĩa thứ nhất là: Nếu như không biết túc
mạng thông. Người chúng ta không biết uá khứ, cho
nên đối với thiện không muốn tu, không s n lòng tu.
Đối với ác cũng không sợ, cũng không muốn đoạn.
Nguyên nhân do đâu vậy? Không biết trong đời uá
khứ, nh ng nghiệ nhân uả báo này.
trong kinh
Phật từng nói, ngài nói: Có A-la-hán, A-la-hán đắc lậu
tận thông, năng lực túc mạng thông của họ có thể biết
uá khứ 00 đời. Bèn nhớ đến trong đời uá khứ tạo
tác tội nghiệ , bị đọa địa ngục A tỳ chịu khổ chịu nạn,
cái tình trạng đó, vừa nhớ đến mà tâm còn run sợ, trên
người rớm mồ hôi máu. Sợ hãi! Đã thoát kh i từ lâu
rồi, hiện nay đã tu hành chứng uả A-la-hán, nhớ đến
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tình trạng lúc đó, sợ hãi đến vã mồ hôi máu. Phàm hu
chúng ta có người nào mà chưa bị đọa địa ngục A Tỳ
đâu? Có người nào chưa bị trải ua súc sanh, trải ua
ngạ uỷ chứ? Thời gian chúng ta trải ua trong đường
ác đã uá dài rồi! Đáng tiếc chưa có túc mạng thông,
nên không hiểu được, uên hết rồi! Cho nên ngày nay
dám làm ác, không chịu tu thiện. Vậy thì còn cách gì
n a? Đây là điểm thứ nhất.
Ý nghĩa thứ 2 là: Có há sư nói “Nếu như chúng
ta có thể biết túc mạng thông, thì chắc chắn không còn
tự cao tự đại n a, bạn tự nhiên s khiêm tốn ngay”. Th
nghĩ uá khứ người cùng tu hành chung với chúng ta,
người ta đã tu hành chứng uả rồi. Biết bao nhiêu bạn
đạo đồng tu, đều đã làm Phật, làm Bồ-tát, bản thân
chúng ta vẫn còn rơi vào tình trạng này, thì có gì đáng
tự cao tự đại chứ? Tâm sám hối nảy sinh, tâm tự ti nảy
sinh, đây là tự lợi, có lợi ch đối với mình. Giú đỡ
người khác, có thể biết người khác trong đời uá khứ,
đời đời kiế kiế , nghiệ nhân uả báo, bạn chỉ dạy họ
nhất định s khế cơ. Cho nên tại sao Phật Bồ-tát vì
người giảng kinh thuyết há vậy lời còn chưa nói
ong mà người nghe đã khai ngộ, chứng uả, chúng ta
thường hay em thấy ở trong kinh. Còn chúng ta ngày
nay khuyên bảo hết lời, hết lần này, đến lần khác,
khuyên hoài khuyên mãi, mà người nghe giống như
không nghe thấy vậy, bưng tai không nghe! Hoặc giả
nghe thấy, em thấy, nói đến, các anh di n uất hay
uá, gật đầu cười cười, ra kh i c a đã uên sạch s rồi!
Nguyên nhân do đâu vậy? Không biết túc mạng thông.
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Cho nên chỉ thuyết há thì rất khó khế cơ, đạo l ở
chỗ này. Túc mạng thông là rất vô cùng uan trọng.
Bản thân chúng ta biết được không hải một đời, hai
đời, A-la-hán mới biết 00 đời. Người ở thế giới Cựclạc “Tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng” [đều tự biết
thấu vô lượng đời trước]. Thiện ác đã tạo ở trong vô
lượng kiế , tất cả uả báo đã chịu, đây là đ ch thực
không thể nghĩ bàn.
Thứ ba: “ iai n ng động thị, triệt thính, tri thập
phư ng hứ lai hiện tại chi s ” [Có thể nhìn suốt,
nghe thông biết tận, sự việc ở trong mười hương ba
đời]
“Động thị” là thiên nhãn thông. “Triệt thính” là
thiên nhĩ thông.“Tri thập phương khứ lai hiện tại chi
sự” đây là công năng của thiên nhãn, thiên nhĩ. Cái
công năng này không thể nghĩ bàn. “Thập phương”:
Cái này d hiểu.“Khứ, lai, hiện tại”: Khứ là uá khứ,
lai là vị lai, hiện tại.
Từ một câu kinh văn này chúng ta đã hoàn toàn
hiểu rõ rồi. Họ đã đột há toàn bộ đối với cái mà nhà
khoa học hiện đại gọi là duy thứ vô lượng thời không.
Không gian khắ mười hương, thời gian tột mé: Quá
khứ, hiện tại, vị lai, họ thảy đều có thể nhìn thấy, thảy
đều có thể nghe thấy.
Một là: “Động thị”.
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“Thị” thêm ch “Động thị”. “Động” là thấy rõ
rất sâu, thấy rất rõ ràng, thấy rất vi tế. “Triệt thính” là
sóng âm cực kỳ yếu ớt, thậm ch là bản thân chúng ta
còn chưa hát hiện, nhưng Phật Bồ-tát đã nghe thấy, họ
đã tiế nhận được rồi. Sáu loại thần thông đều có uan
hệ liên đới mật thiết.
Ph a trước trong túc mạng thông nói: Trong vô
lượng kiế uá khứ10 hương, đã tạo tất cả thiện ác.
Hiện nay đức năng trong tự tánh của mình hồi hục rồi,
uá khứ vô lượng kiế nhìn thấy rồi, nh ng âm thanh
đã tạo trong uá khứ vô lượng kiế này nghe thấy rồi.
Nếu u vị th nghĩ, A-la-hán đối với uá khứ chịu
nh ng khổ nạn trong địa ngục A Tỳ, nếu như không
nhìn thấy, không nghe thấy. Tại sao họ lại sợ hãi? Túc
mạng biết, Thiên nhãn nhìn thấy, Thiên nhĩ nghe thấy.
Cho nên mới có loại hản ứng này.
Thiên nhãn thông cũng gọi là thiên nhãn tr
thông, cũng gọi là Sanh T Tr Thông, vì nó có thể thấy
uá khứ, hiện tại, vị lai. Có thể thấy tình trạng sanh t
của tất cả chúng sanh. Quả thật mà nói, trong Phật há
gọi là “Tình trạng của t sanh”. Chết rồi, tiế đó họ lại
sanh, sanh t là một giai đoạn. T sanh là một hiện
tượng của luân hồi, hiện tượng luân hồi sanh t ở trong
lục đạo của bạn, họ thảy đều nhìn thấy, thảy đều biết
rõ, thảy đều tường tận. Cho nên ở thế gian có một số
nhà tiên tri, nói cho chúng ta biết nh ng tình trạng này
ở vị lai.
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Tôi khi năm ưa mới học Phật em thấy nh ng
sách này, liền thỉnh giáo với thầy L . Nh ng nhà tiên
tri này, họ căn cứ vào nh ng l luận nào để suy đoán
vậy? Thầy năm ấy bảo với tôi. Thầy bảo: Đại khái
không ngoài loại lớn.
Loại lớn thứ nhất là số học: Trung Quốc bất kể
là đoán mệnh, em tướng, em hong thủy, tất cả
nh ng thứ này đều không thể tách rời “Kinh dịch”.
“Kinh dịch” là m của số học. Nh ng lời tiên tri này
của Trung Quốc cổ ưa, nổi tiếng nhất như: “Hoàng
cực kinh thế thư”, đều được thu thậ vào trong “Tứ khố
toàn thư”, đều là căn cứ “Kinh dịch”, căn cứ vào số học
để suy đoán. Nước ngoài cũng như vậy, người nước
ngoài gọi là thuật chiêm tinh, đó là một loại số học cao
sâu. Mấy trăm năm trước, Nostradamus người Phá ,
gần như cách chúng ta hiện nay khoảng 00 năm. Ông
suy đoán ngày 18 tháng 8 năm nay hiện tượng thiên
văn, lấy trái đất làm trung tâm, ế thành giá ch thậ ,
là từ trên số học mà suy đoán ra vậy. Đoán rất chuẩn
ác. Qủa nhiên hiện tượng này đã ảy ra, đây là một
loại. Mức độ đáng tin của loại này là bao nhiêu vậy?
Thầy L bảo với tôi: Mức độ đáng tin chỉ có 7-8 chục
hần trăm. Tại sao vậy? Có khi s t nh sai. Khi bản
thân chúng ta đoán mệnh, em tướng cho người khác,
rất nhiều khi em sai, không hải hoàn toàn ch nh ác.
Cái đó hải em công hu của họ, còn hải em thông
tin chúng ta cung cấ có ch nh ác hay không?
Một loại khác n a là thiền định: Qu vị cần hải
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hiểu, định có thể hát thông. trong thiền định năng
lực thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông được hục hồi.
Cái này hoàn toàn ch nh ác. Tại sao vậy? Ch nh mắt
họ nhìn thấy, gọi là cảnh giới hiện lượng. Cái mà trong
số học suy đoán là cảnh giới tỉ lượng, không nhất định
hoàn toàn ch nh ác. Nhưng nh ng điều nhìn thấy từ
trong thiền định, cái đó là rất ch nh ác. Nhưng mà loại
này không nhiều. Thầy L lúc đó còn nêu ra cho tôi
thấy, như lời tiên tri của thiền sư Hoàng Bá, nhưng lời
tiên tri đó của ngài, là ngài dùng cách thức thi ca để
viết ra, rất khó hiểu, đều em không hiểu. Điều ngài nói
ra đó t nh ch nh ác rất cao. Lời ngài nói ra nghe rất kỳ
lạ, đợi sau khi sự việc ảy ra rồi, suy nghĩ lại thấy nói
thật không sai. Trước khi sự việc chưa ảy ra, nghĩ thế
nào cũng nghĩ không ra. Giống như câu đố vậy. Nếu
bạn có tr tuệ, bạn mới có thể đoán ra được. Cho nên
đây là năng lực của thông. Nhưng mà thiền định hát
thông là do tu được.
Thông do tu được có bị mất hay không vậy? S bị
mất. Tâm vừa loạn liền mất hết ngay. Cho nên có rất
nhiều người chúng ta nhìn thấy tu định. Khi nhậ định
họ có cảnh giới, uất định là không còn n a. Đây là
một hiện tượng rất bình thường. Tại sao vậy? Định
công không đủ sâu, không thể duy trì. Trong mấy năm
gần đây, tôi cũng đã từng thấy. Trung Quốc đại lục
h ng vấn tại Mỹ, có một số người có công năng đặc
biệt, tôi cũng đã từng gặ rồi, dường như trước sau gặ
được người, tuổi tác cũng không uá lớn, dường như
cũng chưa vượt uá 0 tuổi, họ có thiên nhãn thông,
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đồng bào Đại Lục gọi họ là “Mắt X uang” mắt của họ
có thể nhìn thấu, có thể thấy nội tạng của người khác.
Cho nên nếu bạn có bệnh tật gì, họ có thể nhìn thấy.
Thấy uả thực là tương đối ch nh ác, cái đó hoàn toàn
không hải gạt mọi người. Chúng tôi đã từng thỉnh giáo
họ: “Năng lực này của anh từ đâu mà có vậy?” Năng
lực của họ do trời sinh, cũng là thuộc về uả báo mà
được. Thật vô cùng hy h u! Chúng tôi h i họ:
- Năng lực này của anh có bị mất hay không?
- S bị mất.
- Bị mất khi nào vậy?
- Tuổi tác càng cao, năng lực s càng kém.
- Tại sao vậy?
- Nhìn cảnh đời ở bên ngoài nhiều, nghe uá
nhiều thứ, tâm loạn rồi. Cho nên muốn duy trì năng lực
này, thì hải gi gìn tâm thanh tịnh.
ất có đạo l . Họ hoàn toàn không có học Phật,
nhưng tương đồng với nguyên l , nguyên tắc mà Phật
đã nói. Năng lực là từ trong tâm thanh tịnh khám há
ra. Tâm không thanh tịnh thì chắc chắn không có năng
lực này.
thế giới Tây Phương Cực-lạc năng lực này là
do Phật Bồ-tát gia trì, do bản nguyện của Phật A Di Đà
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gia trì. Bản nguyện gia trì cho bạn. Bản thân bạn uả
thực có năng lực này, ngài mới có thể gia trì được. Bản
thân không có năng lực, làm sao mà gia trì được? Hơn
n a nhất định hải hợ tác với Phật A Di Đà, thì năng
lực của bạn mới không bị mất đi, mới có thể duy trì
vĩnh vi n. Hợ tác với Phật A Di Đà, ch nh là hải
“Đồng tâm, đồng đức, đồng nguyện, đồng hạnh” với
Phật A Di Đà. Uy lực bản nguyện của Phật mới gia trì
được thật viên mãn. Tâm nguyện của chúng ta, giải
hạnh của chúng ta đi ngược lại với Phật A Di Đà, Phật
có muốn “gia” cũng “gia” không được! Năng lực này
nếu như có, nó không nh ng tiện ch cho việc tu học
của mình, giú đỡ tất cả chúng sanh, giáo hóa chúng
sanh, độ chúng sanh, s tiện lợi uá nhiều. Đây là lợi
ch thù thắng của bản nguyện.
Hai là: “Triệt thính”
trong kinh văn, hạm vi của nó cũng là việc
của mười hương, vị lai, hiện tại. Không gian khắ
mười hương, thời gian suốt ba mé, đây là thiên nhĩ
thông. Tai có thể nghe tiếng, âm thanh của chúng sanh
trong lục đạo đều có thể nghe thấy. Hơn n a còn có thể
thông đạt vô ngại. Không giống chúng ta hiện nay ngôn
ng có chướng ngại, người nước ngoài nói chuyện
chúng ta nghe không hiểu. Nếu như có thiên nhĩ thông,
thì bất kể họ nói ngôn ng gì, chúng ta cũng đều có thể
nghe hiểu. Không nh ng không cần học nh ng ngôn
ng này của nhân gian, cũng không cần hiên dịch,
thảy đều thông đạt cả. Ngôn ng của cầm thú bạn cũng
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hiểu. Ngôn ng của uỷ thần bạn cũng hiểu được. Như
trong kinh Phật thường nói: “Phật dĩ nhất âm nhi
thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải” [Phật
dùng một âm thanh để thuyết pháp, chúng sanh tùy
theo mỗi loại đều hiểu. Cái năng lực này liền hiện tiền.
Chúng tôi ở trong “Cao tăng truyện” đã từng đọc
ua tiểu s của An Thế Cao. Vì trước đây đã giảng ua
mấy bộ kinh do đại sư An Thế Cao hiên dịch, chúng
tôi hải giới thiệu người hiên dịch, nên hải đọc tiểu
s của ngài. Đại sư An Thế Cao có năng lực hiểu được
ngôn ng của cầm thú. Chúng ta chỉ nghe được chim
hót trên cành cây, hót r u ra r u r t. Kỳ thực chúng đang
nói chuyện, chúng ta nghe không hiểu. An Thế Cao
nghe chúng đang nói chuyện, liền bảo với người bạn,
con chim này nó nhìn rất a, nhìn thấy đằng a kia có
người, có mấy người đang đi đến, gánh nh ng gì đó
trên vai. Một lát sau đó, khi người bên kia đi đến, uả
nhiên không sai. Là chim nói, chim ở đó nói đằng kia
có người đến. Ngài có thể nghe hiểu. Tạo sao có năng
lực này vậy? Học. Ngài học từ đâu mà có vậy? Cái
năng lực này, in thưa với u vị, là từ trong thiền định
thâm sâu hát thông. trong tâm thanh tịnh bản năng
hồi hục, cái năng lực này là vốn có, năng lực không có
chướng ngại.
chỗ này đáng để chúng ta chú , là thiên nhân
ở thế giới Tây Phương Cực-lạc, mặc dù cõi Phàm thánh
đồng cư, người hạ hạ hẩm vãng sanh, trong kinh nói
“Hạ ch ”, chúng ta chú
ch này. Đây là trên bản đời
163

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 11

Ngụy dịch có, bản Ngụy dịch là bản của Khang Tăng
Khải, lưu hành rộng rãi nhất. Trong bản của ngài là 8
nguyện: “Quốc trung thiên nhân bất đắc thiên nhĩ, hạ
đáo văn bách thiên ức na-do-tha chư Phật sở thuyết,
bất tất thọ trì giả, bất thủ Chánh Giác” [Trời, người
trong nước chẳng được thiên nhĩ, tối thiểu là nghe lời
dạy của trăm ngàn ức na-do-tha Phật mà chẳng thọ trì
hết cả thì chẳng lấy Chánh Giác]32.
“Hạ đáo” là có nghĩa gì vậy? Cổ nhân có giải
th ch, là nói trình độ thấ nhất, năng lực thấ nhất,
cũng có thể nghe được trăm ngàn ức na-do-tha Phật
nói. Bạn thấy cái hạm vi này bao lớn? Quyết không
hải thiên nhân cõi sắc giới, cõi dục giới ở trong lục
đạo, bậc thánh ở trong há giới tứ thánh không thể
sánh. Cho nên năng lực của họ gần như là hồi hục
hoàn toàn, so với uả vị Như lai rất giống nhau.
Hai loại năng lực này rất uan trọng. Tại sao
vậy? Có loại năng lực này hiện tiền, chúng ta tu học,
bản thân tu học s rất siêng năng, rất nỗ lực. Tại sao
vậy? Ch nh mắt mình nhìn thấy nỗi khổ của địa ngục,
ngạ uỷ. Bạn nhìn thấy nh ng tình trạng này, bạn nghe
thấy sự thống khổ của họ, tiếng kêu gào thê thảm, thì
không dám không uyết ch , không dám không nỗ lực.
Giú chúng ta đoạn ác tu thiện, giú chúng ta nhìn
thấu, buông ả, một lòng một dạ chuyên cầu Tịnh-độ.
Tại sao vậy? Đối với tình cảnh ở cõi Tịnh-độ bạn cũng
nhìn thấy rồi, bạn cũng nghe thấy rồi. Sinh về thế giới
Tây Phương Cực-lạc, năng lực này gần như hồi hục
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hoàn toàn. Chư Phật ở mười hương thế giới thuyết
há , nh ng Bồ-tát đang cùng nhau nghiên cứu thảo
luận, bạn thảy đều nhìn thấy, thảy đều nghe thấy. Cho
nên thế giới Tây Phương Cực-lạc là trường đại học
Phật giáo hoàn bị nhất, hoàn thiện nhất. Cõi nước chư
Phật đều là trường đại học Phật giáo, mà thế giới Tây
Phương Cực-lạc là gi i nhất. Vì đức năng của họ hồi
hục được nhanh nhất, hồi hục được rốt ráo nhất, triệt
để nhất, viên mãn nhất. Cõi nước chư Phật thế giới
khác không thể sánh bằng.
NGUYỆN THỨ 9 - Nguyện có Tha tâm thông.

thứ

Xem tiế đoạn kinh văn này dưới đây. Chương
này chỉ có một nguyện “Tha tâm thông nguyện”.

CHÁNH KINH: “Ngã tác Phật th i, sở hữu ch ng

sanh, sanh ngã u c giả, giai đắc tha tâm trí thông.
Nhược ất tất tri ức na-do tha ách thiên Phật sát,
ch ng sanh tâm niệm giả, ất th chánh giác.”
[Dịch nghĩa: Lúc con làm Phật, tất cả chúng sinh,
sanh về nước con, thảy đều chứng được, trí tha tâm
thông. Nếu chẳng biết được, tâm nguyện chúng sinh,
ức na do tha, trăm ngàn cõi Phật, con thề quyết
không ở ngôi Chánh Giác.]
Nguyện này rất uan trọng, tha tâm thông cũng
gọi là “Tha tâm tr thông”. Tức là biết nghĩ trong tâm
người khác. Trước đây thầy L nói: “Biết mình biết
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người,

mới

có

thể

khế

cơ”.

(所以度众生

也可以取作观摩). Cho nên độ chúng sanh cũng có thể
dùng suy đoán.
Kinh văn mới mở đầu:
Thứ nhất: “ ở hữu ch ng sanh” [Tất cả chúng sanh]
Chúng ta cũng có hần, chỉ cần tin sâu hát
nguyện, cầu nguyện vãng sanh, vì ở trong đây đã có
chúng ta, bao gồm chúng ta trong đó.
Thứ hai: “ anh ngã u c giả, giai đắc tha tâm trí
thông” [Sanh về nước con, thảy đều chứng được, tr
tha tâm thông.]
“Giai đắc” là bình đẳng được, không có ai mà
không được. Năng lực của “Thông” là biết hết tâm
niệm của chúng sanh ở a hằng ức Na-do-tha trăm
ngàn cõi Phật.
Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này.
Sau khi đọc ong, không biết cảm tưởng như thế nào?
Dám nghĩ hay không? Thế giới Tây Phương Cực-lạc
dân số nhiều, không có cách gì t nh uể, không hải số
học có thể t nh ra được, điều này hần sau bản kinh nói
rất rõ ràng. Mỗi người đều có năng lực này “Thiên
Nhãn đỗng thị, Thiên Nhĩ triệt thính, Tha Tâm biến
tri”33. Chúng ta ở nơi đây nhất c nhất động, người ta
đều nhìn thấy rất rõ ràng, chúng ta nói thầm thầm,
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người ta cũng nghe rất rõ ràng, chúng ta khởi tâm động
niệm, họ đều biết cả. Bạn có gì có thể che giấu được
họ?
Năm ưa tôi đọc đến đoạn kinh văn này liền nổi
da gà. Một nghĩ cực kỳ vi tế, thì Phật Bồ-tát ở thế
giới Tây Phương Cực-lạc đã biết từ lâu rồi. Nếu chúng
ta muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực-lạc, chúng
ta ngày nay loại nghĩ này, loại hành vi này, họ có tán
đồng hay không vậy? Chúng ta tin thế giới Cực-lạc, tin
Phật A Di Đà, chúng ta nguyện muốn vãng sanh, nhưng
tâm hạnh của bạn, sợ rằng Phật A Di Đà và mọi người
ở thế giới Tây Phương Cực-lạc đều không đồng , đều
không tán đồng. Mọi người đều lắc đầu, thì Phật A Di
Đà s không thể đến tiế bạn được. Nếu chúng ta thật
sự hy vọng sinh về thế giới Cực-lạc, thật sự muốn
thành tựu ngay trong đời này, bạn không ngoan ngoãn
học tậ làm sao được? Tổ sư đại đức dạy chúng ta
“Thật tâm niệm Phật”. Khởi tâm động niệm đi ngược
lại lời chỉ dạy của Phật Đà, ch nh là không thật tâm.
Người không thật tâm: “Gào rát cổ họng cũng vô ch”
không thể vãng sanh.
Đoạn kinh văn này, nếu như dùng cách nói của
người hiện đại mà nói, đây là thuộc về tâm l học, hiểu
được tâm l của người. Thông thường tâm l học, suy
ét, ước đoán, suy ét, h ng đoán, vậy là hoàn toàn
biết, là năng lực đặc thù. Không cần hải ước đoán,
không cần hải suy đoán, thấy rất rõ ràng, thấy rất sáng
t .
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Chúng tôi mấy ngày nay ở trong b a ăn sáng, đã
báo cáo với u vị rồi. Ngay lúc đọc đến “Cảm ứng
thiên” khuyên bảo chúng ta “T ch lũy công đức”.
trong chú giải dạy chúng ta “Giữ tâm là đức, nỗ lực
làm là công”. Chúng ta gi cái tâm gì vậy? Bạn nghĩ
th chư Phật Như lai, chư Phật Như lai rất rõ ràng, rất
sáng t , nhận biết tất cả chúng sanh trong hư không
há giới là bản thân mình. Chúng ta không biết, không
biết tất cả chúng sanh trong hư không há giới là
mình. trong đại kinh Phật thường nói “Mười phương,
ba đời chư Phật, cùng chung một pháp thân”. Phá
thân là ta, là thân thật của ta. trong thiền tông gọi là:
“Mặt mũi xưa nay trước khi cha m chưa sanh”. Mặt
mũi ưa nay ch nh là nói há thân thanh tịnh. Căn cứ
theo cái nhận biết này, sự thật này. Cho nên chư Phật
Như lai vì tất cả chúng sanh, hiện đủ loại thân, nói đủ
loại há , chỉ là vì một sự việc, mà thuật ng nhà Phật
gọi là “Ph độ chúng sanh”. Dùng cách nói hiện nay
gọi là vì tất cả chúng sanh hục vụ.
“Độ là gì vậy?”
Độ có nghĩa là hục vụ, vì tất cả chúng sanh hục
vụ. Phật gi tâm gì vậy? Tâm chân thành lợi ch tất cả
chúng sanh. Tâm bình đẳng thương yêu tất cả chúng
sanh, tâm thanh tịnh bố th tất cả chúng sanh, đây là
tâm Phật, đây cũng ch nh là “Tâm đại Bồ-đề” mà
chúng ta thường gọi. Đây là tâm Phật của Phật A Di
Đà.
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Chúng ta có tâm Đại Bồ Đề này hay không vậy?
Không có. Hãy mau hát. Sau khi hát ra rồi, thì niệm
niệm không buông. Lợi ch, thương yêu, bố th thực
hiện, ch nh là công đức. Bạn hát cái tâm này, cái tâm
này nếu á dụng, nếu thực hiện, thì đối với tất cả chúng
sanh uyết định không có hân biệt, không hân chủng
loại. Tất cả chúng sanh h u tình trong ch n há giới,
chúng ta vì họ hục vụ. Còn có chúng sanh vô tình
cũng hải vì nó hục vụ. Tại sao vậy? “Tình dữ vô tình,
đồng viên chủng trí”, cùng một há tánh. Như vậy
mới đ ch thực là học Phật, mới tương ưng với “Tâm
nguyện, giải hạnh” của Phật. Không học như vậy, là
không tương ưng. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này
cần hải biết, cần hải thể hội cho được, tâm nguyện
giải hạnh của chúng ta không tương ưng với Phật, thì
không thể vãng sanh.
Tâm nguyện giải hạnh tương ưng với Phật, đây
đ ch thực là niệm Phật rồi. Phật là tâm. Chúng ta bình
thường niệm Phật, là đem câu Phật hiệu này, đem tâm
Phật niệm ra. Tâm “Chân thành” lợi ch chúng sanh,
tâm “Bình đẳng” thương yêu chúng sanh, tâm “Thanh
tịnh” bố th tất cả. Ba câu này của tôi mọi người d
nhớ. Thanh tịnh bố th , là trong bố th tuyệt đối không
en tạ danh vọng lợi dưỡng, uyết không hải nói bố
th còn mong đền đá , không hề mong, đây là bố th
thanh tịnh. Thường gi cái tâm như vậy, thường làm
nh ng việc này, là người chân thật niệm Phật, bạn có
nguyện cầu sanh Tịnh-độ, thân cận Phật A Di Đà, lúc
sắ mạng chung Phật nhất định đến tiế dẫn. Cho nên
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đoạn kinh văn này, chúng ta hải nhớ kỹ.
Thứ ba: “Tất tri ức na-do-tha ách thiên Phật sát”
[Biết được, tâm nguyện chúng sinh, ức na do tha, trăm
ngàn cõi Phật]
Bao gồm cõi Phật Ta-bà chúng ta ở trong đó.
Tâm niệm chúng sanh, bao gồm khởi tâm động niệm
của bản thân chúng ta. Tất cả chúng sanh vãng sanh thế
giới Tây Phương Cực-lạc thảy đều biết, đều có năng
lực này. Huống hồ là Phật A Di Đà, Quán Âm, Thế
Ch ?
Chúng ta ngày nay gặ khổ nạn, thường cầu đến
Bồ-tát Quán Âm, có cần hải cầu không? Có cần hải
đi cầu in hay không? Không cần. Ngài đều biết cả rồi.
Chúng ta khởi tâm động niệm, ngài đều biết hết. Cho
nên chỉ cần tu hành như giáo, thì chắn chắn được chư
Phật hộ niệm, Bồ-tát thiện thần ủng hộ. Tai nạn lớn cỡ
nào, bạn cũng có thể ua một cách bình an, một cách
yên ổn.
Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, có t n tâm
không cần sợ. Ta làm nhiều việc tốt như vậy, Phật Bồtát đều không biết, ta cầu in hằng ngày, không biết
ngài có nghe thấy hay không? Hiện nay chúng ta mới
hiểu rõ, không nh ng ngài nhìn thấy, nghe thấy, trong
tâm chúng ta động nghĩ, bản thân còn chưa chú đến,
nhưng các ngài thảy đều biết rõ hết rồi.
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Thôi hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng
đến đây thôi! A DI ĐÀ PHẬT!
(VCD 109)
NGUYỆN THỨ 10 - Nguyện có Thần túc thông.
NGUYỆN THỨ 11 - Nguyện giáp khắp cúng dường chư

Phật.
Mời mở uyển kinh, khoa hội thứ 1 , đếm uống
hàng thứ , em “Thần túc thông nguyện”.
CHÁNH KINH: “Ngã tác Phật th i, sở hữu ch ng

sanh, sanh ngã u c giả, giai đắc thần thông t tại.
a la mật đa, ư nhất niệm hoảnh, ất n ng siêu
uá, ức na do tha, ách thiên Phật sát châu iến
tuần lịch, c ng dư ng chư Phật giả, ất th chánh
giác”.
[Dịch nghĩa: Lúc con làm Phật, tất cả chúng sinh,
sanh về nước con, thảy đều đắc được, Thần Thông tự
tại, Ba La Mật Ða. Nếu trong khoảnh niệm, không
thể siêu vượt, ức na do tha, trăm ngàn cõi Phật, đi
giáp khắp nơi, cúng dường chư Phật, con thề quyết
không, ở ngôi Chánh Giác].
Cái chương này có hai nguyện “Thần túc thông
nguyện và Biến cúng chư Phật nguyện”. Hai cái sự việc
này, đều là mỗi niệm mong cầu của chúng ta, thế
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nhưng rất không d dàng có được. Trong nguyện văn
của Di Đà, mở đầu hai nguyện này, chúng ta hải tỉ mỉ
mà thấy rõ ràng:
Thứ nhất: “ ở hữu ch ng sanh, sanh ngã u c giả”
[Tất cả chúng sinh, sanh về nước con]
Đây là nói rõ hàm h là người vãng sanh thế
giới Cực Lạc đều có hần, đương nhiên cũng bao gồm
ch nh chúng ta trong đó. Tôi nói lời nói này, là chân
thật hát tâm muốn sanh thế giới Cực Lạc, họ liền có
hần. Thế nhưng thế giới Cực Lạc có thể đi được hay
không? Người ưa nói với chúng ta, há môn tu này
gọi là “Vạn người tu vạn người vãng sanh”. Đây là Đại
sư Thiện Đạo nói, Đại sư Vĩnh Minh cũng có cách nói
như vậy.
Thế nhưng vào ngày nay trên thực tế chúng ta
em thấy, một vạn người niệm Phật, chân thật được
vãng sanh chỉ có ba đến năm người mà thôi. Việc này
do nguyên nhân gì? Chúng ta cần hải tìm ra nguyên
nhân này đem trừ b đi nguyên nhân này thì vãng sanh
thế giới Tây Phương Cực Lạc s không có chướng
ngại. Việc này đồng tu chúng ta nhất định hải nỗ lực,
hải tỉ mỉ uán sát, bình lặng mà tư duy, hải tư duy
nhiều. Cái thế gian này chúng ta khổ, uả báo khổ vẫn
đang h a sau, bạn ngay trong một đời nhận uả báo
khổ, đồng tu học Phật đều biết được, đây gọi là Hoa
báo, uả báo uyết định ở ba đường ác.
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Tình hình của ba đường ác như thế nào? Chúng
ta không rõ tình hình của ba đường ác, cho nên không
có tâm lo sợ, hay nói cách khác, không sợ, không sợ
đọa địa ngục. Việc này thì không còn gì để nói. Không
sợ đọa địa ngục, không sợ biến súc sanh, người như
vậy, chư Phật Như Lai đến ngay hiện tại cũng không
cứu được họ, đây là trên kinh nói “Nhất Xiển Đề”.
Nhất xiển đề là gì?
Là không có thiện căn. Phật đến khuyên họ, họ
đều không tin tưởng, họ đều không thể tiế nhận, vậy
thì không thể cứu. Từ ưa đến nay các tổ sư đại đức,
gần như không có ai không khuyên người niệm “Kinh
Địa Tạng”, niệm “Kinh Địa Tạng”, thật tế mà nói ch nh
là học tậ “Kinh Địa Tạng”. Ngày nay chúng ta chỉ đọc
kinh, người ưa đọc là học tậ , hiện tại chúng ta là
“Chuyên đọc” nhưng “Không chuyên học”, cho nên
không có ch gì. Hiện tại cái niệm này là miệng niệm,
cái ch niệm này bên trên hải thêm bộ khẩu, có miệng
không có tâm, người ưa “Niệm” không có “Khẩu”, đó
là trong tâm chân thật có, đó gọi là niệm. Hiện tại trong
miệng có, trong lòng không có, người ưa ch niệm
này là trong lòng có, đó gọi là thật niệm. Niệm Phật
trong lòng thật có Phật, thật có ch nh là thật lòng muốn
học tậ , học Phật học Bồ Tát, họ mới h u dụng, chỉ là
miệng niệm, không có tâm học tậ , vậy thì làm sao
được? Vì vậy niệm Phật không thể vãng sanh.
Niệm A Di Đà Phật, hải học A Di Đà Phật, A Di
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Đà Phật có tâm riêng tư hay không? Không có! A Di
Đà Phật có thị hi nhân ngã hay không? A Di Đà Phật
có tâm “Tham-Sân-Si-Mạn” hay không? A Di Đà Phật
còn có tạo nghiệ hay không? Chúng ta hải ở chỗ này
mà tư lượng, mà uán sát, chăm chỉ nỗ lực mà học tậ ,
học giống y như A Di Đà Phật, vậy thì làm gì mà
không vãng sanh chứ?
Kinh văn tôi còn sợ nó uá dài, các vị có không t
người công tác rất bận rộn, không có thời gian đến đọc
tụng. Cho nên tôi bèn đem nó giản lượt bớt, ở trong
“Khóa tụng sáng tối” của Tịnh Độ, khóa sáng tôi chọn
hẩm thứ , 8 nguyện, chọn đoạn kinh văn này làm
thời khóa tụng buổi sáng, mục đ ch của đọc tụng là gì
vậy? Hy vọng mình hát cái tâm, hát cái nguyện
giống như Phật A Di Đà, tâm giống Phật nguyện giống
Phật, mục đ ch là ở chỗ này. Khóa tối cũng đã chọn ra
một đoạn kinh, là “Kinh vô lượng thọ” hẩm
đến
hẩm . Nội dung của đoạn kinh văn này là gì vậy?
Là ngũ giới thậ thiện. Tổ sư đại đức dạy chúng ta trì
giới niệm Phật. Hạnh của chúng ta đồng Phật, đó là
hành vi của Phật, cho nên đặc biệt chọn ra đoạn kinh
văn này để đọc tụng sáng tối. Đặc biệt là khóa tối, đọc
đoạn kinh văn này hải kiểm điểm lại ch nh mình, soi
ét lại bản thân em nh ng gì ở trong kinh Phật dạy
chúng ta làm, chúng ta đã làm được hay chưa, nh ng
việc gì ở trong kinh Phật bảo với chúng ta không nên
làm, chúng ta có vi hạm hay không? Có thì hải s a,
không thì cố gắng, thì mỗi ngày mới có tiến bộ. Còn
như Phật dạy bảo chúng ta làm, mà chúng ta không
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chịu làm, Phật dạy bảo chúng ta không nên làm, mà
chúng ta lại cứ làm, thì loại người này cho dù mỗi ngày
niệm trăm ngàn Phật hiệu, vẫn cứ hải bị đọa địa ngục
A Tỳ.
Lời nói này là thật, không hề giả dối, cũng không
hải do tôi nói mà do năm ưa khi tôi mới học Phật,
đọc Đại Thế Ch Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông
Chương Sớ Sao của há sư Quyền Đỉnh, Ngài sống
vào thời Càn Long nhà Thanh. Đọc ở hần sau Ngài
nói người niệm Phật có 100 loại uả báo khác nhau,
điều thứ nhất ch nh là uả báo địa ngục.
Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi nghi hoặc, thật sự
không hiểu, niệm Phật là việc tốt, người niệm Phật tại
sao bị đọa địa ngục? Tôi cầm bản sớ này đi thỉnh giáo
thầy. Vào thời đó tôi học giảng kinh với lão cư sĩ L
Bỉnh Nam, tôi nói:
- Điều này con không hiểu, con có nghi hoặc, vấn
đề này của tôi sau khi nêu ra rồi.
Thầy bảo:
- Anh h i rất hay, vấn đề này tôi s không giảng
cho một mình anh, tôi s lên bục giảng giảng cho đại
chúng nghe.
Nguyên nhân gì vậy? Đem cái hình thức của Phật
giáo, lừa gạt chúng sanh, mở niệm Phật đường, mở đạo
tràng Tịnh Độ, mục đ ch làm gì vậy? Danh vọng lợi
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dưỡng. Đem cái tâm này đi ây đạo tràng, lãnh chúng
niệm Phật, rất có thể ở trong chúng sanh thật sự có
người niệm Phật vãng sanh rồi, nhưng bản thân họ đọa
địa ngục A Tỳ. Tôi mới hiểu rõ sự việc này, suy nghĩ
thấy lời thầy giảng rất có đạo l , có l l .
Cho nên chuyển biến của cảnh giới, là ở một
niệm cực kỳ vi tế. Một niệm giác thì chúng sanh làm
Phật, một niệm mê thì Phật làm chúng sanh. chúng
sanh và Phật không có gì khác biệt. Cho nên Phật há
đại thừa thường nói “Sanh, Phật không hai”. Chúng
sanh cùng Phật không hai, khác biệt ở ngay chỗ nào?
Giác mê không đồng. Cho nên chúng ta nhất định hải
yêu cầu giác ngộ.
Làm thế nào mới có thể giác ngộ?
Không đọc kinh, không nghe kinh thì không
được. Nhưng nghe kinh đọc kinh vẫn không giác ngộ.
Nguyên nhân này do đâu vậy? Bạn không có học Phật.
Còn nếu bạn chân thật hướng Phật Bồ Tát học tậ , thì
bạn liền giác ngộ. Cổ đức dạy chúng ta đọc kinh “Tùy
văn nhập quán”, tùy theo mỗi câu mỗi ch của kinh
văn, đề khởi công hu uán chiếu, đây là chân thật học
Phật.
Thế nào gọi là quán chiếu?
Làm thế nào để “Quán chiếu” vậy? Nh ng danh
từ thuật ng Phật học này, người hiện tại nghe ra không
176

Thuyết giảng Kinh PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

hiểu, chúng ta không thể không đổi một câu d hiểu để
nói.
Hai ch “Quán chiếu”, ch nh là cải đổi uan
niệm, cải đổi niệm. “Quán” ch nh là bạn đối với vũ
trụ nhân sanh, cách nhìn của bạn đối với người, sự việc,
sự vật, đó là uán; “Chiếu” là tr tuệ, bạn dùng tr tuệ
nhìn vũ trụ, nhìn nhân sanh, nhìn tất cả mọi việc, nhìn
tất cả mọi vật, bạn không nhìn sai, không nhìn sai lệch.
Đây gọi là uán chiếu. Phàm hu chúng ta khởi tâm
động niệm, tư tưởng hành vi, đều là sai lầm, tư tưởng
sai lầm, kiến giải sai lầm, hành vi sai lầm, tạo tác vô
lượng vô biên tội nghiệ , tội nghiệ chiêu cảm đến uả
báo. Mọi người cùng nhau tạo nghiệ gọi là cộng
nghiệ , cộng nghiệ cảm đến uả báo ch nh là tai nạn,
thiên tai nhân họa. Cái thế gian này tại vì sao có nh ng
tai nạn này? Trong lúc giảng giải tôi cũng giảng ua rất
nhiều lần, cái tai nạn này do ch nh chúng ta tu hành
không tốt, không đúng há , nên chiêu cảm đến. Người
học Phật là người minh bạch, là người có tr tuệ, đã là
minh bạch, có tr tuệ, uyết định không thể đem trách
nhiệm đùn đẩy cho người.
Chúng sanh tại vì sao mê hoặc?
Chúng ta làm đệ t Phật, không hề đem chánh
há hoằng dương, đây ch nh là đại tội nghiệ của đệ
t uất gia, đại lỗi lầm. Bạn uất gia làm cái gì? Xuất
gia ch nh là hoằng há lợi sanh. Người ta nhìn thấy
bạn, lậ tức gọi là “Phá sư”, bạn là vị thầy, bạn làm
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thầy mà không hề dạy học, vậy người ta gọi bạn là
thầy, chẳng hải là mắng bạn hay sao? Bạn hải gánh
vác trách nhiệm giáo hóa chúng sanh, không thể nói cái
“thầy” này của tôi là tôi không hề làm việc ấu, chẳng
ua là không lên lớ dạy chúng sanh mà thôi. Các vị
th nghĩ em, làm một thầy giáo ở trường học, vậy có
được không? Phẩm hạnh rất đoan chánh, làm người rất
tốt, thế nhưng mỗi ngày không có lên lớ . Vậy thì ở
trường học ch nh hủ vẫn là hải cách chức bạn, vẫn là
hải
hạt bạn.
Ngày nay chúng ta hát tâm uất gia, khoác lên
mình chiếc áo Cà Sa, ch nh là làm giáo viên, vị giáo
viên này không gánh vác trách nhiệm dạy học, tuy là
hiện tại há luật trong ã hội không khai trừ chúng ta,
Phật Bồ Tát cũng khai trừ chúng ta rồi, Long Thiên hộ
há cũng khai trừ chúng ta, vây uanh chúng ta đều là
yêu ma uỷ uái, bạn còn có ngày tháng tốt đ hay
sao? Bạn còn có thể không đọa lạc hay sao? Đây đều là
sự thật, uyết không hải là lời giả dối.
Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vô số
thù thắng, vô số trang nghiêm, chúng ta nói không cùng
tận. Không nh ng chúng ta nói không hết, ở trong kinh
Phật nói, mười hương tất cả chư Phật Như Lai đều
cùng nói, nói đến một nghìn kiế , một vạn kiế , cũng
nói không hết. Nơi thù thắng như vậy mà không chịu
đến, vẫn muốn lưu lại ở thế giới Ta Bà này tạo nghệ .
Bạn nói th em, loại người này, chẳng hải là hồ đồ
đến mức trơ trơ rồi. trong một đời này, thọ mạng con
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người rất ngắn ngủi, người sống được đến 100 tuổi thì
rất t, rất hy h u. Cổ nhân thường nói: “Nhân sanh thất
thập c lai hy”34, con người sống được 0 tuổi là không
nhiều. Không nên cho rằng tôi hiện nay vẫn còn rất trẻ,
ngày tháng tương lai còn dài, chưa chắc. Bạn không có
k hợ đồng với Diêm Vương, làm sao biết khi nào
ông ta đến tìm bạn? “Hoàng tuyền lộ thượng vô lão
thiếu”35 một hơi không h t vào, là ong rồi!
Cho nên người giác ngộ rất u thời gian của
ch nh mình, coi trọng và u nó hơn mọi thứ. Nắm bắt
thời gian, u tiếc thời giờ, chăm chỉ nỗ lực tu hành,
dùng thời gian h u hạn của mình, tu cái há môn vãng
sanh này, hy vọng được vô lượng thọ vĩnh hằng. Thế
Giới Tây Phương Cực Lạc, vô lượng thọ là sự thật,
không hề giả dối. Đây mới thật là người thông minh,
mới thật là người giác ngộ chân chánh.
Nhưng chúng ta nghe giảng kinh, đọc kinh Phật,
có khi cũng có cảm úc. Cũng có giác ngộ, cũng có tâm
hướng tốt, nhưng danh lợi vừa bày ra trước mắt, thì mê
hoặc ngay, thì điên đảo ngay, không thể làm chủ được.
Đây là do nguyên nhân gì? Cái nguyên nhân này là tậ
kh hiền não trong đời uá khứ uá sâu, mà trong đời
này từ nh không được vun đắ điều tốt đ , hong kh
ã hội bất thiện.
Chúng ta trước đây, hong tục tậ uán lương
thiện đôn hậu, bị người tây hương há hoại rồi. Hiện
nay người Trung Quốc thông thường, trong tâm nghĩ
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nước ngoài cái gì cũng tốt, ngay cả mặt trăng nước
ngoài cũng tròn hơn mặt trăng trong nước. Gi cái tâm
l này thì đến khi nào bạn mới có thể uay đầu? Đến
khi nào bạn mới có thể hục hồi lòng tự tin của dân
tộc? Mới có thể hồi hục được đạo đức tiên hiền? Điều
này không thể không biết.
Cho nên Phật há không thể không giảng mỗi
ngày, không thể không giảng kỹ. Cổ nhân giảng kinh
d giảng, còn hiện nay giảng kinh khó giảng. Cổ nhân
giảng kinh chỉ giảng một lần là ong, họ nghe ua liền
giác ngộ ngay. Hiện nay chúng ta đem nh ng lời của cổ
nhân, họ nói một câu, chúng ta bây giờ giảng thành 10
câu, giảng thành 100 câu, mọi người nghe vẫn không
hiểu. Có cách gì bây giờ? Hiện nay khó hơn rất nhiều
so với trước rồi. Nguyên nhân cái khó, chúng ta hiểu
được, cổ nhân từ nh đã có giáo dục gia đình, hun đúc
trong hong kh lương thiện của ã hội, biết nhân uả,
biết thiện ác, biết đúng sai lợi hại. Người hiện nay
không hiểu, người hiện nay không tin.
Người nước ngoài nói trên thế giới hiện nay có
tai nạn lớn, năm 1
là thế giới tận thế, mọi người
nghe ong thì trong lòng hoảng sợ. Đặc biệt hiện nay
nh ng thứ này, tin tức ở trên mạng, ở trong nhà u vị
có máy vi t nh đều có thể nhìn thấy. Sau khi em rồi, sợ
hãi biết bao! Có rất nhiều đồng tu đến h i tôi:
- Phá sư, làm sao bây giờ?
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Tôi bảo họ:
- Thế giới tận thế có hay không? Trên l luận mà
nói thì có. L luận gì vậy? Trong Kinh Phật nói: “Tất
cả pháp từ tâm tưởng sanh”. Hằng ngày cứ nghĩ thế
giới tận thế thì tận thế đương nhiên s đến thôi.
Nó bị bạn nghĩ ra mà! Vốn dĩ không có, là do bạn
nghĩ ra! Mọi người đều nghĩ như vậy, thì tận thế s đến
ngay. Nhưng bạn hải nhớ kỹ, người nước ngoài nghĩ
thế giới tận thế, người Trung Quốc không nghĩ. Bạn
hiểu cái này không vậy? Người Trung Quốc chúng ta
không nghĩ thế giới tận thế, họ nghĩ, chúng ta không
nghĩ. Chúng ta khẳng định đời đời kiế kiế đều có chư
Phật, Bồ Tát thị hiện ở đông hương, ở trong “Phẩm
hổ môn” đã nói
ứng thân, “Ngàn nơi cầu, ngàn nơi
ứng”, nhưng để lộ thân hận không nhiều, là vô cùng t,
hoàn toàn không để lộ thân hận, rất nhiều. Chúng ta
thấy trong lịch s có ghi ché , người để lộ thân hận,
đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ là Phật A Di Đà tái lai. Tr
Giả đại sư thời đại Tùy Đường, là Phật Th ch Ca Mâu
Ni tái lai. Thiện Đạo đại sư cũng là Phật A Di Đà tái
lai. Phó cư sĩ tức là Phó Đại sĩ, là Bồ Tát Di Lặc tái lai.
Gần hơn một chút là Hàn Sơn, Thậ Đắc ở chùa Quốc
Thanh là Văn Thù, Phổ Hiền tái lai. Phong Can là Phật
A Di Đà tái lai. Thời đại nhà Tống hòa thượng Bố Đại
là Bồ Tát Di Lặc tái lai. Đây là cách chúng ta cũng
không uá a, có vị mấy trăm năm, có vị hơn 1000
năm. Nh ng chư Phật Bồ Tát này là người không thể
ngờ được. Cho nên nếu như nói ngày nay trên thế giới,
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s có tai nạn lớn như vậy, cái Ngài hải nói cho chúng
ta biết, các Ngài không nói. Người gần nhất là Ấn
Quang Đại sư đầu năm dân Quốc, mọi người đều biết,
Ngài là Bồ Tát Đại Thế Ch của thế giới tây hương tái
lai, ch nh bản thân Ngài đ ch thực có nói với chúng ta
có tai nạn, có tai nạn rất lớn, u vị đọc "Văn sao" bạn
s đọc thấy rất nhiều. Nhưng mà không có nói, giống
như tai nạn mà người tây hương nói, không hề nói.
Cho nên chúng ta nghe nh ng lời mà người tây hương
nói kia, cũng không nên sợ hãi, cũng không nên lo
nghĩ. Cứ theo hương há của đại sư Ấn Quang dạy
chúng ta mà làm thì chắc chắn ch nh ác. đại sư ấn
uang dạy chúng ta “Tin sâu nhân uả”. Qu vị hải
hiểu rằng, thiện há của thế uất thế gian đều được
ây dựng trên cơ sở của nhân uả, nhất định hải hiểu,
đây là sự thật, người hiện nay gọi là chân l . Nhân
duyên uả báo là chân l , nhân thiện chắc chắn được
uả thiện, nhân ác nhất định bị uả ác, nhân duyên uả
báo không hề sót lọt.
Học Phật, học Bồ Tát, học tổ sư đại đức, đều là
tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Th ch Ca Mâu Ni
Phật cả đời không ây đạo tràng, đây là tấm gương tốt
cho chúng ta; Đại sư Ấn Quang cả đời ở nhờ đạo tràng
của người khác, Ngài ch nh mình chế ra cho ch nh
mình ba điều giới luật: Thứ nhất không làm trụ trì, thứ
hai không nhận đệ t uất gia, thứ ba không truyền
giới. Cả đời Ngài đã làm được, đời sống của Ngài rất tự
tại, cả đời làm khách, không làm chủ.
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Tôi rất k nh ngưỡng đối với Ngài, rất ngưỡng mộ,
cả đời tôi học lão há sư, cả đời tôi không có đạo
tràng. Gần đây Hong Kong có nhân duyên, nói có một
lầu chung cư muốn bán, tôi em thấy rất vừa . Mới
đây ở Hong Kong chúng ta thành lậ một hội “Học Hội
Giáo Dục Phật Đà Hong Kong”, đang không có hội sở,
muốn đi mua một hội sở, bên đó có cư sĩ Lại, cùng tôi
ở nơi đó đàm hán, chưa đàm hán thành công. Hôm
nay có gởi cho tôi một tờ điện t n, chưa đàm hán
thành công, tốt, thì tôi cũng không muốn. Vậy chúng ta
đem tiền định mua cái căn chung cư đó mau đưa ua
Đại lục để cứu tai, gần đây đại lục lại có ảy ra tai nạn,
cứu tai là uan trọng, còn uan trọng hơn so với ây
đạo tràng nhiều. Trong Phật há thường nói “Cứu một
mạng người còn tốt hơn xây tháp bảy tầng”, không nên
ây đạo tràng.
Vì vậy hải học tậ với Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát
là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Học Phật, nếu như
muốn có thành tựu, tôi thường nói, thường hay khuyên
các đồng tu, hải buông ả tự tư tự lợi, mỗi niệm uyết
không vì ch nh mình mà lo nghĩ, mỗi niệm vì ch nh
mình, mỗi niệm nghĩ đến đạo tràng của ch nh mình, thì
sai rồi.
Các vị em thấy Cư Sĩ Lâm, hiện tại cái đạo
tràng này không tệ, dường như rất thịnh vượng. Vì sao
nó có thể hưng vượng lên vậy? Các đồng tu cũ ở nơi
đây biết, cái đạo tràng này từ trước các đồng tu từ trên
uống dưới, đều vì đạo tràng của ch nh mình mà lo
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nghĩ, nghĩ ch nh mình, nghĩ đến đạo tràng của ch nh
mình, không có thần hộ há , Phật Bồ Tát cũng không
đến. Trong nh ng năm gần đây, cư sĩ L Mộc Nguyên
nhận trách nhiệm ở nơi đây, lãnh đạo mọi người, ông
mỗi niệm vì chúng sanh mà lo nghĩ, mỗi niệm vì Phật
há mà lo nghĩ. Ông nói: “Cư Sĩ Lâm không phải là
Cư Sĩ Lâm của Singapor, là Cư Sĩ Lâm của toàn thế
giới”, cho nên Phật cũng đến, Long thiên hộ há cũng
đến, do vậy mới hưng vượng lên.
Do đây có thể biết hưng suy của đạo tràng là ở
tâm lượng của bạn lớn hay nh . Chúng ta ây cái đạo
tràng này là vì chúng sanh niệm Phật của toàn thế giới
mà ây, ông nghĩ đến, thật sự cũng đã làm được, mỗi
ngày, hiện tại vẫn không đến mỗi ngày, đại khái mỗi
một tuần l , mỗi một tuần l , đều có rất nhiều đồng tu
từ các khu vực uốc gia khác đến nơi đây để niệm Phật.
Đạo tràng từ trên uống dưới, nh ng nhân viên hụ
trách đều là người làm công uả, đều là vì nh ng đồng
tu bạn h u mà hục vụ. Tôi cũng ở nơi đây vì mọi
người hục vụ, cho nên cái đạo tràng này là thuộc về
người của toàn thế giới, đó mới là vĩ đại, đối với cả
thảy Phật há , đối với cả thảy thế giới, làm ra cống
hiến chân thật, cho nên người ở khu vực này có hước
báo, có duyên hận vì tất cả chúng sanh hục vụ. Xây
dựng đạo tràng này, tuy uy mô không lớn, nhưng có
“Đạo phong”, có “Học phong”36. Hơn n a vô cùng
thù thắng, một môn thâm nhậ , điểm này, hy vọng các
đồng tu sơ học hải đặc biệt lưu .
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Vào thời ưa, bất kể là Trung Quốc hay là Ấn
Độ, Phật há , thế gian há đều coi trọng “Sư thừa”.
“Sư thừa” tức là bạn có thầy, há môn này của bạn,
hương há tu học là học với người nào? Ai là người
truyền cho bạn, dứt khoát không thể nói không thầy mà
tự biết, không có cái đạo l này, từ ưa đến nay chưa
từng nghe thấy. Nền học vấn chân thật chắc chắn hải
từng đời truyền cho nhau. Cho nên học Phật chỉ có thể
có một vị thầy, có thầy là con đường, thầy là đứng
ở ngã , thầy là đứng gi a ngã tư, bạn không biết
theo ai. Bạn làm sao có thể học thành công được?
Năm ưa tôi đã từng dạy ở Phật học Viện, cũng
có người mời tôi ây dựng Phật Học Viện, tôi cũng
từng làm Viện trưởng Viện Phật Học. Sau này tôi hiểu
rõ, tôi đã sai! Cho nên đã sám hối trước Phật Bồ Tát,
không dám ây Phật Học Viện n a. Suy nghĩ lại,
nh ng lời mà tiên sinh Phương Đông Mỹ năm ưa nói
với tôi, tôi không hề để . Sau này sau khi giác ngộ rồi
thì mới biết. Người thầy, ngày đầu tiên tôi vừa tiế úc
Phật há , thầy đã dạy cho tôi rồi, tôi đã uên nó sạch
hết rồi. Thầy nói nh ng gì với tôi vậy? “Trường học
hiện nay, thầy giáo không ra thầy giáo, học trò không
ra học trò, bạn muốn đến trường để học kiến thức, thì
ch ng học được gì cả”. Sau này tôi làm Viện Phật Học,
tôi mới chợt vỡ l ra, Viện Phật Học mở rất nhiều khóa
trình, mời rất nhiều thầy giáo. Thầy này nói cái này tốt,
thầy kia nói môn kia hay, khi học trò đang nghe, nghe
đến môn thứ , thầy giáo hê bình môn thứ nhất. Môn
đầu tiên dạy “Kinh Di Đà”, môn thứ dạy “Kinh kim
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cang”, thầy dạy “Kinh Kim Cang” nói Tịnh Độ không
hay, không thể thành tựu. Học trò đến h i tôi:
- Viện trưởng, vậy hải làm sao? ốt cuộc chúng
con học “Kinh Di Đà” hay là nghe “Kinh Kim Cang?
Tôi cũng ngớ người, không hải tán thán lẫn
nhau, không hải dung hòa lẫn nhau, mà bài ch lẫn
nhau. Người nào cũng nói môn của mình hay, người
khác đều không tốt. Từ đó về sau tôi không làm Viện
Phật Học n a. Viện Phật Học mời tôi dạy, tôi cũng
không đi. Tại sao vậy? Lỗi với con em người ta. Tư
tưởng của họ đã loạn cả rồi, tôi lại có thêm một con
đường n a, chẳng hải càng hiền hức sao? Vậy nên
không đi.
Chút thành tựu này của bản thân tôi, còn may
mắn d nh được một chút duyên rìa của “Sư thừa” là học
với một thầy. Học bao lâu vậy? Mười năm! Thầy giáo
truyền giới điều cho tôi, có điều: Điều thứ nhất, chỉ
cho hé nghe một mình thầy giảng kinh thuyết há ,
nghe một mình thầy thôi, ngoài thầy ra, bất kỳ người
nào giảng kinh thuyết há , không được hé nghe,
đây là điều thứ nhất; Điều thứ : Đọc sách, bất kể là
đọc sách Phật, hay là đọc sách thế gian, chưa được sự
đồng của thầy, thảy đều không được đọc; Điều thứ :
Vì trước đây tôi đã học năm, nh ng cái anh học được
năm ấy, tôi không thừa nhận, thảy đều b hết. Bắt
đầu từ hôm nay học lại từ đầu.
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Lúc đó nghe thầy nói điều cam kết này, thì cảm
thấy vị thầy này thật độc đoán, thật chuyên uyền, bất
kể đạo l . Nhưng nghe nói vị thầy này rất hay, có đức
có học, thế là cũng bèn tiế nhận. Tiế nhận điều này,
cứ theo điều này nghiêm túc học tậ , học được
tháng thì có cảm nhận. Cảm thấy hương há này rất
hay. Tại sao vậy? Phiền não giảm bớt, tr tuệ tăng
trưởng. Không cho hé anh nghe, thì tai đóng chặt;
Không cho bạn em gì cả, thì mắt cũng đóng k n rồi,
chỉ được nghe mỗi một người, chỉ có thể tiế nhận sự
chỉ dạy của một người, đi một con đường, con đường
này đã đi thông rồi.
Cho nên ngày nay có người mời tôi đi giảng kinh,
tôi hải h i trước, đạo tràng đó học há môn gì?
Nh ng thầy nào đang dạy ở đó? Vừa nghe có rất nhiều
rất nhiều há sư, cảm ơn, hay uá! Các anh rất hay, rất
hiếm có, tôi không đi được! Tôi đâu có nhiều thời gian
để đi lên vết e đổ chứ.
Cho nên “Thế học” hay “Phật học” nếu muốn
thành tựu: “Một môn thâm nhập, huân tu trường k ”
chắc chắn là thành công. Vậy đến khi nào mới có thể
tham học vậy? Khai ngộ rồi.
Có rất nhiều đồng tu h i: “Khai ngộ là như thế
nào?” Khai ngộ trạng thái đó, nói thế nào cũng không
thể nói được! Bạn cũng không cách gì thể hội được.
Nhưng tôi có thể chỉ ra một hình tượng gần giống, bạn
dần dần mà thể hội. Người khai ngộ, lục căn dứt khoát
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không bị trần bên ngoài cám dỗ; mắt thấy sắc, tai
nghe tiếng, không bị cảnh bên ngoài cám dỗ. Nếu như
thấy sắc, nghe tiếng, trong tâm vẫn khởi tâm động
niệm, vẫn còn ưa th ch, vẫn còn ghét b , thì bạn vẫn
chưa khai ngộ. Nếu bạn sau khi khai ngộ rồi, thì tuyệt
đối không bị cám dỗ.
Trong “Kinh Kim Cang” thường nói “Bất thủ ư
tướng, như như bất động” (ngoài không d nh tướng,
trong không động tâm) thì người đó là người khai ngộ,
tâm địa thanh tịnh, hoàn toàn không có mảy may ô
nhi m, cảnh giới bên ngoài tường tận hân minh, rõ
ràng sáng t , tuyệt đối không bị cám dỗ, đây là tướng
khai ngộ;
Người khai ngộ, tâm địa thanh tịnh, chỉ sinh tr
tuệ, không sinh hiền não. Lục tổ Huệ Năng Thiền
tông, lúc Ngài đi tham vấn ngũ tổ, nói với ngũ tổ:
“Trong tâm đệ tử, thường sanh trí tuệ.” đó là khai ngộ
rồi.
Chúng ta hiện nay là “Trong tâm đệ t thường
sanh tạ niệm, thường sinh hiền não”. Ngày ngày khởi
vọng tưởng, chỉ có tham sân si mạn, vậy thì làm sao
khai ngộ? Nên biết rằng, người khai ngộ không tạo
nghiệ n a. Người chưa khai ngộ, niệm niệm đều đang
tạo nghiệ . Làm sao có thể vãng sanh? Thế giới Tây
Phương nhìn thấy trang nghiêm thù thắng như vậy, có
nhiều cái hay như vậy, chúng ta làm sao có thể đạt
được? Trước tiên hải biết thành thật niệm Phật, tôi nói
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cái đạo tràng này thù thắng, có thể nói từ ưa đến nay,
cái đạo tràng này là thù thắng nhất. Tôi nói lời này là
dựa vào đâu vậy? Có hải là ch nh mình đang khoa
trương ch nh mình vậy? Không hải, tôi thì thấy sao
nói vậy: Niệm Phật Đường một câu Phật hiệu,
giờ
đồng hồ không gián đoạn, nên việc này thì không kỳ lạ,
thế gian này có không t niệm Phật Đường cũng không
làm được; Giảng đường mỗi ngày giảng kinh hai giờ
đồng hồ, việc này rất khó làm được, một năm 0
ngày, không kém khuyết ngày nào, hiện tại ở thế giới
này không thể tìm ra; Càng khó được hơn cho nên nói
thù thắng đệ nhất, đều là giảng “Kinh Vô Lượng Thọ”,
không hề giảng hai loại kinh, mỗi ngày đều đang giảng
“Kinh Vô Lượng Thọ”. Ngày ngày nhận được huân tậ
của “Kinh Vô Lượng Thọ”. Đây là thế giới đệ nhất,
chân thật là “Một môn thâm nhậ , trường kỳ huân tu”.
Ngày ngày nghe kinh, giú đỡ bạn niệm Phật, ngày
ngày giú bạn niệm Phật, ngày ngày giảng chỗ tốt của
niệm Phật, ngày ngày giảng y chánh trang nghiêm của
thế giới Tây Phương, khiến cho bạn t n tâm kiên định,
nguyện tâm kiên định, một lòng cầu sanh thế giới Tây
Phương Cực Lạc. Đây mới là thế giới chân thật đệ nhất,
tìm n a cũng không ra, cho dù tìm được có nơi ngày
ngày giảng kinh, không hải chuyên giảng một bộ kinh,
cái đạo tràng này chỉ giảng một bộ kinh. Các đồng tu
nghe tốt, bộ kinh này nghe không chán, nghe ua từng
lượt từng lượt, nghe 100 lần, nghe 1000 ngàn lần, nghe
10 ngàn lần, đều là nghe không chán. Tại vì sao nghe
không chán? Mỗi biến đều có chỗ ngộ, mỗi biến đều là
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mới mẻ, đây chẳng hải là nói thường sanh tr tuệ hay
sao?
Ngày nay chúng ta uan trọng nhất ch nh là
“Sanh ngã quốc giả” [Sanh về nước con], chúng ta làm
thế nào sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc? hải
chân thật hát tâm, hải đem hết thảy thế gian này
buông ả.
Buông ả, in nói với các vị, vạn nhất không nên
hiểu lầm, buông ả ở nơi tâm, không hải buông ả ở
nơi sự, đồng tu đại lục có đem đến nói cho tôi tin tức,
còn viết thư nói với tôi, họ nghe tôi giảng kinh nói
“Phải nhìn thấu, buông xả”, họ nhìn thấu buông ả rồi,
công tác cũng từ b , mỗi ngày ở trong nhà niệm Phật,
niệm đến sau cùng không có cơm ăn, cả nhà đều oán
thán đến h i tôi hải làm sao? Tôi nói tôi không có bảo
bạn buông b công việc, tôi bảo bạn buông b , thế
nhưng không có bảo bạn buông b công việc, bạn
không có nghe lời của tôi, nghe cho rõ ràng, buông b
là buông b vọng tưởng, hân biệt, chấ trước ở trong
tâm, buông b nh ng thứ này. Nếu như Th ch Ca Mâu
Ni Phật buông ả, thì Ngài không giảng kinh, không
nói há , vậy thì không có hương há . Ngài vẫn là
giảng kinh nói há
năm, bôn ba khắ nơi, nhiệt tâm
giáo hóa, nơi sự thì không buông ả, trong tâm buông
ả rồi, thân tâm thanh tịnh, không nhi m một trần, một
đời trải ua ba y một bát, trải ua loại đời sống này,
buông ả hết, buông ả nh ng thứ này, không hải đem
công việc buông ả, không hải buông ả đi trách
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nhiệm, vậy thì bạn hoàn toàn sai lầm, đó là bạn trốn
tránh trách nhiệm, bạn hiểu sai đi của Phật. Trong kệ
khai kinh nói “Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa”,
bạn làm sao có thể hiểu sai đi nghĩa của Phật?
Chúng ta hát tâm uất gia, uất gia việc thứ
nhất, hải nỗ lực học tậ , tu dưỡng hẩm đức học vấn
của ch nh mình, có hẩm đức tốt, học vấn tốt, mới có
thể giáo hóa chúng sanh. Người uất gia ở trong ã hội
là thân hận như thế nào? Tôi cũng giảng nói rất rõ
ràng, Th ch Ca Mâu Ni Phật Ngài đã biểu di n ra, là
nghĩa vụ, nghĩa vụ ch nh là không tiế nhận báo đá ,
nhà giáo dục ã hội đa nguyên văn hoá, người làm
công tác giáo dục ã hội, đây là thân hận của Phật ở
thế gian.
Chúng ta làm đệ t của Phật, học Phật thì hải
biết thân hận của ch nh chúng ta, là một người làm
nghĩa vụ đa nguyên văn hoá, người làm công tác giáo
dục ã hội. Vậy thì bạn không sai, chúng ta cần hải
làm tốt hần công việc của ch nh mình, làm được viên
mãn.
******
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(VCD 110)
Phần công việc này nếu như làm không được tốt,
chúng ta ch nh là tội nhân của Phật Bồ Tát, làm sao
ứng đáng với Phật Bồ Tát, làm sao ứng đáng với tổ
sư đại đức, làm sao ứng đáng được đối với chăm sóc
cúng dường của bốn chúng đồng tu, cho nên chúng ta
hải thường hay suy ét, mỗi một vị đồng tu, đồng tu
uất gia, hải chăm chỉ nỗ lực, hải hoằng há lợi
sanh, cho nên tâm chân thành của ch nh mình, tâm từ
bi, vô tư không điều kiện, cúng dường tất cả chúng
sanh, bố th tất cả chúng sanh, giáo học của Phật há
thúc đẩy ở thế gian này, thì không có chướng ngại,
không có khó khăn.
Phật há là giáo dục, giáo dục đa nguyên văn
hoá, Phật há không hải tôn giáo, các vị nhất định
hải làm cho tường tận, làm cho sáng t . Phật há
dung hòa tất cả tôn giáo, viên dung hòa hợ . Trên kinh
đại thừa các vị thường hay em thấy, có rất nhiều
người lãnh đạo tôn giáo, đại đức trong tôn giáo, bực
trưởng lão đều đang học Phật, đều là học trò của Th ch
Ca Mâu Ni Phật. Trên Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta em
thấy Thắng Nhiệt Bà La Môn, Biến Hành ngoại đạo, là
lãnh đạo tôn giáo. Trên Kinh Địa Tạng chúng ta xem
thấy Bà La Môn N , đó là t n đồ của tôn giáo, đều tiế
nhận giáo dục của Phật Đà. Giáo dục của Phật Đà là
giáo dục tr tuệ, là giáo dục đạo đức cao độ, tất cả
chúng sanh hải nên học tậ , cho nên giáo dục của Phật
không có bất cứ giới hạn nào.
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Chúng ta ở Singa ore, ở nơi đây tu học truyền bá
hiện tại đã có ảnh hưởng rất tốt: Hưng Đô giáo mời
chúng ta đến đó giảng kinh, t n đồ th nh chúng của họ
đều là nghe Anh văn, tôi không cách nào đi, tôi hái
há sư Ngộ Lâm của chúng ta. Chúng ta có một tổ
phiên dịch nh , đối với mặt ngôn ng không có chướng
ngại, tôi mời bên đó mấy vị đến bên kia của họ để lên
lớ . Việc này chân thật là thực ti n đa nguyên văn hoá,
từ trước chưa từng làm ua; X-Lam giáo thông báo cư
sĩ L Mộc Nguyên yêu cầu tôi giảng kinh, muốn tôi
ch nh mình mang theo hiên dịch. Chúng ta ngày hôm
nào cùng nghiên cứu, chúng ta tiế nhận lời mời của
họ, tương lai tôn giáo dần dần chân thật giao lưu lẫn
nhau, đôi bên mời giảng kinh, ngay trong kế hoạch của
chúng ta hải thành lậ Phật Học Viện, Phật Học Viện
tương lai hê chuẩn, Phật Học Viện chúng ta khai
giảng, chúng ta s mời các tôn giác khác đến Phật Học
Viện của chúng ta để học. Tôi đã có cái khái niệm này
từ rất sớm rồi, tôi đã nói ua với Cư Sĩ L rằng chúng
ta mời họ đến giảng khái luận tôn giáo. Chúng ta hải
có nhận biết đối với họ, hải hiểu rõ đối với họ, giáo
nghĩa khái luận của tôn giáo họ, nghi thức của họ, cảnh
giới tu học của họ, mời truyền giáo sư của họ đến vì
chúng ta lên lớ , chúng ta có cái niệm này, nhưng
vẫn chưa thực ti n được. Họ mời chúng ta trước, họ cao
hơn so với chúng ta, chúng ta không thể không tôn
k nh, không thể không bội hục. Việc này trên toàn thế
giới Singa ore làm trước nhất, vì toàn thế giới kiến tạo
nền móng đa nguyên văn hoá, làm ra một tấm gương
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tốt nhất. Đây là giới tôn giáo của Singa ore cống hiến
to lớn đối với toàn thế giới, tương lai trong lịch s nhất
định s hải ghi lại, đây là mở đầu, gi a tôn giáo dung
hòa hợ tác lẫn nhau, bắt đầu từ ngay nơi đây.
Cho nên chỗ này là “Phước địa” (đất hước). Mọi
người nghe đến hước địa thì không nên hát cuồng,
cho rằng có tai nạn đại khái ở nơi đây không có vấn đề,
nên có thể yên tâm mà đi tạo nghiệ . Vậy bạn vẫn là
không thể trốn kh i tai nạn, nhất định hải đoạn ác tu
thiện, nhất định hải hụng trì tam uy, ngũ giới mười
thiện.
Chúng ta đề ướng “Giữ tâm tốt, làm việc tốt,
nói lời tốt, làm người tốt”, chúng ta đề ướng bốn tốt,
hải thực ti n bốn tốt, hải chân thật làm cho được,
không hải hô hào khẩu hiệu, hô khẩu hiệu không ch
gì, nhất định hải làm được. Chúng ta ua lại với các
tôn giáo khác, chúng ta là chân thành, vô tư, vô điều
kiện, hụng hiến cúng dường đối với họ. Hôm ua cư sĩ
L báo cho tôi một tin tức, ông thảo luận với nh ng
lãnh tụ tôn giáo này, ngay trong đó Hồi giáo hay là Ấn
Độ giáo có người ở trong giáo hội của họ nói:
- Phá sư Tịnh Không rất ưa th ch bố th , chúng
ta có khó khăn gì thì đi tìm ông ấy.
Trưởng lão trong tôn giáo của họ nói với họ, ông
nói:
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- Cái nghĩ này của các vị sai rồi, nếu chúng ta
có tiền, hải cúng dường há sư Tịnh Không, để ông
ấy làm nhiều việc tốt, ông này rất là công bình, không
có lòng tư riêng.
Các vị th nghĩ em, tương lai nhất định các tôn
giáo khác s đưa đồ cúng dường đến đây, tôn giáo khác
nhau làm thế nào có thể không hòa hợ chứ? Cho nên
viên dung hòa hợ , tôn trọng lẫn nhau, k nh yêu lẫn
nhau, hợ tác lẫn nhau, việc này không hải l luận,
uyết định có thể thực ti n. Cho nên tôi dạy mọi người
rất đơn giản, thế nhưng nhất định hải nỗ lực mà làm:
Thiện tâm chân thành; Lòng yêu thương chân thật; Vô
tư vô điều kiện bố th cúng dường. Chỉ cần bạn làm cho
được ba điệu này, giáo học đa nguyên văn hoá uyết
định không có chướng ngại.
Giáo học đa nguyên văn hoá ch nh là hoằng há
lợi sanh, hiệu uả là an định ã hội, thế giới hòa bình,
người người đều có thể k nh yêu lẫn nhau, hòa thuận
cùng ở với nhau, hợ tác lẫn nhau, mới có thể trãi ua
được đời sống hạnh húc mỹ mãn chân thật. Đây là
Phật há , Phật há không hải là không đàm, cũng
không hải là đàm huyền thuyết diệu. Các vị tỉ mỉ mà
quán sát kinh điển, tỉ mỉ mà em ua kinh điển, nhất là
hiện tại chúng ta đang giảng Kinh Hoa Nghiêm, tôi
giảng giải với mọi người, mỗi câu mỗi ch đều thực
ti n ngay trong đời sống, dạy chúng ta làm thế nào trải
ua ngày tháng, làm thế nào làm việc, làm thế nào đối
nhân
thế tiế vật, đây là học vấn chân thật. Hiện tại
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chúng ta hải chăm chỉ nỗ lực học tậ , mới lấy được tư
cách bước vào cõi nước Phật tu học. Thế giới Cực Lạc
là đại học Phật giáo, c a lớn thường mở, chỉ cần chúng
ta chân thật muốn đi, muốn đi, cái thế gian này danh
vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, “Tham-sân-si-mạn”
hải buông ả triệt để.
Tôi mỗi ngày ở nơi đây dạy người, nhất định hải
đem ch nh mình đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả
vật, ả b đi niệm khống chế, cái niệm này là tất cả
“Câu sanh phiền não”37 của chúng sanh sáu cõi. Việc
này không hải học được, bạn thấy trẻ nh , mới hai ba
tháng tuổi, chúng biết cầm ly bình s a, chúng muốn
khống chế nó, chúng không buông b nó, việc này bạn
có thể uán sát thấy. Đây là gì vậy? Tư tâm, tự tư tự
lợi, nhà Phật gọi là “Câu Sanh hiền não”, là tậ kh
mang đến từ uá khứ, cái tậ kh này không tốt.
Chúng ta giác ngộ rồi, tường tận rồi, triệt để
buông b , sau khi buông b , tâm của bạn thanh lương
tự tại, bạn không còn sanh hiền não, bạn ngày ngày
sanh tr tuệ. Thế nhưng nếu cái niệm này không thể
buông b , trong tâm bạn liền sanh hiền não, không
sanh tr tuệ, càng nghiêm trọng hơn so với đây, là đối
với tất cả người, tất cả vật, tất cả vật niệm chi m h u.
Chiếm h u là tạo nghiệ , khống chế là mê hoặc, cho
nên không thể không buông ả, nhất định hải buông
ả. Vì sao vậy? Mọi người đọc ua “Kinh Kim Cang”,
trên Kinh Kim Cang nói “Tam tâm bất khả đắc”38. Bạn
hải chân thật hiểu rõ “Tam tâm bất khả đắc”, thì
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niệm khống chế tất cả người và sự vật, tự nhiên liền
không còn, nếu bạn tường tận các há nhân duyên
sanh, hàm h là “Pháp nhân duyên sanh, đều không có
tự tánh, bản thể tức không, trọn ch ng thể có được”39.
Sau cùng Kinh Kim Cang nói “Tất cả pháp hữu vi, như
mộng huyễn bèo bọt”40. Bạn đối với tất cả người sự vật
có niệm chiếm h u, tự nhiên liền s không còn. Bạn
có thể đoạn dứt đi hai niệm này, bạn được đại tự tại,
thì bạn rất d dàng bước vào c a đại thừa, vào c a đại
thừa ch nh là đại Bồ Tát, không nh ng siêu việt sáu cõi,
còn siêu việt mười há giới.
Do đây có thể biết Phật Bồ Tát cùng hàm hu
cách nhau một niệm, bạn một niệm này không thể
buông ả, bạn là hàm hu, cái niệm đó bạn buông ả
rồi, đó ch nh là Phật Bồ Tát. Chúng ta niệm Phật muốn
vãng sanh, nhưng không thể vãng sanh, uyết định ở
cái niệm này.
Nh ng lời nói này dường như là lời ngoài đề?
Không sai, với đề cũng chỉ được nơi uan hệ. Tại vì
sao nói nhiều lời như vậy? Có một số đồng tu từ bên
ngoài đến, có người từ Hắc Long giang đến, a đến như
vậy, rất không d dàng đến nơi đây ở mấy ngày, nếu tôi
không nói với họ, thì tôi có lỗi với họ. Các vị đồng tu ở
Singa ore thì thường nghe, nghe rồi nhưng vẫn không
làm được, cho nên nói thêm vài lần, nghe vài lần, vẫn
là việc cần làm, vì các vị không làm được mà, nếu các
vị làm được rồi, thì tôi s không nói n a, còn nếu chưa
làm được thì ngày ngày hải nói. Đây ch nh là huân tu
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thời gian dài, không làm được. Không nên nói là lời nói
này tôi đã nghe không t lần rồi, không đi n a, không
cần hải nghe thêm, vậy thì bạn vĩnh vi n đọa lạc. Phải
nên biết, nếu như có thể thường hay nghe, tuy là không
làm được, nghe nhiều, chịu nghe, nghe đến tám năm
mười năm, tự nhiên tâm đó liền thay đổi, liền s làm
được. Đây là kinh nghiệm của tôi, tôi vốn dĩ cũng là
hàm hu, mọi thứ không thể buông ả, mọi thứ đều
chấ trước. Thế nhưng tôi chịu học, tôi nghe lời của
thầy, lão sư bảo tôi làm, tôi luôn là mi n cưỡng làm,
làm lâu rồi thì tự nhiên một chút mi n cưỡng cũng
không có, liền s làm được rất tự tại, rất an vui, mới
biết được đây là trải ua đời sống của Phật Bồ Tát.
Ph a sau đây là nguyện thứ mười, nguyện thứ
mười chỉ có một câu “Giai đắc thần thông tự tại Ba La
Mật đa”:
Nguyện thứ 10 - Nguyện có Thần túc thông.
Thứ hai: “ iai đắc thần thông t tại a la mật đa”
[Thảy đều đắc được, Thần Thông tự tại, Ba La Mật Ða]
Câu này là “Thần túc thông nguyện”.
Trước tiên chúng ta giảng “Thần thông”: Cái
danh từ này, người thế gian có uan niệm sai lầm đối
với thần thông. Cái gì gọi là thần thông? Đại khái như
trên “Tây Du K ” nói Tôn Ngộ Không có
hé biến
hóa, đó gọi là thần thông. Không sai!
biến đ ch thực
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là thuộc về thần túc thông. Thế nhưng bản
thông, không hiện rõ ra.

của thần

“Thông” là thông đạt,
nghĩa là không có
chướng ngại, nói đến chỗ cứu cánh, đối với đạo l của
vũ trụ nhân sanh, bạn có thể thông đạt, đối với khoảng
vũ trụ vô lượng vô biên (hiện tại gọi là tinh cầu, nếu
nói sâu hơn một chút, vô lượng vô biên không gian duy
thứ khác nhau), bạn đều có thể thông đạt tường tận, đây
là cái của “thông”. Thế uất thế gian nhân duyên uả
báo, vô lượng vô biên biến hóa, bạn cũng có thể thông
đạt tường tận, đây gọi là “Thần thông”.
“Thần” là cái gì? Là thần kỳ, siêu việt thường
thức của người thế gian chúng ta. Cho nên đạt đến loại
năng lực này, không có cách gì hình dung được, nên
nói là thần thông. Thần ch nh là không thể nghĩ bàn,
năng lực này của họ không thể nghĩ bàn, chúng ta
không cách gì tưởng tượng ra được. Hiện tại ở nơi
chúng ta gọi là công năng đặc dị, cũng là nói sự việc
này. Thế nhưng công năng đặc dị cũng tốt,
hé
biến hóa cũng tốt, đều không tận dụng hết “thần
thông”. Cái bổn của danh tướng này, Phật nói với
chúng ta, loại tr tuệ năng lực này, là ch nh chúng ta
vốn dĩ đầy đủ, không hải từ bên ngoài đến.
Cho nên chư Phật Như Lai, trên uả địa nh ng
đức năng này, mỗi một người chúng ta trong tự tánh
vốn s n đầy đủ. Chúng ta tuy là có, nhưng rất đáng
thương, hiện tại không khởi được tác dụng. Cũng giống
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như bạn rất có tiền, bạn gởi nơi ngân hàng mấy trăm
vạn, nhưng trên người một u cũng không có, đi ra
ngoài gọi e bus, người ta cũng không cho bạn đi, vì
không có tiền, hiện tại chúng ta biến thành người như
vậy. Trong tự tánh tuy là đầy đủ vô lượng tr tuệ đức
năng, hiện tại là hồ đồ mông muội, cả thân hiền não,
ngày ngày tạo nghiệ . Năng lực đi đâu rồi? Phật nói
với chúng ta, năng lực này của bạn bị chướng ngại.
Việc chướng ngại tuy là rất nhiều, uy nạ lại không
ngoài hai loại lớn, nhà Phật gọi là “Phiền não chướng,
sở tri chướng”. Hai loại chướng ngại này, làm cho tr
tuệ đức năng của bạn thảy đều bị chướng ngại mất, tuy
có nhưng lại không khởi tác dụng. Phật Bồ Tát từ bi,
Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta, dạy chúng ta cái gì? Trừ
b đi chướng ngại mà thôi. Phật Bồ Tát chỉ có thể dạy
chúng ta trừ b đi chướng ngại, ngài không thể giú
chúng ta trừ b đi chướng ngại. Cái đạo l sự thật này
nhất định hải hiểu. Tại vì sao ngài không thể giú
chúng ta trừ b đi chướng ngại? Vì chướng ngại là
ch nh chúng ta tạo ra, không hải ngài tạo, tự làm tự
chịu, ch nh mình tạo tác thì ch nh mình hải đem nó trừ
b , bất cứ một người nào đều không có cách gì giú
bạn giải trừ, đây là chân l . Cho nên dù cho chư Phật
Bồ Tát đại từ đại bi, cũng chỉ có thể làm được cho
chúng ta hai ch , ch nh là “Khai thị”. Khai thị ch nh là
thuộc về giáo dục, nhắc nhở chúng ta nhận biết ch nh
mình, hiểu rõ ch nh mình, nên gọi là “Tự tri tắc
minh”41, Phật có thể làm đến được việc này.
Làm thế nào đem chướng ngại trừ bỏ?
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Chúng ta ch nh mình không hề biết có chướng
ngại, Phật vừa nói ra, chúng ta liền biết được, chúng ta
có chướng ngại, chúng ta hiểu rõ rồi, khai mở tr tuệ,
làm sao trừ b đi chướng ngại? Phật làm ra tấm gương
cho chúng ta thấy, đó gọi là “Thị”. “Thị” là “Thị
hạm”. Cho nên trên kinh Phật thường hay dạy cho
chúng ta, muốn học ngài “Thọ trì đọc tụng, vì người
diễn nói”: “Nói” ch nh là khai, “Di n” ch nh là thị, làm
mô hạm, làm tấm gương.
Trước đây mấy ngày, đại sứ Trung Quốc đóng ở
Singa ore là đại sứ Trần đến thăm viếng chúng ta, ông
nói:
- Phá sư! hiện tại đề mục kinh của ông giảng là
gì?
Tôi nói:
- Chúng tôi có một tổng đề mục “Học vi nhân sư,
hành vi thế phạm”42.
Ngày nay chúng ta giảng kinh không lìa kh i tám
ch này, bao gồm tất cả kinh đều là từ nơi hương
hướng này, con đường này, để truy tìm, để học tậ .
“Sư” là gương mẫu, “Phạm” là mô hạm. Chư Phật Bồ
Tát, tổ sư đại đức, là gương mẫu là mô hạm tốt nhất
cho tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta tôn ưng
Th ch Ca Mâu Ni Phật là “Thiên Nhân chi đạo sư”43.
Chúng ta tuân thủ giáo huấn của Phật, niệm trong
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lòng chúng ta nghĩ tưởng, tưởng tượng em cái niệm
này, có thể làm ra tấm gương tốt cho tất cả đại chúng
thế gian hay không? Nếu như loại cách nghĩ cách nhìn
này, không thể vì ã hội đại chúng này làm ra tấm
gương tốt, thì cách nghĩ cách nhìn này hải hế b đi,
thì hải buông b , còn có thể làm ra tấm gương tốt cho
chúng sanh. Vậy thì được! Đạo tràng hải làm ra tấm
gương tốt nhất cho tất cả đạo tràng, cá nhân hải làm ra
tấm gương tốt nhất cho mổi cá nhân, đồng tu tại gia,
gia đình của chúng ta hải làm ra tấm gương tốt nhất
cho mọi gia đình, đây gọi là học Phật. Chúng ta hải
thường hay gi cái tâm này, thường hay gi cái niệm
này, thường hay “Như giáo tu hành”.
“Tu hành”: “Hành” là hành vi. Ý niệm là hành vi
của nghiệ , niệm tư tưởng là hành vi của nghiệ ;
Ngôn ng là hành vi của khẩu nghiệ ; Tạo tác của thân
thể là hành vi của thân nghiệ . Hành vi ba nghiệ có
sai lầm, hải mau đem nó s a đổi lại, đây gọi là tu
hành. Cho nên mọi người vạn nhất không nên hiểu lầm,
hiểu sai đi nghĩa của hai ch tu hành này. Cái gì gọi
là tu hành? Có hải ngày ngày đọc kinh là tu hành,
ngày ngày lạy Phật là tu hành? Trong miệng đọc kinh,
nhưng trong lòng nghĩ tưởng ằng bậy; Thân thể đang
lạy Phật, mà trong lòng vẫn tưởng con người kia đã có
lỗi lầm với mình, ta hải làm sao chỉnh l họ. Như vậy
thì làm sao gọi là tu hành? Thảy đều sai lầm.
Cho nên ngày nay tu hành, mọi người chỉ làm ra
hình thức, không có thật chất, chỉ nghiêng nặng ở nơi
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hình thức. Hình thức dù có làm được tốt rồi, nếu như
không có thực chất, thì đó ch nh là lúc trước lão sư L
nói “Đáng sanh tử thế nào, thì phải sanh tử như thế
đó”, vẫn hải sanh t .
Phá sư Từ Vân Quán Đảnh nói “Một ngày niệm
một vạn danh Phật hiệu, v n là phải đọa địa ngục A
T ”. Nhất định hải hiểu được, nghĩa chân thật của tu
hành, tu s a tất cả hành vi sai lầm của chúng ta, đó mới
gọi là tu hành. Tu hành không chú trọng hình thức, hải
thật làm. Tự viện đạo tràng chú trọng hình thức, đó là
làm cái gì? Biểu di n ướng kịch, biểu di n cho người
chưa bước vào c a Phật, để cho họ em thấy, Oh! Phật
giáo thì ra là như vậy, giáo học của Phật giáo là như
vậy, để cho họ sanh khởi t n tâm, tiế dẫn họ đến học
Phật. Cho nên hải biểu di n, là cái như vậy, đều hải
hiểu được, biểu di n là tiế dẫn chúng sanh.
Còn chúng ta niệm Phật, trong lòng niệm Phật thì
tốt, không cần làm ra kiểu dáng học Phật, hà tất hải
cầm âu chuỗi.
Giả làm kiểu dáng của Phật, cầm âu chuỗi là để
làm gì? Là hóa tha, là đại từ đại bi, lợi ch chúng sanh.
Bạn đi ở trên đường, bạn đi e công cộng, bạn ở nơi đó
niệm A Di Đà Phật, bạn niệm người khác nghe đều
chán ghét. Vậy hải niệm bằng cách nào vậy? Miệng
đang động, mà không nên có tiếng, đó là kim cang trì
“A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…”, không nên có âm
thanh, để người khác em thấy. “Miệng họ đang động,
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trên tay cầm âu chuỗi, Oh, họ đang niệm Phật”, họ
thấy cái hình tượng đó, họ liền có ấn tượng, A Lại Da
Thức liền ghi lại chủng t này, bạn liền độ họ rồi. Cho
nên đây là độ chúng sanh.
Còn ch nh mình thật làm, có, hay không có hình
thức này thành tựu như nhau. Có cái hình thức này là
tiế dẫn chúng sanh, là thay Phật Bồ Tát chiêu sinh.
Nhà Phật không có chiêu sinh, “Chiêu sinh” cái khẩu
kh đó uá lớn còn gì bằng? Chư Phật Bồ Tát đều
khiêm tốn, cho nên nói “Chỉ văn lai học, vị văn vãng
giáo”. Bạn thấy Th ch Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng
kinh nói há , có lúc nào dán lên một tấm uảng cáo
chiêu sinh? Không có! Không hề có uảng cáo, vậy thì
người làm sao biết mà đến? Học trò đi tìm đến, không
hải Phật ra bên ngoài tìm, Phật nói “Ta chính mình
không được, vô đức vô năng, không có trí tuệ, ta làm
sao dám làm thầy của ông”. Đều là khiêm tốn đến như
vậy. Cho nên học trò có được chỗ tốt từ nơi thầy, hải
hướng đến người khác giới thiệu thầy của mình, giới
thiệu vẫn còn không thể nói rõ, nói rõ thầy không đồng
, chỉ có thể ám thị, ám thị là gì vậy? Ch nh là làm ra
kiểu dáng để người khác em, để cho người khác sau
khi thấy rồi, họ đến h i, họ đến thỉnh giáo với bạn, có
như vậy mới chân thật hát tâm học tậ , là chân tâm
đến học. Còn hát uảng cáo mời đến, chưa hẳn là thật
tâm, không đáng tin.
Cho nên Phật há dạy bảo chúng ta, khuyến hóa
chúng sanh, đều là dùng cảm hóa thầm lặng, cho nên có
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thể nhận được hiệu uả rất tốt. Chúng ta hải hiểu
được, hải làm ra tấm gương tốt cho người khác em.
Có không t Phật Bồ Tát, hóa hiện ở thế gian này,
thường hay đi vào chợ để độ người (người nước ngoài
gọi là “Mall”, hiện tại chúng ta gọi là siêu thị). Độ bằng
cách nào vậy? Ngày ngày đi dạo ở nơi đó, mọi thứ
hàng hóa đều thấy được rõ ràng, nhưng không mua một
thứ nào. Mỗi ngày đi s bị người hát hiện, Oh! Con
người này kỳ lạ, họ ngày ngày đến em, từ trước đến
giờ chưa từng mua đồ, liền s có người thỉnh giáo với
bạn. Thường hay đi, thì mọi người uen mặt, ngay
người bán hàng cũng biết mặt, họ đến h i bạn, Bồ Tát
liền giảng kinh nói há . Ta ngày ngày đến em là tu
huệ, mọi thứ ta đều tường tận, mọi thứ đều biết rõ, ta
tăng thêm tr tuệ; Nhưng ta mọi thứ đều không mua là
ta tu định, ta không động tâm; Ta ở nơi đó định huệ
song tu, đó là đạo tràng của chúng ta, ta đến nơi đó là
thành tựu định huệ của ta, đó chẳng hải là hoằng há
lợi sanh hay sao? Mọi người vừa nghe, không hải đều
khai ngộ sao. Khi các vị em thấy các thương hẩm đó,
đều là khởi tâm động niệm, cái này cũng muốn mua,
cái kia cũng muốn mua, trong tâm loạn lên rối bời,
ch nh mình khổ cực kiếm được một t tiền, toàn bộ bị
người lừa đi mất, đã không có định, lại không có huệ.
Bồ Tát ở trong chợ, ngày ngày đi dạo ở trong đó, là tu
định tu huệ, giáo hóa chúng sanh, vậy thì làm sao giống
nhau chứ?
Cho nên nói há , không có định há để nói,
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tùy loại hiện thân, tùy duyên nói há , khởi tâm động
niệm đều là lợi ch chúng sanh, đều là giú chúng sanh
giác ngộ, giú chúng sanh hồi đầu, cho nên nhất c
nhất động của họ, đều là “thần thông tự tại”.
Thứ hai: “Ba La

ật Đa”

Ý nghĩa của câu này là viên mãn, thần thông tự
tại của họ đều là đạt đến cứu cánh viên mãn. Ai làm
đến được? Thành thật mà nói, mỗi một người chúng ta
đều có thể làm đến được. Khi đến thế giới Tây Phương
Cực Lạc rồi thì làm được viên mãn, hiện tại trước khi
vẫn chưa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu như
bạn chân thật có thể buông ả, có thể nhìn thấu. “Nhìn
thấu” hai ch này, cũng hải làm cho rõ ràng, làm cho
tường tận, nhìn thấu ch nh là chân thật thấu suốt gọi là
nhìn thấu, nó là thuộc về huệ; Buông ả là uyết định
không có chấ trước, không hân biệt, không chấ
trước là thuộc về định, buông ả là định. Nhìn thấu là
huệ, đối với chân tướng sự thật, đặc biệt là nhân duyên
uả báo, chân thật làm rõ ràng, làm cho tường tận rồi,
bạn tự nhiên không tạo nghiệ , vì sao vậy? Biết được
tạo nghiệ có uả báo, cho nên khởi tâm động niệm,
phía trước tôi đã nói ua với các vị đồng tu, trên Kinh
Địa Tạng đã nói ua, hiện tại sáng sớm mỗi ngày cùng
nói chuyện với mọi người.
Có đồng tu yêu cầu tôi giảng lại “Cảm Ứng
Thiên” một lần n a, cho nên hiện tại đều dùng câu nói
này của “Cảm Ứng Thiên”, chúng ta cùng thảo luận,
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người ưa chúng ta thường nói “Ng ng đầu 3 thước có
thần minh”. Lời nói này không hải mê t n, thật có,
không chỉ “Ngẩng đầu thước có thần minh” mà ngay
trong thân thể này của chúng ta, đã có thần minh ở bên
trong. Đạo giáo, hôm nay chúng ta đi tham uan Đạo
giáo, Đạo giáo nói Tam Thi Thần, ở ngay trong thân
thể của chúng ta: “Thượng Thi Thần” ở trên đầu chúng
ta, “Trung Thi Thần” ở nơi ngực chúng ta, “Hạ Thi
Thần” ở nơi tay chân chúng ta. Cho nên khởi tâm động
niệm bên trong chúng ta, niệm cực kỳ vi tế, họ đều
biết được. Mỗi khi gặ ngày Canh Thân, ch nh là hai
tháng một lần (ngày trước Trung Quốc chúng ta dùng
giá t , một giá t là 0 ngày, trong một giá t có một
canh thân, ch nh là hai tháng) họ s trình báo với Ngọc
Hoàng Đại Đế, hướng đến Thượng đế trình báo một
lần, bạn ở ngay trong hai tháng này, khởi tâm động
niệm là niệm gì, đi báo cáo. Cho nên khởi tâm động
niệm của chúng ta, thiên địa uỷ thần đều biết được.
Hơn n a ở nơi đó còn có án kiện, đều có ghi ché , ở
nơi vua Diêm La có một hần án kiện, Đao Lợi Thiên
Chủ nơi đó có một hần án kiện. Còn có nh ng thần
minh chuyên môn uản l trừng hạt cũng có án kiện.
Chúng ta ch nh mình ở chỗ nào mà biết được?
Trong Phật kinh nói, trên Kinh Hoa Nghiêm nói: Mỗi
một người khi vừa sanh ra, liền có hai vị thần thường
hay theo bạn, một vị gọi là Đồng Danh, một vị gọi là
Đồng Sanh, hai vị thần này, ở ngay bên vài trái vai hải
của chúng ta, không rời kh i hút giây nào. Chúng ta
có tin hay không? Nếu như bạn tin tưởng, thì uyết
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định không dám làm càn làm uấy. Biết được cái gì?
Khởi tâm động niệm, nhất c nhất động, thần minh
giám sát, tự nhiên không dám tạo nghiệ . Bạn liền s
hoan hỉ tu thiện. Vì sao vậy? Tu thiện tốt, nh ng vị
thần này mỗi hai tháng một lần, đều s lên báo cáo một
lần, chúng ta hành thiện, tâm thiện hành thiện, tự nhiên
có uả báo tốt.
Quả báo Nhân thiên uyết định không nên, không
hải là nơi tốt để nghĩ đến. Phước trời người, chúng ta
tỉ mỉ uán sát, làm gì là hưởng hước, chỉ là chịu tội.
Chân thật hưởng hước, tiêu dao tự tại, đó mới gọi là
hước báo. Người giàu sang thế gian, bạn nói hải thù
đá bao nhiêu? Việc này hiện tại chúng ta có thể em
thấy, ngày ngày hải đi gặ rất nhiều người để bắt tay,
người không ưa th ch cũng hải nắm bắt tay một cái.
Bạn thấy việc này thật hiền hức, mệt chết người. ất
nhiều trường hợ thù đá không thể không đi, nhất là
hiện tại hội họ uá nhiều. Tôi thấy việc này rất là ngại,
cho nên hước báo là “Thanh hước” thì tốt, “Hồng
hước” không nên hưởng. Thanh hước tốt, thanh tịnh
tự tại, chân thật là một đời sống ngay trong định huệ.
Không nên sống trong hiền não, không nên sống trong
thù đá , lấy thù đá , lấy hiền não, trải ua đời sống,
không thể nào không đọa lạc, không chỉ là tu học Phật
há không thể thành công, thế há cũng không thể
thành tựu.
“Ba La Mật Đa” vậy thì càng không cần hải nói.
Khi nói đến thần thông, nói đến cái nh , thần thông tự
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tại tùy theo công hu định huệ của bạn sâu hay cạn, có
lớn nh độ sâu khác nhau. nơi nhân gian của chúng
ta, có số t do báo được, có một số do tu được. Trên
kinh Phật nói, bạn có thiền định, thì bạn liền có thần
thông, bạn liền có cái năng lực này. Năng lực lớn nh ,
tùy theo sức định của bạn sâu cạn, sức định càng sâu,
hạm vi của bạn biết được càng rộng, cũng có thể biết
được rất tường tận.
Cho nên thế gian này có rất nhiều lời tiên đoán,
tiên đoán căn cứ vào cái gì? Khi tôi lúc nh hiếu học
cũng th ch h i, tôi đã từng ch nh vì việc này, thỉnh giáo
ua với đại sư Chương Gia, thỉnh giáo ua với lão cư sĩ
L Bĩnh Nam. Trả lời của các ngài là giống nhau, bao
gồm tất cả căn cứ của lời tiên đoán không ngoài hai
loại lớn:
Một loại là số học, như Trung Quốc thời ưa
cũng có rất nhiều lời tiên đoán, căn cứ “Kinh Dịch”,
“Kinh Dịch” là số học, từ trên số l mà hán đoán.
Hiện tại mọi người đều biết, trung thế gian, mười sáu
thế gian, lời tiên đoán của nhà tiên tri Nostradamus –
người Pháp, lời tiên đoán của ông cũng là số học. Ông
tinh thông thiên văn, ông em thấy người hương tây
nói thuật chiêm tinh, thuật chiêm tinh là số học cao
thâm, hán đoán ra ngày 18 tháng 8 năm nay, mười
hành tinh lớn hội tụ lại một nơi, do ông suy đoán ra.
Việc này vào 00- 00 năm trước, ông có thể t nh ra
được vận hành tinh cầu của thái dương hệ. Cho nên lời
dự đoán này là căn cứ vào số học, căn cứ số học không
209

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 11

thể hoàn toàn nương vào, có khi thì t nh sai lầm, sai
lầm rất nh , thì có biến đổi khác nhau rất lớn.
Ngoài ra còn một nguyên do n a là thiền định,
trong định đ ch thân thấy được cảnh giới. Vậy thì
không có sai biệt, thế nhưng việc này t. Trong định có
thể em thấy cảnh giới này, mức độ đáng tin này thì
cao
Thế nhưng hiện tại chúng ta hát hiện có một số
dự ngôn, không hải số l , cũng không hải thiền định,
mà là từ chỗ nào đến? Từ cốt đồng mà có. Việc này
không hải tự lực, mà là nhờ lực bên ngoài, lực bên
ngoài đến, vậy thì có đáng tin được hay không? ất
khó nói! Phù đồng đoán uẻ của Trung Quốc là nhờ
vào lực ngoài.
Tôi ngày trước ở Đài Loan, Đài Loan có một
Duyên Huyền Học Xã, trong đó có mấy người, tôi uen
biết với họ, họ thường hay hù đồng. Tôi đến tham
uan ua, sau khi tham uan rồi tôi rất là hoài nghi, tôi
thỉnh giáo với đại sư Chương Gia, tôi h i cái việc đó có
đạo l hay không? Tôi nói lúc tôi còn rất nh , đi học ở
Phúc Kiến, 11-1 tuổi, hong trào bóc đồng của Phúc
Kiến rất thạnh, thế nhưng hù đồng đó tôi em thấy, tôi
tin tưởng. Vì sao vậy? Sa bàn có hai người hù, không
hải là một người, hơn n a hai người này, hai người
hù đồng này, hần nhiều đều không biết ch . Tìm
nh ng người nào vậy? Người kéo e ngoài đường, bán
nước, bán củi, tìm nh ng người này, tùy tiện tìm họ
210

Thuyết giảng Kinh PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

đến, mời họ đến bóc đồng. Khi họ hù rất chậm, ch
viết trên bàn đồng thì rất ui củ, chúng tôi đứng bên
cạnh em đều nhận biết. Đại khái một giờ đồng hồ, chỉ
có thể viết được - chục ch thôi, hần nhiều đều là
thi từ kệ tụng. Chúng tôi đứng bên cạnh thấy được rất
rõ ràng, hai người này đều không biết viết ch . Thế
nhưng tôi em thấy ở Đài Loan, thì tôi không tin tưởng.
Vì sao vậy? Phù đồng là một người làm hết, người khác
thì không làm được, vậy thì không linh. Hơn n a, tôi ở
bên cạnh em thấy, đã em rất lâu, một ch cũng
không nhìn ra, chỉ thấy cây viết cứ ở đó dao động, tốc
độ dao động rất nhanh, trong miệng họ niệm, không
được mấy hút, bên dưới ghi ché viết ra mấy ngàn
ch . Cho nên tôi đem cái sự việc này, nói với đại sư
Chương Gia, đại sư Chương Gia nói với tôi, ông nói:
- Phù đồng linh uỷ giả mượn danh nghĩa của
thần tiên Phật Bồ Tát, họ cũng đến tu công đức, làm
một chút việc thiện, hần nhiều là khuyên người hành
thiện, tuyệt đối không hải là Phật Bồ Tát, cũng không
hải thượng đế, hần nhiều là giả mượn Tế Công, tuyệt
đối không hải là Tế Công, đều là giả mạo. Thế nhưng
nh ng linh uỷ này, đều không em là uỷ ấu, đều
em là uỷ tốt, uỷ thiện. Chúng cũng có một số thần
thông nh , cho nên nh ng việc nh họ cũng nói được
rất chuẩn, việc lớn thì nói năng ằng bậy, lừa gạt
người, nh ng việc rất gần, nh ng việc của ba ngày năm
ngày, thì nói được rất chuẩn rất linh, nếu như nh ng
việc mấy năm mấy chục năm, nhất định không đáng
tin. Chúng nói rồi cũng không chịu trách nhiệm, bạn
211

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG – TẬP 11

cũng không tìm ra được họ.
Sau cùng đại sư Chương Gia nói với tôi một câu:
- Mãn Thanh mất nước, mất nước là ở hù đồng.
Từ Hy Thái Hậu rất tin vào việc này, việc lớn của uốc
gia là bóc kê h i đồng thỉnh thị, làm cho uốc gia bị
mất đi.
Cho nên người ưa chúng ta có một câu nói
“Quốc gia muốn hưng, thì nghe ở dân, muốn mất đi
quốc gia, thì nghe ở thần”. Nghe theo uỷ thần thì s bị
mất nước, nghe lão bá tánh, thì uốc gia s hưng
vượng. Lão tổ tông của chúng ta, cổ thánh tiên hiền có
tr tuệ, không mê t n.
Cho nên ngày nay chúng ta em thấy nh ng lời
tiên đoán này của nước ngoài, chỉ có thể cung cấ làm
tham khảo, cảnh giác. Có thể tin tưởng nó hay không?
Nếu bạn tin tưởng nó, thì bạn bị uỷ thần lừa gạt. Đối
với cảnh giác của chúng ta, càng là có tai nạn, càng
hải đề cao tâm cảnh giác, đoạn ác tu thiện.
Chúng ta là đệ t Phật, chúng ta khẳng định Phật
là một người tr tuệ cao độ cứu cánh viên mãn. Ngài
đối với vũ trụ nhân sanh uá khứ, hiện tại, vị lai, thấy
được rất rõ ràng rất tường tận, mà còn nói với chúng ta,
hư không há giới tất cả chúng sanh “Duy tâm sở
hiện, duy thức sở biến”, lại nói với chúng ta “Tất cả
pháp từ tâm tưởng sanh”, lại nói với chúng ta “Y báo
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tùy theo chánh báo chuyển”. Chúng ta tuân thủ nh ng
nguyên lý nguyên tắc này, liền biết được, đem nh ng
tai nạn này hóa giải. Vì sao vậy? Bạn biết được tai nạn
này vì sao mà hình thành, do đâu mà ra. Chỉ cần bạn
đem nghiệ nhân này giải trừ nó hết, uả báo tự nhiên
liền thay đổi. Cho nên Phật há có đại đạo l trong đó,
quyết định không hải mê t n. Cá nhân có thể đoạn ác
tu thiện, cải tạo vận mạng của ch nh mình; Người cả
nhà có thể đoạn ác tu thiện, thì bạn liền cải tạo gia vận
của bạn; Cái ã hội này, cái khu vực này số đông người
đều có thể học Phật, đa số người đều có thể đoạn ác tu
thiện, tin tưởng nhân uả, cái khu vực này s không bị
nạn. Đó là đạo l nhất định!
Cho nên tai nạn uyết không thể nói là tai hại của
thiên nhiên, không có đạo l này, nói như vậy không
thông. Tai hại thiên nhiên, cũng là nghiệ lực thiện ác
của con người chiêu cảm mà đến. Cho nên muốn giải
trừ cái tai nạn này, hóa giải cái kiế nạn này, mỗi một
đồng tu chúng ta đều có trách nhiệm, đến khắ nơi
khuyên người tin tưởng nhân uả, khuyên người đoạn
ác tu thiện. Người có thể tiế nhận càng nhiều, người
uay đầu càng nhiều, người hướng thiện càng nhiều,
cái khu vực này tai nạn s không còn.
Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hêt, chúng ta học
đến đây thôi. A Di Đà Phật.
(HẾT TẬP 11)
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Chú thích:
1

“Nhân chi sở dĩ dị ư cầm thú giả, kỉ hi; thứ dân kh chi, quân t

tồn chi”: Chỗ con người ta khác với loài cầm thú, chỉ có một chút.
Kẻ thứ dân b ra, còn người quân t
chương

gi

lấy chút ấy (Mạnh tử,

). Chút ấy là chân tính hoặc gọi là chân nhân như T cống

nói cũng được. Gi nó thì thành Thánh, thành Hiền, b nó thì làm
chim, làm thú. Đương lúc b nó ra, tức thì biến làm chim, thú (biến
trong tâm), chẳng phải đợi chết rồi hay là đến kiếp sau.
T

Cống nói rằng: (Luận ng , chương

)).

Mỗi người sinh ra có một thân
Một thân đều có một chân nhân.
Chân nhân linh diệu thông Trời, Đất,
Chân nhân tịnh thanh dứt bụi trần.
Chân nhân từ trước không tăng giảm,
Chân nhân đến nay ch ng tử sinh.
Chỉ lo dưỡng được chân nhân ấy,
Hơn đứa khó nghèo gặp vàng cân.
2

B n khoa: Đức hạnh, Ngôn ng , Chính trị, Văn học.

3

Lục Tư ng, thập Lý Huyền diệu c a các Pháp:
Trong pháp giới, sở dĩ Sự sự được vô ngại, dung thông là đều do

các há có đủ ''Sáu tướng'' và "Mười lý huyền diệu" sau đây:
1- Sáu Tướng Viên Dung:
Dựa theo bộ kinh Hoa Nghiêm, Ngài Bồ Tát Thế Thân đã làm ra
bộ "Thậ địa luận" để giải th ch nghĩa l của sáu tướng (Lục
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tướng). Sáu tướng này được gọi là Viên dung, vì nó có nh ng
đức tính viên mãn, dung thông vô ngại. Sáu tướng của sự vật
trong vũ trụ ấy là:
1) T ng tướng: Tổng tướng là cái tướng bao trùm tất cả, tổng
cộng tất cả các tướng sai biệt. Như khi ta nói đến cái nhà, là gồm
tất cả cột kèo, tường mái, đá, gạch ...vậy cái nhà tức là tổng
tướng.
2) Biệt tướng: Biệt tướng là nói các tướng riêng biệt; nhiều
biệt tướng cộng lại thành tổng tướng. Như các biệt tướng trong
cái nhà là: cột, kèo, mái, tường, gạch...Ðã có Tổng tức là phải có
Biệt; nếu không có biệt thì cũng không thể lấy cái gì mà gọi là
tổng.
3) Ðồng tướng: Ðồng tướng là cái tướng chung cùng, dung
hòa với nhau, không ngăn ngại nhau, không trái chống nhau.
Như kèo, cột, tường, mái, tuy khác nhau, nhưng không ngăn ngại
nhau mà vẫn đồng hướng chung về một cái nhà.
4) Dị tướng: Dị tướng là các tướng riêng biệt, cái này, cái kia,
hình tướng không giống nhau, mặc dù vẫn cùng nhau dung hòa
để gánh vác một nhiệm vụ chung; như cột, kèo, tường, mái trong
một cái nhà, không cái nào giống cái nào, dị tướng không phải là
biệt tướng, cũng như đồng tướng không phải là tổng tướng: Như
một trăm đồng bạc là tổng tướng. Tổng tướng này là tổng cộng
của các tờ bạc: một tờ 0 đồng, hai tờ 0 đồng, một tờ 10 đồng
(50+40+10=100). Nh ng tờ giấy bạc 50, 20,10 là biệt tướng.
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Nh ng tờ giấy bạc này to, nh , hình ảnh, màu sắc khác nhau, là
dị tướng. Mặc dù hình tướng khác nhau, nhưng cũng là nh ng tờ
bạc cả, tánh chất "bạc" là đồng tướng.
5) Thành tướng: Thành tướng là tướng thành tựu. Sự chung
cùng để thành ra một cái gì, đó là thành tướng. Như cái nhà là sự
thành tựu của các cái cột, kèo, tường, mái ...vậy cái nhà, đứng về
hương diện công dụng đ ở, là thành tướng của các cột, kèo,
tường, mái...nếu lấy thí dụ 100 đồng, thì số tiền này là thành
tướng của nh ng tờ 0 đồng, 0 đồng và 10 đồng. Nhờ sự kết
họp của nh ng số tiền này mà có được số bạc 100 đ mau được
một vật gì đó, như thế là thành tướng.
6) Hoại tướng: Hoại tướng là cái tướng độc lập của các pháp.
Như cột, kèo, tường, mái trong khi hợp tác với nhau, để thành cái
nhà, thì vẫn gi cái địa vị riêng của nó là cột, kèo, tường, mái
chứ không phải vì thành cái nhà mà chúng nó không còn là cột,
kèo, tường, mái n a. Cũng như trong khi hợp thành số bạc 100
đồng, các tờ giấy bạc 0, 0, 10 đồng vẫn là nh ng tờ giấy bạc
0, 0, 10 đồng vẫn gi cái giá trị riêng của mổi thứ.
Sáu tướng này hân ra làm ba đối, gọi là "Tam đối lục tướng
".


Tổng, Biệt cùng đối nhau thuộc về Thể.



Ðồng, Dị cùng đối nhau thuộc về Tướng.



Thành, Hoại cùng đối nhau thuộc về Dụng.
Nếu chúng ta lấy con sư t bằng vàng làm ví dụ thì toàn thể
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thanh hình của nó là tổng tướng; mỗi bộ phận riêng l như tai,
mắt, mũi lưỡi là biệt tướng; chất vàng của nó là đồng tướng; mỗi
bộ phận có hình dáng riêng khác là dị tướng; mỗi bộ phận cộng
tác hòa hiệp với nhau để hình thành một con sư t

là Thành

tướng; nhưng mỗi bộ phận đều có phạm vi riêng biệt, tự lập của
nó là Hoại Tướng.
Khi chúng ta nói đến Tổng, Ðồng, Thành là nói về hương
diện toàn thể, Viên dung bình đẳng của bản thể vũ trụ; Khi chúng
ta nói đến Biệt, Dị, Hoại là nói về hương diện hiện tượng giới,
trong ấy mỗi mỗi sự vật đều hơi bày riêng r l khác nhau. Theo
kinh Hoa Nghiêm thì Tổng, Ðồng, Thành, Tướng thuộc về môn
Viên dung; còn Biệt, Dị, Hoại, Tướng thuộc về môn hàng bố
(nghĩa là hiện lộ, hơi bày la liệt). Một bên là bình đẳng, một bên
là sai biệt. Nhưng bình đẳng và sai biệt là tương tức, tương nhập,
viên dung không. Tương tức nghĩa là cái này tức cái kia, như
nước tức là sóng; Tương nhập nghĩa là ăn nhập với nhau, dung
thông nhau, như mặt gương này và mặt gương kia hản chiếu vào
nhau không cùng mà không cản trở gì nhau. Vì tương ức, tương
nhập, nên lìa tổng tướng thời không biệt tướng, lìa đồng tướng thì
không dị tướng, lìa thành tướng thì không hoại tướng. Tóm lại,
viên dung không lìa hàng bố, hàng bố không lìa viên dung, viên
dung tức hàng bố hàng bố tức là viên dung. Hết thảy các pháp
đều đủ

tướng ấy, không một pháp nào là không viên dung tự tại,

tức, nhập không ngại. Vì thế cho nên gọi là
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Ðấy là nghĩa huyền diệu cúa Hoa Nghiêm nhất thừa viên giáo.
2- Mười Lý Huyền Diệu Của các Pháp hay Mười Huyền Môn:
Ngoài sáu tướng nói trên, các há còn có mười lý huyền
diệu, hay mười đức tính huyền diệu, mà bộ kinh Hoa Nghiêm sớ
sao và bộ Tham Huyền Ký của Ngài Hiền Thủ có giải th ch như
sau:
1) Môn 'Đồng thời đầy đủ các pháp tương ứng'' (Đồng thời cụ
túc tương ương). Nghĩa là trong mỗi một há nào đồng thời
cũng có đủ, hàm chứa tất cả các há khác trong vũ trụ. Như một
giọt nước có đủ khí vị của muôn ngàn, sông, biển.
2) Môn ''Rộng và h p tự tại không ngại'' (Quảng hiệp tự tại vô
ngại): Nghĩa là một vật gọi là lớn, chưa hẳn là lớn, vật gọi là nh
chưa hẳn là nh . Nhờ cái lý dung thông, một vật nh như đầu mải
lông, có thể chứa được thái hư mà còn rộng một vật như thái hư,
có thể nằm gọn trong đầu mải lông, mà không chật. Ðây muốn
nói rằng, trong pháp giới, sự sự đã vô ngại, dung thông, thì quan
niệm về sự rộng h p, lớn nh đều là nh ng danh từ suông, không
có biên giới nhất định gi a một vật này với một vật khác: Một vật
nh như vi trần có liên uan đến vũ trụ; một vật lớn như vũ trụ có
liên uan đến một vi thành. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có chép:
''trong một mảy trần, hết thảy c i nước rộng rải an tụ''. Để giải
th ch

nghĩa này, kinh thường dạy: "Sự L mà được dung thông,

tự tại không ngăn ngại".
3) Môn "Một và nhiều dung nhau không đồng" (Nhất, đa
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tương dung bất đồng): Nghĩa là về số lượng, một và nhiều vật có
thể dung nạp lẫn nhau, mà vẫn không phá hoại cái tướng riêng
biệt (an lập) của mỗi vật. Như muôn ngàn ngọn đèn thắp sáng
trong một gian nhà, ngọn này ngọn kia lẫn hiệp với nhau, nhưng
ngọn nào vẫn có ánh sáng riêng của nó.
4) Môn "Các pháp tương tức tụ tại" (Chư há tương tức tự
tại): Nghĩa là các há cùng dung, cùng tức, không ngăn ngại
nhau. Như một pháp khi b mình đồng với các pháp khác, thì
toàn thể đều nơi há kia; nếu một pháp nhiếp thâu các pháp
đồng về mình, thì hết thảy các pháp kia lại về một nơi há thâu
nhiếp ấy. Cũng v như chất vàng với sắc vàng, hai pháp ấy không
rời nhau.
5) Môn "Ẩn mật tỏ rõ đều thành" (Bí mật ẩn hiện câu thành):
Nghĩa là một pháp có nhiều hương diện, khi hương diện này
hiển thì hương diện kia ẩn; khi hương diện kia ẩn, thì hương
diện này hiển; trong ẩn có hiển; hiển ẩn đắ đổi nhau mà thành
tựu. Sự ẩn hiển cũng không nhất định cái nào sau cái nào trước,
cũng không ngăn ngại, chống đối nhau. Như một ho tượng bằng
vàng, khi chú
khi chú

đến vàng thì không thấy cái đ p của ho tượng,

đến ho tượng thì không thấy vàng. Tóm lại, khi cái

đ p hiển thì vàng ẩn, khi vàng hiển thì cái đ p ẩn.
6) Môn "Vi tế dung nhau, an lập" (Vi tế tương dung an lập):
Vi tế nghĩa là nh nhiệm mà rõ ràng. Một vật nh nhiệm này mà
bao trùm một vật nh nhiệm khác, mà không cản trở nhau, không
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phá hoại cá tướng của nhau. Như một hạt nước bao gồm nhiều hạt
nước, mỗi hạt nước gồn nhiều hóa chất, mỗi hóa chất gồm nhiều
nguyên t , mỗi nguyên t gồm nhiều điện t , gi a nh ng điện t
có cái nhân: Mỗi thứ đều dung nhau và an lập trong nhau.
7) Môn "Cảnh giới tướng võng nhơn đà la" (Nhơn đà la võng
cãnh giới): Nhơn đà la tức là phiên âm ch Indra là c i trời Ðế
Thích. Theo Bà la môn, thì trên c i trời Nhơn đà la, có cái màn
lưới bằng b u châu chói hiện đến muôn trượng, hạt này hay khác
phản chiếu nhau, chói sáng nhau, lớp lớp không cùng tận. Môn
này cũng như vậy: trong mỗi pháp có nhiều pháp khác, trong
nhiều pháp khác lại có nhiều pháp n a. Cứ thế nhân mãi lên cho
đến vô cùng tận. Kinh Hoa Nghiêm có chép; "Hết thảy thế giới
đều như màn lưới Nhơn đà la".
8) Môn "Nhơn sự rõ pháp, sanh trí hiểu biết" (Pháp sự hiểu
pháp sanh giải): Nghĩa là nhờ sự mà hiểu được l ; nhưng khi l
đã rõ, thì l lại lan rộng làm cho chúng ta hiểu rộng sâu xa qua
nhiều sự khác. Ðây muốn nói trí hiểu biết lan rộng dung thông
qua sự vật, như vết dầu lan trên mặt nước, chỉ một tia l a bừng
cháy rất xa.
9) Môn "Mười đời cách pháp dị thành" (Thập thế cách pháp
dị thành): Ðây muốn nói thời gian mặc dù cách biệt nhau từ quá
khứ đến hiện tại ua tương lai, nhưng ch nh nhờ thế mà các pháp
được thành tựu một cách d dàng. Tại sao chia thời gian thành
mười đời mà không chia làm ba đời? Ðáng l chỉ nói quá khứ,
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hiện tại và tướng lai là đủ. Nhưng muốn chia một cách rốt ráo,
tinh vi, trong kinh chia mười đời như sau; trong uá khứ cũng
gồm có quá khứ, hiện tại và tướng lai; trong hiện tại cũng gồm
như thế và trong tướng lai cũng vậy: ba đời mỗi đời chia nh
thành ch n. Nhưng nếu chia nh như thế mà không có ý niệm
tổng quát so sánh liên hệ với nhau thì cũng không có được ý niệm
về thời gian. Vì thế cho nên về chín niệm ấy, còn cộng thêm một
niệm tổng (tổng quát) n a, thành ra mười.
10) Môn "Chủ và bạn nương nhau làm đầy đủ công đức sáng
suốt hoàn toàn" (Chủ, bạn, viên minh cụ đức): Như chúng ta đã
thấy ở các phần trên: các há nương nhau mà thành. Nếu ta lấy
một pháp làm chủ, thì các pháp khác là bạn. Chủ và bạn nương
nhau làm đầy đủ công đức, lớp lớp không cùng tận, như mặt trăng
sáng trên không, chung uanh đoanh vây nh ng vì sao nhấp nháy,
rồi trên mặt đất bao nhiêu sông ngòi, ao hồ lại phản chiếu ánh
sáng trăng sao ở trên không, làm cho cảnh vật ở khắ nơi rạng
rỡ.
Tóm lại, mười lý huyền diệu này cộng với sáu tướng nói trên của
các pháp là nguyên nhân giải thích vì sao "sự sự được vô ngại" trong
pháp giới, và cách nghĩa một cach đầy đủ giáo lý "trùng trùng duyên
khởi" mà Hoa Nghiêm tôn chủ trương. (Phật học Ph thông - HT.
Thích Thiện Hoa – Thành hội Phật giáo TP HCM ấn hành -1992)
4

Nostradamus: (Ngày 1 tháng 1 năm 1 0 – Ngày

tháng

năm

1566) là tên La-tinh hóa của Michel de Nostredame, dược sĩ và nhà
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tiên tri người Pháp.
5

Kiến u c uân dân, giáo học vi tiên: Xây dựng đất nước, cai trị

dân chúng, việc giáo dục đứng hàng đầu.
6

Kinh Bát Đại Nhân Giác: Là tám điều giác ngộ của Phật và Bồ-tát.

Bản kinh ch Hán, do ngài An Thế Cao trích dịch,
Bát: Là tám.
Đại Nhân: Là người lớn. Người lớn mà Phật muốn nói ở đây là
người giác ngộ thấy rõ các há đúng như thật, không còn mê lầm
các há . Theo đạo Phật, người chưa biết tu gọi là hàm hu. Người
nghe lời Phật dạy, hát tâm tu chứng từ Sơ uả Tu-đà-hoàn, đến Tưđà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, thì gọi là Thanh văn. Còn người hát
tâm tu Lục độ vạn hạnh chứng từ Thậ t n… lên Sơ địa tiến dần đến
Thậ địa, gọi là Bồ-tát. Và khi công hạnh tự giác giác tha của Bồ-tát
đã viên mãn thì thành Phật.
Như vậy, hàng Bồ-tát, Phật gọi là đại nhân.
Giác: Là biết, là tr tuệ tối thượng do tu chứng mà thành, thấy biết
đúng l thật, chớ không hải cái biết thiển cận sai lầm của người thế
gian.
Bát Đại Nhân

iác là tám điều giác ngộ của Phật và Bồ-tát. (HT.

Thích Thanh Từ)
7

‘Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cu ng

ngữ giả, bất dị ngữ giả’: Như Lai là bậc nói lời chân thật, nói sự
thật, nói đúng với bản chất của các há , chẳng nói lời dối gạt, không
nói lời khác biệt (Kinh Kim Cang)
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8
9

“Tri t c thư ng lạc”: Biết đủ thường vui
“Ngay thể tức

hông thì

hông thể c được”: Đương thể tức

không, li u bất khả đắc
10

6 tín: “T n tự, t n tha, t n sự, t n l , t n nhân, t n uả”: Điều thứ

nhất bao gồm tin lời Phật (tín tha) và tin sự, lý Tịnh Độ đều có thật
(tín sự, t n l ). Điều thứ hai bao gồm tin đại nguyện của Phật A Di Đà
và tha lực tiếp dẫn của Ngài (t n tha). Điều thứ ba bao gồm tin bản
tâm mình, nguyện lực mình (tín tự), và nhân cùng quả của công hạnh
niệm Phật (tín nhân, tín quả). (Niệm Phật thập yếu -HT. Thích Thiền
Tâm)
11

“Ng thừa ình đ ng tề nhập Báo độ”: Có thể khiến cho ngũ

thừa bình đẳng đồng vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Cái

nghĩa

này chúng ta có thể nói rõ hơn một chút, đó là có thể khiến cho ngũ
thừa bình đẳng thành Phật, vì cái ngũ thừa này là không bình đẳng
(Ngũ thừa là “Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác
thừa, Bồ Tát thừa” là không bình đẳng).

tất cả há môn khác,

người ngũ thừa hương há không bình đẳng, thành tựu uả báo
không bình đẳng. Thế nhưng bạn niệm Phật sanh đến Thế Giới Tây
Phương Cực Lạc thì bình đẳng, người người đều là Phá Thân Đại
Sĩ, người người đều là Bồ Tát Đẳng Giác, đến Thế Giới Tây Phương
Cực Lạc đều là như vậy. (Ngũ thừa ở đây là chúng sanh trong c u
há giới bao gồm cả Địa ngục, Ngạ uỷ súc sanh bình đẳng bất thối
thành Phật). (VCD 52 - Tập 6- Thuyết giảng Phật thuyết địa thừa Vô
Lượng Thọ, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đ ng, Giác Kinh –Tịnh
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Không Pháp sư chủ giảng – Lần thứ

)

12

Tam quả dư i A La hán: Tu Đà Hòan, Tư đà Hàm, A Na Hàm

13

Quyền giáo Bồ Tát: Là Bồ Tát Thập tín vị

14

“C , Long Thọ đại sĩ viết: Nhược nhân sanh ỉ u c, chung ất

đọa tam th ”: Vì vậy, Ðại Sĩ Long Thọ nói: “Nếu kẻ nào sanh về
cõi kia thì trọn chẳng đọa trong ba đường ác n a”. Tam Thú là ba
đường ác, vĩnh vi n thoát kh i ba đường ác. (Tịnh Độ Đại Kinh Giải
Diễn Nghĩa - phần 99 - Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không -Thời
gian: Ngày 5 tháng 4 năm

- Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà

Giáo Dục Hiệp Hội - Chuyển ngữ: Minh Tiến - Giảo chánh & nhuận
văn: Huệ Trang, Đức Phong và Như Hòa)
15

“H u Thiện Đạo đại sư viết: ‘Nãi chí thành Phật, ất lịch sanh

t ’: Ðại sư Thiện Ðạo cũng dạy: “Cho đến khi thành Phật, chẳng lăn
lóc trong sanh t n a”. (Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - phần
99 - Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không -Thời gian: Ngày 5 tháng
4 năm

- Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội -

Chuyển ngữ: Minh Tiến - Giảo chánh & nhuận văn: Huệ Trang, Đức
Phong và Như Hòa)
16

“Ng trược ác thế”:
1) Ngũ Trược: ‘Ngũ’ là năm loại lớn, “Trược” là ô nhi m, năm
loại ô nhi m nghiêm trọng, trong kinh Phật gọi là ‘Ngũ trược ác
thế’. Trong Ngũ trược có:
1- Thứ nhất là Kiế Trược, Kiếp là nói về thời gian, ngày nay
chúng ta gọi là thời đại (tạm dịch cho chữ niên đầu’) chẳng
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tốt, là nói về thời tiết nhân duyên. Nói thật ra, thời gian có ô
nhi m gì đâu! Ðây là một thời đại ô nhi m trầm trọng, chính
là nghĩa này. Nói thật ra, thời đại ô nhi m là bốn thứ ô nhi m
kể sau đây.
2- Thứ hai là ‘Kiến Trược’, Kiến là Kiến giải, tư tưởng, kiến giải
sai lầm, nhà Phật gọi là tà tri tà kiến, có cái nhìn sai lầm về
chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đó là ô nhi m trên kiến giải.
3- Thứ ba: Kế đó là ‘Phiền não trược’, dùng cách nói hiện nay
nghĩa là ô nhi m tư tưởng. Hai thứ này hợp lại chính là ô
nhi m tâm lý, ô nhi m tinh thần, việc này rất nghiêm trọng!
4- Thứ tư: Chúng sanh trược: Từ ô nhi m tâm lý, ô nhi m tinh
thần nhất định s dẫn đến sinh lý và hoàn cảnh sanh hoạt ô
nhi m, đó gọi là ‘Chúng sanh trược’, nói theo ngôn ng hiện
nay thì đó ch nh là hoàn cảnh sinh hoạt ô nhi m. Ngày nay
sanh thái của địa cầu mất quân bình, khí hậu bất bình thường,
tai nạn dồn dậ , đều thuộc về ‘Chúng sanh trược’.
5- Thứ năm: Sau cùng là ‘Mạng trược’, dùng ngôn ng hiện đại
để nói tức là sinh lý ô nhi m.
Dùng ngôn ng hiện đại để giải th ch Ngũ Trược thì hai thứ
đầu là kiến giải ô nhi m, tư tưởng ô nhi m, hợp lại chính là tâm
lý ô nhi m, tinh thần ô nhi m;‘Chúng sanh trược’ ch nh là hoàn
cảnh sinh hoạt ô nhi m, ‘Mạng trược’ là sinh l ô nhi m, tất cả
đều gọi là ‘Trược’.
2) ‘Ác’: Là ‘thậ ác’, hết thảy chúng sanh chẳng làm việc thiện.
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Thân tạo ‘sát sanh, trộm cắ , tà dâm’, miệng tạo ‘vọng ng ’ tức
là không nói thật, lừa gạt người khác, ‘lưỡng thiệt’ tức là ly gián
thị hi, ‘ác khẩu’ tức là nói lời độc ác; ‘ỷ ng ’ tức là nói lời bóng
gió, lường gạt chúng sanh, tạo ra nh ng khẩu nghiệp này; còn ý
nghiệ , trong tâm có ‘tham, sân, si, mạn’, nh ng thứ này là ‘Ác’.
(Giảng giải Kinh Địa tạng Bồ Tá B n nguyện – PS Tịnh Không –
Chuyển ngữ: Tâm Phước- NXB Tôn giáo)
17

Thiện Đạo đại sư viết: Chư Phật dục hiển thư ng trụ ất iến

chi tư ng, thị c hiện hoàng im sắc”: Ðại sư Thiện Ðạo nói: “Chư
Phật muốn hiển thị tướng thường trụ bất biến nên hiện ra sắc hoàng
kim” (Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - phần 99 - Chủ giảng:
Lão pháp sư Tịnh Không -Thời gian: Ngày 5 tháng 4 năm

-

Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội - Chuyển ngữ:
Minh Tiến - Giảo chánh & nhuận văn: Huệ Trang, Đức Phong và
Như Hòa)
18

“C Hội

viết: Thị c nguyện ngôn, ngã

u c nhân dân,

thuần nhất im sắc, vô hữu hảo ác”: Vì vậy, sách Hội Sớ nhận ét:
“Do đó, nguyện rằng nhân dân trong cõi tôi thuần một sắc vàng,
chẳng có ấu, đ ”,
“Bỉ ngã ình đ ng, tình tuyệt vi thuận”: Ta và người đều bình
đẳng, dứt tuyệt

tưởng trái, thuận. (Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn

Nghĩa - phần 99 - Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không -Thời gian:
Ngày 5 tháng 4 năm

- Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo

Dục Hiệp Hội - Chuyển ngữ: Minh Tiến - Giảo chánh & nhuận
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văn: Huệ Trang, Đức Phong và Như Hòa)
19

“Lậu”: Phiền não, r giọt, mất dần dần (Đường vào ánh sáng đạo

Phật- Tác giả : Tịch Mặc)
20

“Tùy ch ng sanh tâm, ứng sở tri lượng”: Thuận theo tâm chúng

sanh, mà ứng hiện hù hợ với khả năng nhận biết của họ.
21

Bồ Tát Tam Hiền: Thập trụ, Thập hạnh, Thập Hồi Hướng

22

Tam thiên đại thiên thế gi i:
1- Tiểu thế giới: Phạm vi của tiểu thế giới là hệ mặt trời mặt
trăng. Đó là thái dương hệ, hay cũng là hằng tinh hệ. Một
hằng tinh hệ đều có một số vệ tinh đi kèm. Hằng tinh đều là
mặt trời, vệ tinh đều là mặt trăng. Trong Thái dương hệ này,
mặt trăng cố nhiên là mặt trăng rồi, còn

đại hành tinh, trong

đó có địa cầu đều là vệ tinh, đều cũng là mặt trăng.
(Trong Niệm Phật thập yếu của HT. Thích Thiền Tâm có viết: Theo
Kinh Phật: Tiểu thế giới, gồm bốn cõi ác thú, bốn đại châu, một núi
Tu Di, một nhật nguyệt, sáu cõi trời Dục, và một cõi Sơ Thiền)
2- Tiểu thiên thế giới: Một ngàn tiểu thế giới gộ lại, gọi là tiểu
thiên thế giới; hạm vi của một tiểu thế giới trong tiểu thiên
thế giới là từ núi Tu Di cho tới cõi trời Phạm thiên của sắc
giới.
3- Trung thiên thế giới: Một ngàn tiểu thiên thế giới, gọi là một
trung thiên thế giới, hạm vi của một trung thế giới trong
trung thiên thế giới, kéo dài tới Vô lượng tịnh thiên của sắc
giới.
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4- Đại thiên thế giới: Một ngàn trung thiên thế giới là một đại
thiên thế giới, hạm vi của mỗi đại thế giới trong đại thiên thế
giới, kéo dài tới Quang âm thiên của sắc giới.
Như vậy là đại thiên thế giới là một ngàn tiểu thế giới, nhân
lên một ngàn lần, thành một trung thiên thế giới, rồi lại từ một trung
thiên thế giới nhân lên một ngàn lần n a mà thành… Như vậy là kinh
qua a lần lũy tiến con số ngàn, vì vậy mà có tên gọi tam thiên (ba
lần .

) đại thiên thế giới. Thực ra, đó chỉ là một Đại thiên thế giới

mà thôi. Thống trị một Đại thiên thế giới là Đại Phạm thiên vương ở
cõi Trời Sắc cứu kính thiên. Mỗi đại thiên thế giới có một Đại Phạm
Thiên vương. Vì có vô số Đại thiên thế giới, cho nên cũng có vô số
Đại Phạm Thiên vương. Đại thiên thế giới trong đó có loài người ở,
gọi tên chung là Sa bà thế giới. Mỗi đại thiên thế giới là cõi giáo hóa
của một đức Phật. Phật Th ch Ca được tôn ưng là Sa bà giáo chủ vì
l như vậy. ("Phật giáo chính tín"- Pháp sư Thánh Nghiêm - Phân
Viện nghiên cứu Phật Học).
23

Ức: Số ức của Ấn Độ thời ưa có ba bậc (1 vạn, 1 triệu, 10 triệu)

mà mức trung bình là 1 triệu bây giờ. (Niệm Phật Thập yếu-HT.
Thích Thiền Tâm)
Na Do Tha: Con số lớn của Ấn độ thời cổ bằng mười triệu
Muôn: Một muôn bằng 1 vạn (10.000).
24

Cõi Phật: Lại về Phật độ, tức phạm vi ứng thân giáo hóa của một vị

Phật, có đức Phật lấy một đại thiên thế giới gồm một ngàn triệu thái
dương hệ làm một Phật độ; có đức Phật lấy hai, ba hoặc trăm, ngàn,
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muôn, ức cõi đại thiên làm một Phật độ; có đức Phật lấy từ một hằng
hà sa cho đến nhiều hằng hà sa cõi đại thiên làm một Phật độ. (Niệm
Phật Thập yếu-HT. Thích Thiền Tâm)
25

“Tùy ch ng sanh tâm, ứng sở tri lượng”: Thuận theo tâm chúng

sanh, mà ứng hiện hù hợ với khả năng nhận biết của họ. (Tịnh Độ
Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Phần 56 - Chủ giảng: Lão pháp sư Thích
Tịnh Không - Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa - Giảo
duyệt: Huệ Trang và Đức Phong)
26

Đúng như tự tánh

27

“Tứ y pháp”: Bốn điều nên nương tựa: Y pháp bất y nhân, y nghĩa

bất y ng , y trí bất y thức, y li u nghĩa kinh bất y bất li u nghĩa kinh.
1. Y pháp bất y nhân: Y theo giáo pháp, chẳng y theo theo người.
2. Y nghĩa bất y ngữ:

theo nghĩa l , không y theo ngôn ng văn

tự.
3. Y trí bất y thức: Y theo trí tuệ, không y theo vọng thức phân biệt.
4. Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa: Phá môn nào ta tu học, ở ngay
trong đời này, có thể li u sanh t , có thể thành Phật đạo, có thể
thoát kh i lục đạo luân hồi, có thể thoát kh i 10 há giới, thì
há môn này đối với ta mà nói là li u nghĩa.
28

Y pháp bất y nhân, Y ý bất y ng , Y li u pháp bất y bất li u pháp,

29

Bậc thánh nhị thừa: A La Hán, Bích chi Phật

30

Bồ-tát uyền giáo: Bồ tát thập tín vị (Bồ tát phẩm 1- 10)

31

“Bất thất định : Chẳng đánh mất định ý

32

Chú giải kinh Vô Lượng Thọ (niemphat.net)
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33

“Thiên Nhãn đỗng thị, Thiên Nhĩ triệt thính, Tha Tâm iến

tri”: Thiên Nhãn nhìn thấy thấu suốt, Thiên Nhĩ nghe thông suốt
cùng tột, Tha Tâm biết khắ cả
34

“Nhân sanh thất thập cổ lai hy: Người thọ 0 ưa nay hiếm

35

“Hoàng tuyền lộ thượng vô lão thiếu”: Đường đến suối vàng

không phân biệt già hay trẻ (A Di Đà Kinh sớ sao – niemphat.net)
36

Đạo phong, học phong: Phong cách tu tập, phong cách học tập

37

“Câu sanh phiền não”: Tham, Sân, Si, mạn (bốn Ðộn s ) thì gọi

là Tư hoặc. Tư hoặc cũng có tên “Câu sanh hoặc”, do sự mê là sanh.
Câu sanh (ngấm ngầm cùng với ta đồng sanh) thì thuộc về Tư hoặc.
Trong Kinh gọi chúng nó là "Câu sanh phiền não", hay “Bổn h u
chủng t ”, nghĩa là nh ng hạt giống có từ lâu. Nh ng hạt giống xấu
này lại còn làm duyên sanh ra các tội lỗi khác, mà trong Kinh luận
gọi là “Phân biệt phiền não” hay “Thỉ khởi chủng t ”, nghĩa là hạt
giống mới nhi m do ảnh hưởng thời đại, tập quán, phong tục chi
phối. “Phân biệt phiền não” thì có thể d trừ, nhưng “Câu sanh hiền
não" rất khó trừ. Chúng như c cú, đâm sâu gốc r rất xa; nếu người
làm vườn khinh thường nó thì không d gì dọn đất sạch c .
38

“Tam tâm ất hả đắc”: “Tâm uá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại

bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc”.
Đọc thêm:
Đó là nói về vọng tâm. Bởi l , chân tâm không có uá khứ, hiện tại,
vị lai; chỉ vọng tâm mới có uá khứ, hiện tại, vị lai, nh ng tâm này
đều chẳng thể được!
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Hiện tại, cái tâm niệm Phật của chúng ta là vọng tâm, vì sao? Cũng là
cái tâm sanh diệt. Nam-mô A Di Đà Phật, niệm trước được nối tiế
bởi niệm sau, đó là tâm sanh diệt. Do đây có thể biết: Bản thể của câu
Phật hiệu cũng là Không, trọn chẳng thể được. Vọng tâm khởi tác
dụng, nếu khởi lên một niệm thiện thì đó là thiện nghiệ . Khởi lên
một niệm ác, s tạo ác nghiệ . Vì vậy, y báo và chánh báo trang
nghiêm trong mười há giới do vọng tâm biến hiện, còn chân tâm
hiện ra Nhất Chân há giới, đó là chân thật. Mười há giới chẳng
hải là Nhất Chân, khác biệt với Nhất Chân há giới rất lớn.
Nếu vọng tâm ấy tạo ra nghiệ niệm A Di Đà Phật, u vị hãy nghĩ
em: Nghiệ ấy là thiện nghiệ hay ác nghiệ ? Thiện lẫn ác đều
chẳng liên uan! Vì sao? Quả báo của một câu A Di Đà Phật chẳng ở
trong ba ác đạo! Trong ba ác đạo không có A Di Đà Phật. Trong ba
thiện đạo cũng chẳng có A Di Đà Phật. Trong Thanh Văn, Duyên
Giác, cũng chẳng có A Di Đà Phật. Trong Quyền Giáo Bồ Tát cũng
chẳng có A Di Đà Phật. Tuy dùng vọng tâm, nhưng tạo nghiệ rất kỳ
diệu, nghiệ của A Di Đà Phật là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do
vậy, u vị hải hiểu đạo l này. Nếu u vị biết s dụng vọng tâm,
thì [vọng tâm] cũng có thể khiến cho u vị thành Phật trong một
đời. Dùng cái tâm sanh diệt để vãng sanh Phàm Thánh Đồng Cư Độ
và Phương Tiện H u Dư Độ của Tây Phương Cực Lạc thế giới. B
cái tâm sanh diệt, s dụng chân tâm, s vãng sanh từ cõi Thật Báo trở
lên. Đủ thấy: Biết s dụng cái tâm hay không là mấu chốt trọng yếu
nhất để uyết định sự thành bại của chúng ta. (A Di Đà Kinh Sớ Sao
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Diễn Nghĩa - Phần 6 - Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không năm
1984-Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa-Giảo chánh: Huệ
Trang và Đức Phong)
39

“Nhất thiết chư pháp, nhân duyên sở sanh, vô hữu t

tánh,

đư ng thể tức hông, liễu ất hả đắc”: Hết thảy các há do nhân
duyên sanh, chẳng có tự tánh, đương thể tức không, trọn chẳng thể
được.
40

“Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn èo ọt”: Nhất thiết h u

vi há , như mộng huy n bào ảnh;
41

“T tri tắc minh”: Tự biết mình là sáng, (vì không phải ai cũng tự

biết mình).
42

“Học vi nhân sư, hành vi thế phạm”: Học làm thầy người, hạnh

làm khuôn mẫu cho cõi đời.
43

“Thiên Nhân chi đạo sư”: Là bậc thầy, người dẫn đường cho cả

trời, người.

232

Thuyết giảng Kinh PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

HỒI HƯỚN
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh độ
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Cùng hát tâm bồ đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh về Cực Lạc uốc.
N

Ô

I ĐÀ PHẬT!

C n dịch: Vọng Tây cư sĩ - Email:Vongtaycusi@gmail.com
Phát tâm cúng dường: Da giới “Thuyết giảng Kinh Phật Thuyết Đại
Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đ ng Giác” thành tâm cúng dường.
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