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TẬP CHÍN 

 

Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang thứ 
tám:

Sớ: Triệt giả, thông dã. Đỗng giả, triệt chi cực dã. Nhật nguyệt 
tuy biến, bất chiếu phúc bồn, thị triệt nhi vị triệt. Kim thử linh 
minh, huy Thiên Địa, thấu kim thạch, tứ duy Thượng Hạ, tằng 
vô chướng ngại, cái đỗng nhiên chi triệt, mị sở bất triệt, phi 
đối cách thuyết thông chi triệt, vân đỗng triệt dã.

Sớ: Triệt là thông suốt. Đỗng là thông suốt đến tột cùng. Mặt 
Trời, Mặt Trăng tuy trọn khắp, nhưng chẳng thể soi chậu úp, 
nên tuy là triệt mà chưa triệt.

Nay sự linh minh này sáng ngời Trời Đất, xuyên suốt vàng, đá, 
bốn phương, trên, dưới, chưa hề chướng ngại. Ấy là vì thấu 
suốt rỗng rang, không đâu chẳng thấu triệt, chứ không phải 
là sự thấu suốt do đối lập với ngăn cách mà nói là thông suốt, 
nên bảo là đỗng triệt.

Chúng ta tiếp tục xem phần giải thích câu linh minh đỗng triệt 
trong lời Sớ. Hai chữ linh minh đã được giảng trong phần 
trước, hôm nay bắt đầu giảng từ hai chữ đỗng triệt. Triệt có 



nghĩa là triệt để, là thông đạt chẳng chướng ngại.

Lời chú giải giảng triệt có nghĩa là thông, tức thông đạt. Đỗng 
là triệt chi cực thấu triệt đến cùng cực, tức là thông đạt đến 
cùng cực.

Tiếp đó, Đại Sư nêu lên một tỷ dụ, Nhật nguyệt tuy biến Mặt 
Trời, Mặt Trăng tuy trọn khắp, quang minh chiếu trọn khắp, 
Bất chiếu phúc bồn: Chúng ta lật úp cái chậu thì ánh sáng 
Mặt Trời, Mặt Trăng chẳng thể chiếu vào lòng chậu được, bị 
chướng ngại, đấy là triệt nhi vị triệt tuy là thông suốt mà chưa 
thông suốt. Nói cách khác, chỉ cần có chướng ngại chẳng thể 
xuyên qua được, thì triệt đó hoàn toàn chẳng phải là đã thật 
sự đạt đến viên mãn rốt ráo.

bổn tánh của chúng ta khác hẳn, giác tánh linh minh là huy 
Thiên Địa, thấu kim thạch sáng ngời Trời Đất, xuyên thấu 
vàng, đá. Huy là sáng ngời, câu huy Thiên Địa có nghĩa là thấu 
Trời tột đất, Trời lẫn đất đều chẳng thể chướng ngại được.

Thấu kim thạch: Vàng hay đá cũng chẳng thể chướng ngại 
được.

Diễn: Bất chiếu phúc bồn giả, dĩ nhật nguyệt chi quang thuộc 
tướng, bất thuộc tánh cố.

Diễn: Chẳng soi chậu úp là vì ánh sáng của Mặt Trời, Mặt 
Trăng thuộc tướng, chẳng thuộc tánh.

Lời chú giải này rất quan trọng. Sự thấu triệt của tướng 



chẳng phải là rốt ráo viên mãn, sự thấu triệt của tánh mới 
thật sự là rốt ráo viên mãn.

Diễn: Huy Thiên Địa, thấu kim thạch giả, dĩ tâm quang biến 
hồ pháp giới, nhất thiết chư pháp vô phi Phật Pháp cố.

Diễn: Sáng ngời Trời Đất, xuyên thấu vàng đá là vì tâm quang 
trọn khắp pháp giới, hết thảy các pháp không gì chẳng phải là 
Phật Pháp.

Cũng có những vị hỏi: Tâm quang là như thế nào?

Chúng ta thấy ánh sáng Mặt Trời, ánh sáng Mặt Trăng cũng có 
thể thấy được, ánh sáng của mấy ngọn đèn trong giảng 
đường hiện thời chúng ta cũng trông thấy, nhưng chẳng thấy 
tâm quang.

Hình dạng của tâm quang là như thế nào?

Có không ít người nghĩ như vậy, cách nghĩ ấy có chính xác hay 
chăng?

Không chính xác.

Vì sao nói là không chính xác?

Họ chấp vào tướng. Quý vị thấy ánh sáng Mặt Trời, ánh sáng 
Mặt Trăng, quý vị chấp vào tướng. Chẳng chấp tướng sẽ kiến 
tánh. Chấp tướng chướng ngại kiến tánh.

Nếu lìa hết thảy tướng thì tâm quang biến hồ pháp giới tâm 
quang trọn khắp pháp giới, quý vị thấy đạo, nhà Thiền gọi là 



kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Khi ấy, quý vị sẽ hiểu nhất 
thiết pháp vô phi Phật Pháp, tức là không có pháp nào chẳng 
phải là Phật Pháp.

Nếu quý vị chấp tướng, trong hết thảy pháp, không có pháp 
nào là Phật Pháp cả. Chẳng chấp tướng thì là Phật Pháp, chấp 
vào tướng sẽ chẳng phải là Phật Pháp.

Nếu chúng ta hỏi, rốt cuộc là có Phật Pháp hay không?

Nếu quý vị nghĩ là có Phật Pháp, sai rồi.

Quý vị nói không có Phật Pháp cũng sai luôn, sai ở chỗ nào?

Sai ở chỗ quý vị chấp tướng. Quý vị chấp vào tướng có Phật 
Pháp, trật rồi. Quý vị chấp vào tướng không có Phật Pháp, 
cũng trật luôn. Nếu quý vị chẳng chấp tướng, quý vị nói có 
Phật Pháp, đúng. Nói không có Phật Pháp, cũng đúng luôn. 
Từ chỗ này, quý vị phải thấu hiểu, hễ trong tâm có một niệm 
phân biệt, chấp trước sẽ hoàn toàn trật.

Lìa hết thảy phân biệt, chấp trước sẽ là đúng, phải thấu hiểu 
chỗ này. Trong đoạn giải thích tiếp theo, bất luận là dùng 
pháp để nói hay dùng tỷ dụ để nói, đều nói hết sức rõ ràng, 
tứ duy thượng hạ, tằng vô chướng ngại bốn phương, trên, 
dưới, chưa từng chướng ngại, đó gọi đỗng nhiên chi triệt, mị 
vô sở triệt thấu triệt rỗng rang, không đâu chẳng thấu triệt.

Diễn: Nhược thông dữ cách đối, thị thông hoàn thành cách, 
phi đối cách thuyết thông chi triệt, nãi chân triệt dã.



Diễn: Nếu thông suốt là do so với ngăn cách mà nói là thông 
suốt thì sự thông suốt ấy vẫn trở thành ngăn cách. Chẳng vì 
so sánh với ngăn cách mà nói là thấu triệt thì mới là thấu triệt 
thật sự. Mấy câu này có ý nghĩa rất sâu, nhưng ngữ cú rất rõ 
ràng. Nói đơn giản, rớt vào hai bên sẽ đều chẳng phải là chân 
thật, đều là chướng ngại.

Chỉ cần hễ có chấp trước, rớt vào hai bên, đều biến thành 
chướng ngại. Tách rời hai bên thì sẽ thông đạt. Thông đạt là 
khai ngộ. Do vậy, nếu quý vị muốn khai ngộ, nhất định phải 
lìa hai bên. Ngày nay chúng ta gọi hai bên nhị biên là tương 
đối.

Làm thế nào để vượt thoát khỏi tương đối mà sau khi vượt 
thoát cũng chẳng phải là tuyệt đối?

Nếu quý vị vượt thoát tương đối mà đạt đến tuyệt đối, thì 
tuyệt đối và tương đối vẫn thuộc vào đối đãi, vẫn chưa thể 
vượt thoát. Tuyệt đối cũng không có. Tương đối đã không có, 
tuyệt đối cũng chẳng tồn tại, đấy mới thật sự là vượt thoát. 
Đấy là thấu suốt rỗng rang thật sự được nói tới ở đây, do vậy 
gọi là đỗng triệt. Tiếp theo đó, lời sớ giảng về trạm tịch 
thường hằng.

Sớ: Trạm giả bất nhiễm, tịch giả bất dao.

Sớ: Trạm là chẳng nhiễm, tịch là chẳng lay động.

Dao là dao động, trạm là chẳng ô nhiễm, tịch là chẳng động 
tâm. Quý vị đọc tiếp theo sẽ thấy Lão Nhân Gia nêu tỷ dụ.



Sớ: Đại Địa tuy tịch, bất đắc xưng trạm.

Sớ: Đại Địa tuy không lay động, nhưng chẳng thể gọi là 
trạm. Lấy cảnh giới trước mắt để nói thì chẳng thể nói tới vật 
lý, chẳng thể nói tới hiện tượng tự nhiên. Nói tới hiện tượng 
tự nhiên thì Địa Cầu ở giữa hư không, nó cũng vận động, 
chẳng ngưng nghỉ một giây phút nào.

Lấy chuyện trước mắt để nói thì Đại Địa là bất động, nhưng 
đất ô nhiễm, nên tuy tịch mà chẳng thể gọi là trạm.

Sớ: Kim duy chí tịch chi trung, oánh tịnh vô chỉ, tịch bất túc dĩ 
tận chi, cố viết trạm tịch.

Diễn: Bất nhiễm giả, tùng lai bất dữ nhiễm pháp tương ứng, 
bất dữ chư trần tác đối. Bất dao giả, vạn cổ như như, vô hữu 
biến dị.

Sớ: Nay trong sự tịch đến tột bậc, sáng ngời trong trẻo, 
không có cặn bã, chữ tịch chẳng đủ diễn tả trọn hết, nên bảo 
là trạm tịch.

Diễn: Chẳng nhiễm là từ trước đến nay chẳng tương ứng với 
nhiễm pháp, chẳng ứng với các trần. Chẳng lay động là muôn 
đời như như, chẳng có thay đổi.

Đây là nói về bổn tánh. Kinh Lăng Nghiêm nhắc tới căn tánh 
của sáu căn, bất luận là trong ngộ hay mê, sáu tánh ấy đều 
chẳng nhiễm, đều chẳng lay động. Những câu này nhằm giải 
thích ý nghĩa của từ ngữ trạm tịch.



Đại Địa vì sao chẳng thể gọi là trạm?

Diễn: Bất đắc xưng trạm giả, Đại Địa tuy thường tự tịch nhiên, 
nhi thổ thạch chư sơn uế ác sung mãn, bất trạm dã.

Diễn: Chẳng được gọi là trạm vì Đại Địa tuy thường tự vắng 
lặng, nhưng các quả núi đất hay núi đá nhơ bẩn đầy dẫy, 
chẳng trong lặng vậy.

Nếu quý vị hỏi: Vì đạo lý nào?

Trong phần trước đã có nói, vì nó là tướng phần, chẳng phải là 
tánh phần. Nếu là tự tánh sẽ chẳng có những hiện tượng ấy. 
Phàm là tướng thì đều là hư vọng, đều chẳng phải là viên 
mãn rốt ráo. Kế đó là tỷ dụ nhằm sánh ví sự trong suốt cả 
trong lẫn ngoài.

Diễn: Như tịnh lưu ly, nội ngoại oánh triệt, vị chi oánh tịnh.

Diễn: Giống như lưu ly sạch, trong ngoài trong suốt sáng 
ngời, nên gọi là oánh tịnh.

Không có cách nào diễn tả, đành dùng tỷ dụ để nói. Nói thật ra, 
không có cách nào để tỷ dụ thật khít khao, chỉ có thể hơi gần 
giống, mong rằng từ sự mường tượng ấy sẽ có thể thấu hiểu, 
sẽ ngộ được thật tướng của nó.

Hiện nay, chúng ta gọi lưu ly là phỉ thúy, tức là một loại ngọc 
màu xanh lá cây, trong suốt, có thể dùng nó để làm tỷ dụ sự 
trạm tịch, trong ngoài sạch sẽ, chẳng nhiễm mảy trần, đó gọi 
là oánh tịnh tức là trong trẻo, ánh sáng có thể chiếu qua 



được.

Diễn: Thốn ty bất quải, tiêm trần bất lập, vị chi vô chỉ.

Diễn: Tấc tơ chẳng vướng, mảy trần chẳng lập, thì gọi là 
không có cặn bã. Chỉ là cặn bã. Sạch sẽ, chẳng có tí ti cặn bã 
nào. Thốn ty bất quải tấc tơ chẳng vướng mắc hình dung 
không có tri kiến, không có vọng tưởng, chẳng vướng mắc, 
tâm thanh tịnh.

Lục Tổ nói: Vốn không có một vật. Trong chân tâm không có 
vọng niệm, không có phân biệt, không có chấp trước, không 
có vọng tưởng. Kinh Luận thường nói thể lộ chân thường, đấy 
chính là Phật tâm, là chân tâm hiện tiền. Tiêm trần bất lập.

Mảy trần chẳng lập là không ô nhiễm, là dựa trên cảnh giới 
bên ngoài mà nói: Chân như bổn tánh quyết định chẳng bị 
sáu trần bên ngoài nhuốm bẩn.

Trong Duy Thức có nói: Trong A lại da thức in dấu bóng dáng 
của Ngũ Trần, tức là Ngũ Trần có thể in dấu vào A lại da thức, 
chứ không thể in dấu trong chân như bổn tánh.

Vì thế nói trong chân tánh mảy trần chẳng lập. Một là chẳng 
bị nhuốm bẩn bởi ngoại cảnh, hai là như như bất động, tấc tơ 
chẳng vướng. Đó là không có cặn, tí ti cặn bã nào cũng không 
có. Tịch bất túc dĩ tận chi.

Chữ Tịch chẳng đủ để diễn tả trọn hết: Chữ Tịch không có 
cách nào bao quát viên mãn ý nghĩa này, cố viết trạm tịch nên 



nói là Trạm Tịch, dùng hai chữ này tức Trạm Tịch để hình 
dung chân như bổn tánh của chúng ta.

Cả hai câu này có lúc nói gộp lại một cách đơn giản là trạm 
tịch linh minh, Cổ Đại Đức thường dùng bốn chữ này để hình 
dung chân tâm và bổn tánh của chúng ta. Bổn tánh của 
chúng ta quả thật là trạm tịch linh minh. Kế tiếp, lời Sớ Sao 
giảng về thường hằng.

Sớ: Hằng giả, cửu dã. Thường giả, hằng chi cực dã.

Sớ: Hằng là lâu dài. Thường là hằng đến mức tột bực.

Câu này ý nói: bổn tánh linh minh trạm tịch vĩnh viễn là như 
vậy, từ vô thỉ kiếp trong quá khứ cũng như vô lượng kiếp 
trong tương lai, nó vĩnh viễn chẳng biến đổi.

Thành Phật, thành Bồ Tát, cho đến trong tam đồ lục đạo, nó 
vẫn chẳng bị biến đổi, đó gọi là chân tánh. Ví như vàng ròng, 
vàng không biến đổi, đem nó chế thành Tượng Phật thì giống 
như Phật pháp giới, hoặc đúc thành con mèo nhỏ, con chó 
nhỏ, nó lại đọa trong súc sanh pháp giới.

Quý vị lấy vàng đúc thành hình ngạ quỷ, nó lại biến thành ngạ 
quỷ pháp giới. Tùy theo quý vị đúc tượng ấy như thế nào, nó sẽ 
biến thành như thế ấy. Nhưng vàng chẳng biến đổi, vẫn là 
chính nó, chẳng bị biến hóa, vĩnh viễn là trạm tịch linh minh, 
đó gọi thường hằng.

Sớ: Đại Địa tuy kiên, nan đào hoại kiếp, thị hằng nhi vị hằng. 



Kim thử trạm tịch, thôi chi vô thỉ, dẫn chi vô chung, cắng cổ 
cắng kim, tằng vô biến dịch. Cái thường nhiên chi hằng, vô 
hằng bất hằng, phi đối tạm thuyết cửu chi hằng, vân thường 
hằng dã.

Diễn: Nan đào hoại kiếp giả, dĩ tam tai đáo thời, kiếp hỏa 
đỗng nhiên, Tu Di thất kim tất vi hôi tẫn cố.

Sớ: Đại Địa tuy cứng, khó tránh khỏi hoại kiếp, nên Đại Địa là 
hằng nhưng chưa thường hằng. Nay sự trạm tịch này suy 
ngược lại thì không có khởi đầu, tìm không ra sự kết thúc, trải 
suốt xưa nay, chưa hề biến đổi.

Cho nên nó là còn mãi lâu dài, không có hằng hay chẳng hằng, 
không phải là so với sự tạm bợ mà nói là hằng, nên bảo là 
thường hằng.

Diễn: Khó tránh khỏi hoại kiếp là khi tam tai xảy ra, kiếp hỏa 
đốt sạch, bảy chất báu như vàng v.v... nơi núi Tu Di đều cháy 
tan thành tro.

Qua viễn vọng kính của thiên văn học ngày nay, chúng ta có 
thể thường thấy hiện tượng này. Tinh Cầu có thành, trụ, hoại, 
không. Mỗi ngày trong không gian luôn phát hiện những 
ngôi sao mới, đó là Thế Giới thành.

Mỗi ngày cũng phát hiện nhiều Tinh Cầu bùng nổ, cháy rụi, 
đấy chính là Đại Tam Tai như trong Kinh Phật nói. Vào thời đại 
tam tai, hỏa tai cháy đến Trời Sơ Thiền.



Sơ Thiền Thiên có hỏa tai, Sơ Thiền là gì?

Trong Kinh nói tới Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, trong ấy có 
Tiểu Thiên, Trung Thiên, Đại Thiên, được hợp thành như vậy. 
Đấy là nói về phạm vi Thế Giới lớn hay nhỏ.

Tầng Trời ở trên đỉnh của Đại Thiên Thế Giới là Tứ Thiền 
Thiên, tầng Trời cao nhất trong Trung Thiên Thế Giới là Tam 
Thiền Thiên, tầng Trời cao nhất trong Tiểu Thiên Thế Giới là 
Nhị Thiền Thiên, tầng Trời cao nhất trong một đơn vị Thế Giới 
là Sơ Thiền Thiên. Một đơn vị Thế Giới giống như một Thái 
Dương Hệ hiện thời, nói tới Sơ Thiền Thiên là nói một Thái 
Dương Hệ.

Một Thái Dương Hệ hủy diệt thì các hành tinh và Vệ Tinh 
trong ấy đều bị hủy diệt. Lửa có thể đốt cháy một Thái Dương 
Hệ. Một hệ thống Tinh Cầu bị bùng nổ, chúng ta có thể quan 
sát thấy hiện tượng thiên văn này.

Khi nó bùng nổ thì cả một hệ thống Tinh Cầu không còn nữa. 
Hiện tượng này rất dễ hiểu, nhưng còn một hiện tượng khác 
rất khó thể tưởng tượng, chính là thủy tai có thể ngập đến 
Nhị Thiền Thiên.

Thủy tai như thế nào?

Nó có thể hủy hoại một tiểu thiên Thế Giới, điều này chẳng thể 
nghĩ bàn. Phong tai có thể thổi tan Tam Thiền Thiên. Nói cách 
khác, nó có thể thổi nát một trung thiên Thế Giới. Tứ Thiền 
Thiên gọi là Phước Thiên, thật sự có phước báo, không có đại 



Tam Tai. Câu kiếp hỏa đỗng nhiên kiếp hỏa đốt sạch chỉ hỏa 
tai trong đại tam tai, nó có thể thiêu hủy một hệ thống Tinh 
Cầu, thiêu hủy một đơn vị Thế Giới.

Do đây có thể biết: Thế gian này không chỉ là biển xanh, 
ruộng dâu, Thế Giới này làm sao thường trụ được?

Thế Giới chẳng thường hằng, sanh mạng càng ngắn ngủi 
hơn. Lấy Địa Cầu để nói thì khoa học cận Đại Biết lịch sử của 
Địa Cầu là mấy ức năm, chúng ta chẳng sống trọn một trăm 
năm. Nói đơn giản, thẳng thừng là tỷ lệ chẳng cân xứng.

Do đây có thể biết: Trong thế gian không có một pháp nào 
tồn tại vĩnh viễn, nhưng thế gian thật sự có một thứ tồn tại 
vĩnh viễn, đó là tự tánh. Nó vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn chẳng 
bị biến đổi.

Chúng ta nói tới Tinh Cầu, nói tới Địa Cầu, nói tới sanh mạng 
của chúng ta, chúng đều là hữu hình, hữu tướng, những 
tướng ấy do đâu có?

Duy thức sở biến. Những tướng hiện thời chúng ta thấy được 
gọi là thô tướng, tâm cũng quá thô. Nếu quý vị quán sát tỉ mỉ, 
hết thảy các tướng đều biến đổi trong từng sát na. Một giây 
trước và một giây sau chắc chắn khác nhau, cách quan sát 
này vẫn còn rất thô. Trong Kinh dạy, trong khoảng khảy ngón 
tay có sáu mươi sát na.

Thứ gì đang biến đổi?



Thức biến đổi, biến đổi trong từng sát na. Khi Phật Pháp chưa 
truyền đến Trung Quốc, Tổ Tiên người Trung Quốc cũng hết 
sức thông minh, họ biết thế gian vô thường. Căn bản to lớn 
của học thuật Trung Quốc là dịch Kinh.

Dịch Kinh nói gì?

Dịch Kinh giảng về sự biến hóa của các quẻ. Suốt ngày từ 
sáng đến tối luôn biến hóa, niệm niệm đều biến hóa, chẳng 
có gì bất biến. Phật Pháp nói biến, nền văn hóa cố hữu của 
Trung Quốc cũng nói tới biến đổi, không có thứ gì chẳng biến 
đổi, chỉ có chân như bổn tánh bất biến.

Do vậy, nếu quý vị cầu nơi hiện tượng, mong nó vĩnh hằng, 
thường trụ, chắc chắn sẽ chẳng tìm được chuyện ấy. Bởi lẽ, 
nó là tướng hư vọng, chẳng phải chân thật, tuyệt đối chẳng 
có đạo lý tồn tại vĩnh hằng.

Trong quá khứ, sau khi đã thật sự thành tựu, nói chung là 
những vị đã thành tựu ấy sẽ giảng Kinh, thuyết pháp hoặc 
trước thuật Kinh Luận lưu truyền hậu thế, giúp đỡ người đời 
sau, đấy là đúng.

Còn ngày nay thì sao?

Thưa với quý vị, không đúng, hoàn toàn là sai lầm, vì sao?

Đã biến đổi rồi. Biến hóa, hoàn toàn thay đổi.

Vì sao biến đổi?



Ngày nay tà thuyết tràn ngập thế gian, làm thế nào mới có thể 
diệt sạch những tà thuyết ấy, khôi phục bổn lai diện mục của 
chúng ta?

Cổ Nhân cũng có nói một câu: Tận tín thư, bất như vô thư 
hoàn toàn tin vào sách, chẳng bằng không có sách.

Không có sách, tâm sẽ thanh tịnh, vì sao?

Không có vọng niệm. Khi đọc sách nhiều, vọng niệm quá đỗi.

Quý vị thấy trong cuộc triển lãm sách ở thành phố Đài Bắc, 
mấy chục vạn cuốn sách được bày ra đó, thứ đó gọi là gì?

Là một đống rác tư tưởng khiến cho đầu óc chúng ta u tối, ép 
chúng ta phải đi tới núi rừng, tới bên dòng nước cho yên tĩnh, 
vứt sạch những thứ ấy, bỏ sạch sành sanh.

Có rất nhiều người khuyên tôi: Pháp Sư, thầy nên viết chút gì 
đó. Thừa dịp bây giờ thầy còn trẻ, đến lúc tuổi già, thầy sẽ 
chẳng muốn viết nữa.

Tôi nói: Về căn bản, tôi không có ý nghĩ ấy.

Vì sao?

Từ xưa, Cổ Nhân đã viết quá nhiều thứ khiến cho đầu óc 
chúng ta mê man, tôi còn muốn tăng thêm một tí nữa cho 
người đời sau è cổ gánh vác ư?

Tội lỗi ấy lớn lắm. Chẳng thể tăng thêm nữa, đã nhiều quá 
rồi. Nếu chúng ta thật sự có chút gì vượt trỗi Cổ Nhân, Cổ 



Nhân chưa từng nói tới, thì có thể lưu lại một chút.

Nếu những điều chúng ta nghĩ hay nói mà Cổ Nhân đã từng 
nói rồi, cần gì phải vẽ rắn thêm chân?

Chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhiều thêm một chuyện chẳng bằng 
giảm bớt một chuyện. Nhiều thêm một cuốn sách chẳng 
bằng bớt đi một cuốn sách, khiến cho đầu óc của chúng ta 
mới có thể nghỉ ngơi, mới được thanh tịnh, mới được mở 
mang trí huệ.

Do vậy, Cổ Nhân dạy người ta đọc sách, chỉ dạy quý vị đọc 
một thứ, chẳng thể dạy quý vị đọc mười thứ hay tám thứ, 
chẳng nên. Đọc một thứ sẽ mở mang trí huệ. Trong cuốn Duy 
Thức Tân Tải Hiệt Vựng, Cư Sĩ Đường Đại Viên đã nhắc tới đạo 
lý này.

Vào đầu thời Dân Quốc, ông ta phê bình những khuyết điểm 
trong nền giáo dục hiện đại là ở chỗ nào, ông ta đã chỉ 
ra: Giáo Học của Trung Quốc từ xưa đến nay, mà Phật Pháp 
cũng vậy, nhằm mục đích dạy người ta mở mang căn bản trí, 
dạy quý vị mở mang trí huệ. Mục tiêu giáo dục ngày nay là chỉ 
sợ quý vị tạp niệm và vọng tưởng chưa nhiều, nghĩ đủ mọi 
phương pháp tăng trưởng tà tri, tà kiến, tăng trưởng loạn 
tưởng cho quý vị, mục đích là như vậy đó.

Mọi người lắm tri kiến, làm sao thế gian chẳng rối loạn?

Thế gian loạn lạc là do đâu?



Từ tri kiến rối loạn mà ra. Cách nhìn, cách nghĩ của mỗi người 
khác nhau, họ phải cãi cọ, cuối cùng là chiến tranh, đến cuối 
cùng sẽ hủy diệt Thế Giới, mọi người cùng chết sạch hết.

Quý vị nói xem: Những người ấy rất thông minh, thông minh 
đến cực điểm, cuối cùng chết sạch hết, quá ngốc 
nghếch. Người thông minh chẳng làm chuyện ngu xuẩn ấy. 
Do vậy, tâm phải thanh tịnh, quý vị thấy thiên thứ nhất trong 
sách Sớ Sao hoàn toàn giảng về tâm thanh tịnh.

Ngoài Đại Tam Tai ra, Kinh còn nói tới tiểu tam tai. Tiểu tam tai 
tuy không nghiêm trọng như thế, chẳng đến nỗi hủy diệt Thái 
Dương Hệ. Khoa học gia hiện thời có khả năng hủy diệt Địa 
Cầu, nhưng chưa có khả năng hủy diệt Thái Dương Hệ, họ 
còn chưa đạt tới bản lãnh ấy. Nói cách khác, những tai nạn này 
là tiểu tam tai.

Trong quá khứ, tôi đọc Kinh, nghĩ không ra tiểu tam tai là như 
thế nào, vì Đức Phật nói có ba loại tai nạn: Thứ nhất là đao 
binh kiếp, đao binh là chiến tranh.

Thời gian bao lâu?

Bảy ngày. Chiến tranh bảy ngày là loại thứ nhất trong tiểu 
tam tai.

Loại thứ hai là ôn dịch, thời gian ôn dịch bao lâu?

Bảy tháng lẻ bảy ngày.

Loại thứ ba là đói kém, tức là chết đói, thời gian bao lâu?



Bảy năm bảy tháng lẻ bảy ngày. Kinh Phật dạy như vậy. Khi 
ấy, tôi đọc cách nào cũng chẳng hiểu được.

Chiến tranh bảy ngày thì tính là tai nạn gì đây?

Xưa kia, chiến tranh giữa Trung Hoa và Nhật Bản kéo dài cả 
tám năm, dài hơn bảy ngày nhiều lắm.

Tám năm mà còn chưa được coi là tai nạn lớn lao gì, vì sao bảy 
ngày được coi là tiểu tam tai?

Mười năm trước, tôi sang thăm Nhật Bản, đến thăm Quảng 
Đảo Hiroshima và Trường Kỳ Nagasaki, tôi lập tức giác 
ngộ. Đối với tiểu tam tai đã được nói trong Kinh Phật, tôi liền 
lập tức hiểu ngay tiểu tam tai như trong Kinh Phật đã nói, đấy 
chính là chiến tranh hạch nhân nuclear war, chiến tranh 
nguyên tử.

Nó vẫn chưa phải là bảy ngày, chỉ là một trái bom nguyên 
tử. Những kẻ bị nhiễm phóng xạ nguyên tử sau một năm mà 
không có vấn đề gì thì mới có thể sống sót. Những người bị 
tổn thương do trúng bụi bức xạ của bom nguyên tử tuy 
người không chết, nhưng suốt đời tàn phế rất nhiều.

Ôn dịch là gì?

Chính là bụi nguyên tử, những thứ phiền phức này. Những nơi 
bị trúng bom nguyên tử, sau tám năm đất mới mọc cỏ, mới 
có cây cối.

Há chẳng phải là như Kinh nói bảy năm bảy tháng lẻ bảy ngày, 



cây cỏ chẳng mọc, làm sao con người chẳng đói?

Đương nhiên bị đói khát. Ngày nào đó, chiến tranh Thế Giới 
thứ ba nổ ra, khi ấy chính là tiểu tam tai như trong Kinh Phật 
đã nói. Đừng nói chi nhiều, trên Địa Cầu nếu trong vòng một 
tuần, hai ba trăm quả bom nguyên tử nổ thì xong luôn, bụi 
nguyên tử tràn ngập hư không, rớt xuống chỗ nào, nơi ấy 
chết sạch.

Không nhất định phải là chỗ bị thả bom nguyên tử, bụi nguyên 
tử trên hư không bị gió cuốn đi, cuốn đến chỗ nào, người nơi 
ấy khốn khổ. Chỗ bị ném bom, trong tám năm cây cỏ không 
mọc được.

Do vậy, Kinh Phật nói tới tiểu tam tai chính là nói tới chiến 
tranh nguyên tử, hết sức đáng sợ. Người Nhật Bản biết sâu 
xa sự lợi hại của chiến tranh, nhưng họ chẳng giác ngộ, vẫn 
mê hoặc, điên đảo, những người học Phật chúng ta phải hiểu 
rõ chuyện này. Do vậy, tìm kiếm sự vĩnh hằng trong tướng 
thế gian, sẽ chẳng tìm được. Thứ vĩnh hằng chính là chân 
tánh.

Diễn: Thôi chi vô thỉ, dẫn chi vô chung giả, dĩ chân như tự thể, 
phi tiền tế sanh, phi hậu tế diệt, tất cánh thường hằng, bất 
đoạn, bất dị cố.

Diễn: Truy ngược lại thì không có khởi đầu, kéo dài ra chẳng 
có kết thúc là vì tự thể của chân như chẳng sanh trong lúc 
trước, chẳng diệt trong lúc sau, rốt ráo thường hằng, chẳng 



đoạn, chẳng khác. Nó là bất sanh bất diệt, chẳng đến, chẳng 
đi, chẳng nhơ, chẳng sạch.

Mấy câu này nhằm bảo quý vị: Tâm tánh hoàn toàn vượt khỏi 
tương đối, vượt khỏi tương đối mà cũng chẳng phải là tuyệt 
đối. Mầu nhiệm là mầu nhiệm ở chỗ này.

Diễn: Vô hằng bất hằng giả, hằng ngoại hữu bất hằng, thử 
hằng diệc phi hằng. Hằng, bất hằng nhị biên câu khiển, nãi 
chân hằng dã.

Diễn: Chẳng có hằng và bất hằng: Ở ngoài hằng mà có bất 
hằng thì hằng ấy cũng chẳng phải là hằng. Cả hai bên hằng 
và bất hằng đều chẳng còn thì mới là chân hằng.

Hằng ngoại hữu bất hằng. Ở ngoài hằng có bất hằng là tương 
đối. Hai bên đều phải tách lìa, chẳng rớt vào hai bên, đấy là 
pháp chân thật, đấy mới là vĩnh hằng thật sự. Chúng ta phải 
rất chú tâm thấu hiểu đạo lý này, phải đọc tụng Kinh Văn 
nhiều lượt, thấu hiểu cặn kẽ đạo lý trong ấy.

Lại quán sát cảnh giới hiện tiền, cảnh giới hiện tiền là sự 
tướng, sự chẳng lìa lý, lý chẳng rời sự, lý sự chẳng hai thì quý 
vị mới thật sự có chỗ khế nhập.

Sớ: Phi trược giả, vân hữu, tắc bất thọ nhất trần. Phi thanh 
giả, vân vô, tắc bất xả nhất pháp.

Diễn: Vân hữu, bất thọ nhất trần giả. Trược giả, hữu dã.

Sớ: Chẳng đục: Nếu nói là có thì chẳng nhận mảy trần.



Chẳng trong: Nếu nói là không thì chẳng bỏ một pháp.

Diễn: Nói là có, chẳng nhận mảy trần, trược là có. Trong, đục 
có nghĩa là có và không.

Diễn: Cụ Túc Chư Pháp, phương vị chi hữu. Kim tự tánh ly 
nhất thiết pháp sai biệt chi tướng, sở vị phi hữu tướng, phi vô 
tướng, phi song diệc tướng, phi song phi tướng, phi nhất 
tướng, phi dị tướng, phi phi nhất phi dị tướng, phi nhất dị câu 
tướng, thị bất lập nhất trần phi hữu dã, hà trược chi hữu.

Diễn: Đầy đủ các pháp thì mới gọi là có.

Nay tự tánh lìa tướng sai biệt của hết thảy pháp, tức là: Chẳng 
phải là tướng có, chẳng phải là tướng không, chẳng phải là 
tướng cũng có cũng không, chẳng phải là tướng chẳng phải 
có chẳng phải không, chẳng phải là một tướng, chẳng phải là 
khác tướng, chẳng phải là tướng chẳng phải một, chẳng phải 
khác, chẳng phải là tướng vừa một vừa khác, do chẳng lập 
một trần nên chẳng có, còn có gì để nhơ đục nữa ư?

Mấy câu này hoàn toàn giống với những câu đã dùng trong 
Kinh Bát Nhã, trực tiếp dạy quý vị hãy trừ sạch những vọng 
niệm cực vi tế.

Phải nhớ: Chân như bổn tánh là chân tâm của quý vị. Chân 
tâm của quý vị sạch sẽ, vốn sẵn thanh tịnh, chẳng nhận mảy 
trần. Nó vốn chẳng nhận nên chẳng nhiễm.

Trược là gì?



Trược là trong tâm có những thứ gì đó. Hễ tâm có, nó sẽ 
trược. Nay chúng ta chẳng những trong tâm đã có, lại chỉ sợ 
có chẳng đủ nhiều, vậy là không còn cách nào hết.

Cổ Đức từng nói: Vị học nhật ích. Vì học mà ngày càng tăng 
trưởng, đó là pháp thế gian. Thế gian phải mong học hỏi, rất 
sợ chính mình hiểu biết chẳng đủ, pháp thế gian mà. Pháp 
thế gian là trược pháp, ngũ trược ác thế, trược pháp đấy. Chỉ 
sợ trược ác chẳng nhiều, phải gắng học thêm.

Vị đạo nhật tổn vì đạo mà ngày càng giảm bớt: Học đạo thì 
đạo là tâm thanh tịnh, trong tâm thanh tịnh chẳng có bất cứ 
thứ gì, mỗi ngày bỏ đi, giảm bớt những thứ tạp nhạp, đấy là 
học đạo.

Người học đạo sợ có nhiều tri kiến. Hễ phân biệt, chấp trước, 
vọng tưởng nhiều sẽ chẳng thấy được đạo. Nếu bỏ sạch phân 
biệt, chấp trước, vọng tưởng thì đạo tâm hiện tiền.

Do vậy, vì đạo thì thanh cao con người thanh cao, vì học thì ô 
trược. Đức Phật nói thế gian của chúng ta gọi là Ngũ trược ác 
thế, lời nói ấy rất có lý. Tiếp theo, đối với nhiều điều đã nói 
như thế, có thể quy nạp lại thành chỉ còn một câu lưỡng biên 
bất lập, trung đạo bất tồn hai bên chẳng lập, trung đạo chẳng 
tồn tại. Tách rời hai bên, trung đạo cũng chẳng có.

Khi ấy, tâm thanh tịnh hiện tiền, trược còn đâu nữa?

Diễn: Vân vô, bất xả nhất pháp giả, thanh giả, vô dã.



Diễn: Nói là không, chẳng bỏ một pháp: Thanh là không 
thanh có nghĩa là gì?

Khi trong tâm quý vị chẳng nhiễm mảy trần, lúc ấy, bất đắc dĩ, 
phải đặt cho nó cái tên là thanh trong.

Diễn: Bất lập nhất trần, phương vị chi vô.

Diễn: Chẳng lập mảy trần mới gọi là không.

Chữ Trần ở đây tượng trưng cho những gì rất ít, tức là một vi 
trần, một vi trần cũng chẳng thể kiến lập. Nếu quý vị lập ra 
một trần, sẽ gọi là trên đầu chồng thêm đầu, Kinh Lăng 
Nghiêm gọi đó là tri kiến lập tri từ nơi tri kiến đặt ra một cái 
thấy biết nữa.

Tri kiến là gì?

Thanh là tri kiến, trên đó đặt thêm một trần, tức là trên tri kiến 
lại chồng thêm một cái biết, thì cái biết ấy là gì?

Cái biết ấy là vô minh, là căn nguyên của ngũ trược. Chẳng 
thể kiến lập, chẳng lập một trần, đó gọi là chân vô, chân 
không.

Diễn: Kim tự tánh mãn túc nhất thiết công đức, sở vị: Hữu đại 
trí huệ quang minh nghĩa cố, biến chiếu pháp giới nghĩa cố, 
chân thật thức tri nghĩa cố, thường lạc ngã tịnh nghĩa cố, nãi 
chí mãn túc vô hữu sở thiểu nghĩa cố, danh vi Như Lai Tạng, 
thị bất xả nhất pháp phi vô dã, hà thanh chi hữu?



Diễn: Nay tự tánh trọn đủ hết thảy công đức, nghĩa là: Có ý 
nghĩa đại trí huệ quang minh, có ý nghĩa chiếu trọn khắp 
pháp giới, có ý nghĩa chân thật nhận biết, có ý nghĩa Thường 
Lạc Ngã Tịnh, cho đến trọn đủ chẳng sót nghĩa nào, nên gọi 
là Như Lai Tạng, là chẳng bỏ một pháp, chẳng phải là không, 
đâu còn có thanh.

Một đằng có, một đằng không, một đằng thanh, một đằng 
trược. Có, không, thanh, trược đều chẳng có. Khi ấy gọi là 
chân thanh, tức là trong trẻo thật sự. Phần trên đã nói chẳng 
nhận mảy trần, là nói theo tự thể, trược còn đâu nữa là nói 
theo thể.

Ở chỗ này nói: Vân vô, bất xả nhất pháp giả. Nói là không, 
chẳng bỏ một pháp, là nói theo tác dụng. Tác dụng của nó là 
có thể hiện ra y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười 
pháp giới.

Do vậy, chẳng thể nói nó là không. Tuy hiện ra y báo và chánh 
báo trang nghiêm trong mười pháp giới, quý vị phải hiểu 
đương thể giai không, thật vô hữu nhất pháp khả đắc bản thể 
của chúng đều là không, thật sự chẳng có một pháp nào để 
có thể được.

Do vậy, nó lại là phi hữu chẳng phải có. Phi hữu là phi vô, phi 
vô là phi hữu, hữu và vô có cùng một ý nghĩa, chứ không phải 
là hai ý nghĩa. Nay chúng ta không có cách nào lý giải được, 
bèn chấp chặt rằng hễ có thì chẳng phải là không, hễ không 
thì chẳng phải là có. Cho rằng có và không là hai ý nghĩa, chứ 



không phải một.

Do vậy, chẳng thể vào được cửa. Khi nào hiểu được chúng vốn 
là cùng một ý nghĩa thì sẽ nhập môn. Quý vị thấy hễ nói tới 
hai bên, nói nó là không, sẽ bèn có đạo lý của một cái không. 
Nói nó là có, thì sẽ có đạo lý của một cái có. Nói không là nói 
theo bản thể, nói theo thể tánh. Nói có là hoàn toàn dựa theo 
tác dụng để nói.

Tự tánh mãn túc nhất thiết công đức tự tánh đầy đủ hết thảy 
công đức: Mãn là viên mãn, mãn túc có nghĩa là không thiếu 
khuyết gì. Công là công năng, đức là tác dụng, đức dụng. Nó 
có công năng, có tác dụng, công năng lẫn tác dụng đều viên 
mãn, chẳng thiếu khuyết mảy may nào. Đây là nói tổng quát.

Tiếp theo là nói riêng biệt, nêu lên mấy trường hợp để giảng. 
Nó có trí huệ quang minh, trí quang chiếu trọn khắp, trong 
phần trước đã nói là huy Thiên Địa, thấu kim thạch sáng ngời 
Trời Đất, xuyên thấu vàng đá. Đấy là trí huệ viên mãn của 
chính mình, chẳng phải do bên ngoài mà có.

Trí huệ ấy ai nấy đều có, vì sao?

Vì quý vị có tự tánh.

Hiện thời, vì sao quý vị chẳng có trí huệ?

Vì quý vị chẳng tin chính mình có tự tánh. Tôi chẳng tin tôi có 
tự tánh, chẳng tin tôi có Phật tánh, xong luôn. Quý vị tuy có, 
vẫn chẳng thể hiện hữu. Ví như trong túi quý vị đựng rất 



nhiều tiền, vào tiệm ăn, bụng đói meo muốn ăn một bữa mà 
cứ tưởng mình không có tiền, đáng thương quá. Trong túi có 
tiền, cứ cho rằng mình không có.

Đựng tiền đầy ắp, không có, chẳng tin mình trong túi mình có 
tiền, còn có cách nào nữa đây?

Vậy là quý vị vẫn đói lả, vẫn phải xin ăn. Cổ Nhân ví von y lý 
minh châu hạt châu trong chéo áo, chính mình quên phứt.

Phàm phu chúng ta quên phứt tự tánh, cho nên mê, mê gì vậy?

Mê tự tánh. Tánh đã mê, đương nhiên tướng cũng mê. Một 
thứ mê, hết thảy đều mê. Một ngộ, hết thảy đều ngộ. Nếu 
giác ngộ được tánh, tướng quyết định chẳng mê.

Vì sao?

Tánh và tướng là một thể, chẳng phải là hai thể, một ngộ, hết 
thảy ngộ. Biến chiếu pháp giới nghĩa, chân thật thức tri nghĩa ý 
nghĩa chiếu khắp pháp giới, ý nghĩa nhận biết chân thật, 
Chân là chẳng vọng, thật là chẳng dối, chẳng giả, thức tri là 
biết rõ hết thảy các pháp, không có gì chẳng rõ ràng.

Thường, Lạc, Ngã, Tịnh là chân thường, thường là vĩnh hằng, 
chân tâm là vĩnh hằng, có chân thường, chân lạc, có chân 
ngã, có chân tịnh.

Trong Pháp Thân có thường, lạc, ngã, tịnh, bốn thứ tịnh đức. 
Trong bát nhã cũng có thường, lạc, ngã, tịnh, trong giải thoát 
cũng có thường, lạc, ngã, tịnh, chẳng phải giả. Nãi chí mãn 



túc vô hữu sở thiểu nghĩa.

Cho đến đầy đủ chẳng thiếu sót ý nghĩa nào: Không có gì 
chẳng đầy đủ. Do vậy gọi là Như Lai Tạng, Tạng có nghĩa là 
chứa đựng.

Như Lai được cất chứa trong ấy, chứa ở đâu?

Chứa trong chân tánh của chính mình. Tuy chứa trong đó, 
nhưng vì nó không có hình tích, nó chẳng phải là ý niệm, 
cũng chẳng phải hình tướng, quả thật là chẳng lập một trần, 
nhưng lại đầy đủ hết thảy, mầu nhiệm chẳng thể diễn tả 
được.

Do vậy, chẳng thể nói nó là không, mà cũng chẳng thể nói nó 
là có. Hai bên có và không đều nói chẳng được, hai đằng 
thanh và trược cũng chẳng nói được. Đấy là nói về phi trược, 
phi thanh, hai bên thanh và trược đều chẳng nói được. Tiếp 
theo, lời sớ giảng về câu vô bối, vô hướng.

Sớ: Vô bối giả, túng chi tắc vô sở tùng khứ. Vô hướng giả, 
nghênh chi tắc vô sở tùng lai. Ngôn tức thử linh minh trạm 
tịch giả, bất khả dĩ thanh trược hướng bối cầu dã. Cử thanh 
trược hướng bối, ý cai thiện, ác, thánh, phàm, hữu, vô, sanh, 
diệt, tăng, giảm, nhất, dị đẳng.

Sớ: Không trái nghịch là buông ra thì chẳng có gì để đi tới. 
Không hướng về là đón nhận nó thì chẳng có gì để theo đến. 
Ý nói cái linh minh trạm tịch này chẳng thể dùng thanh, 
trược, hướng về hay trái nghịch để cầu được. Nêu ra thanh, 



trược, hướng về, trái nghịch nhằm bao hàm các ý nghĩa như 
thiện, ác, thánh, phàm, có, không, sanh, diệt, tăng, giảm, 
một, khác v.v...

Mấy câu này hết sức quan trọng, có mức độ ý nghĩa khá sâu. 
Có thể nói là rất sâu, câu nào cũng đều miêu tả chân như bổn 
tánh. Chúng ta đọc rồi dẫu chưa thể minh tâm kiến tánh, 
nhưng đối với tâm tánh nói chung cũng biết được chút ít tin 
tức, có một tí mường tượng, sau đấy mới có thể tăng trưởng 
tín tâm.

Diễn: Xả thử nhi hữu sở khứ, phương khả vị chi bối.

Diễn: Bỏ điều này rồi sẽ có cái để đạt đến thì mới có thể gọi là 
trái nghịch. Kinh Kim Cang giải thích chữ Như Lai có hai ý 
nghĩa, một ý nghĩa là Như Lai giả, Chư Pháp như nghĩa.

Như Lai là các pháp có ý nghĩa Như, Đức Phật nói như vậy. Ý 
nghĩa khác là vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ, cố danh Như 
Lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như 
Lai.

Hai ý nghĩa này thật ra vẫn là một. Ở đây, ý nghĩa này được 
diễn tả bằng từ ngữ vô bối, vô hướng, bối là đi, hướng là đến. 
Kinh Kim Cang hễ nói Như Lai thì là nói về chân như bổn 
tánh.

Trong Kinh có lúc nói Phật, có lúc nói Như Lai. Hễ nói tới Như Lai 
là nói về tánh. Hễ nói Phật là nói về tướng. Do vậy, cách sử 
dụng danh từ trong Kinh bao hàm ý nghĩa rất sâu, quyết 



chẳng thể lẫn lộn được, chẳng phải là chỉ có một sự việc mà 
gọi bằng hai danh từ, hai cách nói ấy nhất định có hai ý nghĩa.

Trước tiên, sách Diễn Nghĩa định nghĩa hai chữ bối và 
hướng. Sau đấy, quý vị lắng lòng quán sát, trong bổn tánh 
không có những ý nghĩa này, không có những hiện tượng 
này.

Diễn: Kim tắc phỉ ly khuể bộ, dũng hiện bảo hoa, bất xuất hộ 
đình, vi nhiễu hàng thụ, tuy dục túng chi, tương khứ hà sở?

Cố vô bối.

Diễn: Nay chẳng rời một bước chân, hoa báu vọt hiện, chẳng 
ra khỏi sân, khỏi cửa, hàng cây bao quanh. 

Tuy muốn bỏ đi, chốn nào để về?

Cho nên không trái nghịch. Câu này trước hết dùng tỷ dụ để nói. 
Tỷ dụ này chính là như Kinh Lăng Nghiêm đã nói đương xứ 
xuất sanh, tùy xứ diệt tận, đó chính là ý nghĩa của hai câu 
này. Chẳng rời một bước, có nghĩa là chẳng đi.

Dũng hiện bảo hoa là xuất sanh ở ngay nơi ấy. Chữ Hoa chỉ 
các tướng biến hiện. Bất xuất hộ đình, hộ là cánh cửa. Chúng 
ta mở cái cửa này, cửa có hai cánh thì gọi là môn, một cánh 
thì gọi là hộ. Đình là sân, cửa và sân đều là những thứ hết sức 
gần gũi.

Chẳng rời khỏi cửa mà vi nhiễu hàng thụ hàng cây bao 
quanh, tỷ dụ điều gì vậy?



Tỷ dụ sâm la vạn tượng. Quả thật chẳng rời khỏi sân và cửa, 
sâm la vạn tượng đã vây quanh.

Những thứ ấy là gì?

Đều là tướng phần của chân như bổn tánh.

Có đi hay chăng?

Không có ý nghĩa đi.

Tuy dục túng chi dẫu muốn bỏ đi, ta rất muốn tách rời nó, 
nhưng tương khứ hà sở sẽ đi về đâu, có thể tách lìa được hay 
chăng?

chân như bổn tánh giống như thái hư, chúng ta có trốn khỏi 
hư không được chăng?

Thật ra, nó còn lớn hơn hư không.

Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có nói một tỷ dụ, sánh ví 
hư không như một đám mây, chân như bổn tánh ví như hư 
không, rốt cuộc là mây lớn, hay hư không lớn?

Nếu so với chân tánh, hư không chẳng lớn. Càng nghĩ càng 
thấy tỷ dụ này đầy ý nghĩa, Đức Phật Quả thật là người rất 
thông minh, so sánh rất khéo.

Làm sao mới có thể thấu hiểu ý nghĩa này?

Chúng ta đem hư không so với chân như bổn tánh, nhìn vào 
đó, sẽ nhận biết được hư không thật sự. Ban đêm quý vị nằm 



mộng, trong mộng cũng có hư không thì cái hư không trong m

ộng của quý vị đem so với hư không thật sự giống như một 
đám mây.

Quý vị cũng cảm thấy hư không trong giấc mộng ấy mênh 
mông không ngằn mé, nhưng thật ra nó chỉ là một đám mây. 
Suy xét cặn kẽ những điều trên đây, sẽ thấu hiểu được ý 
nghĩa trong Kinh Phật.

Nay chúng ta cảm thấy hư không trong thực tế là vô lượng 
nhưng đem so với chân như bổn tánh sẽ giống như hư không 
trong giấc mộng đem so với hư không thật sự, chân như bổn 
tánh của chúng ta giống như hư không trong hiện thực.

Cái hư không do sáu căn của chúng ta cảm nhận, tiếp xúc, 
đúng là một áng mây mê trong chân như bổn tánh, đúng là 
như vậy đó, nhưng cái hư không ấy đã không có ngằn mé rồi. 
Do vậy, chẳng thể tách lìa chân như bổn tánh được.

Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tuy cách chúng ta mười vạn ức 
Cõi Phật, vẫn ở trong tự tánh. Nói cách khác, vẫn y như cũ là 
Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Sanh và diệt đồng thời.

Do đồng thời nên chẳng tìm được sanh diệt, đấy là bất sanh 
bất diệt. Bất sanh bất diệt và sanh diệt lại có cùng một ý 
nghĩa, chỗ này rất khó hiểu. Chúng ta luôn chấp trước Sanh là 
chẳng diệt, diệt là chẳng sanh.

Vì sao sanh diệt là chẳng sanh diệt?



Nói theo tướng thì có sanh diệt, nói theo lý thì chẳng có sanh 
diệt. Luận theo tướng, sanh diệt đồng thời. Đã là đồng thời, 
hễ nói sanh thì là đã diệt, nói diệt thì lại sanh rồi.

Khi còn đang nói chưa xong thì nó đã biến đổi mất rồi, đấy 
đều là tướng chân thật. Đó là ý nghĩa của từ ngữ Vô 
bối. Chúng ta lại xem ý nghĩa của từ ngữ vô hướng.

Diễn: Nghênh chi nhi hữu tự lai, phương khả vị chi hướng.

Diễn: Khi đón tiếp mà có cái tự đến thì mới có thể nói là 
hướng đến. Hướng có nghĩa là đến, có nghĩa là chính 
là. Bối nghĩa là đi, có nghĩa là tách lìa. Vô bối, vô hướng là 
chẳng đến chẳng đi, chẳng phải chính là, chẳng phải tách lìa, 
mang ý nghĩa này.

Diễn: Kim tắc vô hành vô trụ.

Diễn: Nay thì không đi, không ở. Tướng hành và trụ đều 
chẳng thể được.

Diễn: Như thị nhi lai, bất động, bất khởi.

Như thị nhi lai, nhược dục nghênh chi, tùng hà sở nghênh?

Cố vô hướng. 

Diễn: Đến như thế ấy, chẳng động, chẳng khởi.

Đến như thế ấy, muốn đón tiếp thì đón ở chỗ nào?

Cho nên vô hướng. 



Hành, trụ, động, khởi: Động là động tâm, khởi là khởi niệm, 
hành là hành động, trụ là có nghĩa là không hành động, chấm 
dứt. Khởi tâm động niệm là hành, chẳng khởi tâm động niệm 
là trụ. Trụ có nghĩa là định, hành có nghĩa là động.

Vì trong ấy chân như bổn tánh đã không có động, tịnh, hành, 
trụ, vậy thì động, tịnh, hành, trụ từ đâu mà đến?

Tùng hà sở nghênh đón ở chỗ nào.

Mấy câu này quả thật là như Tâm Kinh đã nói: Bất cấu, bất 
tịnh, bất lai, bất khứ đều nói hết ra, cố vô hướng cho nên 
không hướng đến. Những câu nói này đều dùng phương 
pháp nói gián tiếp, tương cận, giống như cách vẽ đùn mây 
gợi trăng trong hội họa, nhằm hé lộ đôi chút bóng dáng của 
chân như bổn tánh cho chúng ta thấy, khiến cho chúng ta 
thấu hiểu.

Giống như chẳng thể vẽ vầng trăng được, bèn vẽ một vài 
đám mây, trong ấy lộ ra một vòng tròn rỗng, trắng, nhằm 
biểu thị Mặt Trăng. Dùng phương pháp này để mô tả vầng 
trăng.

chân như bổn tánh cũng không thể miêu tả được, bèn nói 
những thứ vụn vặt nhằm bảo với quý vị bất cứ thứ gì cũng 
chẳng phải là chân như bổn tánh, qua những điều này người 
nghe sẽ hiểu được đôi chút chân như bổn tánh là như thế 
nào.

Hình dạng, ý nghĩa như vậy chỉ có thể thấu hiểu, chứ chẳng 



thể nói kể được, ngôn ngữ dứt bặt, tâm hành xứ diệt, dạy 
chúng ta thấu hiểu chân tánh, thấu hiểu chân tâm của chính 
mình. Chân tâm là Phật tánh của chính mình. Trong đây lại có 
một ý nghĩa sâu hơn nữa, tức là dạy quý vị phương hướng tu 
chứng.

Chúng ta làm như thế nào để chứng đắc?

Tiếp theo đó, sách viết: Cử thanh, trược, hướng, bối.

Nêu lên trong, đục, hướng về, trái nghịch, nêu lên những 
trường hợp ấy là vì ý nghĩa nào?

Trong ấy bao gồm những ý nghĩa thiện, ác, Thánh, phàm, có, 
không, sanh, diệt, tăng, giảm, một, khác, bao gồm những thứ 
ấy. Những điều này nhằm chỉ cho chúng ta một phương 
hướng tu hành, những điều này hoàn toàn thuộc về tương 
đối.

Có hay không có chuyện ấy?

Có, nếu quý vị chấp vào các thứ sự tướng sẽ chẳng thấy được 
tánh. Lìa những sự tướng ấy, tánh bèn hiện tiền.

Nhưng ở chỗ này phải chú ý: Quý vị chấp có lìa thì lìa vẫn là 
chấp, có hiểu ý nghĩa này hay không?

Ta lìa hết thảy tướng vẫn là chấp, chấp gì vậy?

Chấp vào lìa hết thảy tướng, có thấy được tánh hay không?

Chẳng thể thấy được tánh vì quý vị vẫn chấp vào tướng. Ta 



chấp vào hết thảy tướng, đó là chấp tướng. Ta chẳng chấp 
hết thảy tướng thì chẳng chấp hết thảy tướng vẫn là chấp 
tướng, chấp vào cái chẳng chấp hết thảy tướng.

Do vậy, vẫn chưa thấy được. Chấp và chẳng chấp đều lìa thì 
mới thấy được.

Nếu quý vị ghi nhớ câu nói này, quý vị lại trật rồi, bảo đảm 
quý vị chẳng thể thấy được tánh, vì sao?

Quý vị lại chấp vào chấp và chẳng chấp, hết thảy đều lìa. Quý 
vị lại chấp vào những điều này, bất luận như thế nào quý vị 
đều chấp.

Đến cuối cùng nói như thế nào đây?

Đem miệng treo lên vách tường, không nói nữa. Ngôn ngữ 
dứt bặt, tâm hạnh xứ diệt, sẽ thấy được tánh. Một câu cũng 
chẳng nói, trong tâm chẳng có một ý niệm nào, đó gọi là thật 
sự chẳng chấp trước, như vậy mới là đúng.

Do vậy, quý vị thấy trong Thiền Tông, thầy dạy học trò, thầy 
hỏi vài câu, bảo học trò đáp. Trò vừa mới mở miệng, thầy liền 
chặn họng, giộng cho ba mươi cây hương bản.

Trật rồi, vì sao?

Kẻ ấy khởi tâm động niệm, toan nói năng. Toan nói năng là 
chấp tướng.

Chẳng mở miệng thì sao?



Cũng bị đập ba mươi cây, cũng là chấp vào tướng. Hóa ra, nói 
thì cũng bị đập ba mươi cây, ngậm miệng cũng bị đánh ba 
mươi cây, giống như thầy chẳng đếm xỉa lý lẽ, thật ra, thầy 
thật sự có lý.

Vì sao?

Quý vị nói thì cũng chấp tướng, không nói cũng vẫn chấp 
tướng. Chấp tướng đáng bị đòn, phải đập cho tan sự chấp 
trước ấy, có ý nghĩa như vậy đó.

Do vậy, người thông minh vừa bị đập liền khai ngộ, đại triệt 
đại ngộ, vì sao?

Phá sạch vọng tưởng, chấp trước. Đây là phương pháp dạy 
học gọi là bổng hát dùng gậy đập, quát nạt. Đây là một 
phương pháp, phương tiện dạy học, thầy cao minh lắm. Thiện 
tri thức thật sự.

Nếu chẳng phải là chân thiện tri thức cao minh mà cũng học 
đòi sử dụng phương pháp này, hễ gặp ai đều đánh, có đánh 
đến chết, người ta cũng chẳng khai ngộ, sai mất rồi.

Do vậy, phương pháp này chẳng thể áp dụng cho hết thảy 
căn tánh, chẳng thể thích hợp với hết thảy mọi người. Người 
sử dụng phải có trí huệ, phải biết dùng, người tiếp nhận cũng 
phải có trí huệ, cũng có thể tiếp nhận. Thầy trò hợp đạo thì 
mới có thể thành tựu.

Về sau, có những Thiền Sư cũng học đòi Cổ Đại Đức, cầm gậy 



đập người, cũng chẳng thấy đập cho một ai khai ngộ, vậy là 
sao?

Không biết dùng. Người dùng không có tư cách, không đạt 
đến trình độ, người học cũng không có trình độ ấy. Nói cách 
khác, chẳng nên đánh. Nên đánh thì phải có điều kiện để nên 
đánh, nên chửi thì cũng phải có điều kiện đáng chửi, có 
những người chẳng đáng mắng đâu.

Nhạc phụ bố vợ của lão Cư Sĩ Châu Kính Vũ là Tiên Sinh 
Chương Thái Viêm. Cụ Chương là một bậc Đại Sư về Quốc 
Học của Trung Quốc vào đầu thời Dân Quốc, cụ từng bị Viên 
Thế Khải giam trong ngục hơn một tháng.

Vì sao Viên Thế Khải giam cụ Chương?

Muốn cụ chửi hắn một câu, nhưng cụ không chửi Viên Thế 
Khải, hắn chẳng đáng chửi mà. Viên Thế Khải tức gần chết, 
giam cụ trong ngục hơn một tháng, cụ vẫn chẳng chửi hắn, 
không có cách nào hết. Chửi vẫn phải có tư cách, nói cách 
khác, chẳng đáng cho ta chửi, không có cách nào hết. Chẳng 
đáng bị chửi, chẳng đáng để đánh, xong rồi.

Đấy chính là như Nho Gia đã nói: Nhụ tử bất khả giáo dã. Trẻ 
ranh chẳng thể dạy được. Bởi lẽ, đánh chửi là phương pháp 
dạy học. Chẳng chịu đánh, chẳng chịu chửi vì kẻ ấy chẳng thể 
dạy. Chẳng thể dạy thì xong rồi, bỏ đi, bỏ mặc hắn. Vì nguyên 
nhân này, Viên Thế Khải giam cụ Chương hơn một tháng. Do 
vậy, phương thức bổng hát của nhà Thiền chẳng phổ biến đối 



với hết thảy mọi người.

Những người có tư cách được Tổ Sư cầm gậy đánh đều gần 
như là nếu không đại ngộ thì nói chung sẽ có chút tiểu ngộ. 
Kẻ mê hoặc điên đảo chẳng đủ tư cách, Tổ Sư cũng chẳng thể 
mắng hoặc đánh kẻ ấy. Có chút tiểu ngộ, có một tí đại ngộ thì 
mới được nhận Bổng hát, mới có tư cách. Ở chỗ này, lời Sớ 
Sao đã hé lộ phương pháp tu học, nói chung là phải rời lìa.

Diễn: Ý cai thiện ác phàm thánh đẳng giả.

Diễn: Bao gồm những ý nghĩa:

Thiện, ác, phàm, thánh v.v... là... Chữ đẳng chỉ những ý tiếp 
theo đó như có, không, sanh, diệt, tăng, giảm, một, khác.

Diễn: Mạnh Tử đạo tánh thiện, Thiên Thai thuyết tánh ác nhất 
tắc tựu sự tạo biên thuyết, nhất tắc tựu lý cụ biên thuyết.

Diễn: Mạnh Tử nói tánh thiện, ngài Thiên Thai nói tánh ác thì 
một đằng dựa trên phương diện sự tạo tác để nói, một đằng 
dựa trên phương diện lý đầy đủ để nói.

Mạnh Tử là Thánh Nhân thế gian, nhân chi sơ, tánh bổn 
thiện con người thuở đầu tánh vốn lành, Mạnh Tử nói như 
vậy. Thiên Thai là Trí Giả Đại Sư, Ngài nói tới tánh ác.

Nói thật ra, lời Trí Giả Đại Sư dạy chẳng kém lời Mạnh Tử, hai 
vị đều nói đúng, chẳng mâu thuẫn. Chúng ta thấy hai cách 
nói này trái nghịch nhau một trăm tám mươi độ, thật ra, cả 
hai vị đều nói về cùng một chuyện. vị này nói theo phương 



diện sự tạo tác. vị kia nói theo phương diện lý đầy đủ.

Vị nào nói theo phương diện sự tạo tác?

Thiên Thai Đại Sư nói tới ác là nói theo phương diện sự tạo tác. 
Mạnh Tử nói theo phương diện lý, nhân chi sơ, tánh bổn 
thiện, nhân giai hữu trắc ẩn chi tâm ai cũng đều có lòng trắc 
ẩn, cho thấy tánh con người vốn lành.

Nếu đổi ngược lại để nói thì sao?

Mạnh Tử nói tánh thiện là nói theo phương diện sự tạo tác, 
ngài Thiên Thai nói tánh ác là nói theo phương diện lý đầy đủ, 
nói như vậy có hợp lý hay không?

Cũng hợp lý, chẳng thể bảo là không hợp lý. Nói theo phương 
diện sự tạo tác thì ngũ luân, thập nghĩa, tứ duy, bát đức, 
những điều lành thế gian, ngũ giới, thập thiện, Tỳ Kheo, Bồ 
Tát, Cụ Túc Giới là thiện.

Nếu nói theo lý để luận định tánh ác, thì Phật, Bồ Tát nếu 
chẳng phải là tánh ác thì làm sao có thể vào trong ác đạo độ 
chúng sanh?

Vào trong ác đạo cũng phải có điều kiện của ác đạo. Ví như tôi 
muốn vào trong tù để độ chúng sanh, thì nhất định tôi phải 
phạm tội, làm chuyện xấu gì đó, để tôi bị tống giam, vào 
trong ngục sẽ đại chuyển pháp luân độ chúng sanh. Nếu 
không, quý vị không có điều kiện để đến đó.

Nói chung là cố ý phạm một chút tội, để bị bắt giam vào ngục 



thì mới có thể ở cùng một chỗ với tội nhân để hằng ngày 
giảng Kinh thuyết pháp cho họ.

Do vậy, quý vị phải hiểu: Phiền não chính là Bồ Đề.

Bồ Tát muốn vào ác đạo độ chúng sanh thì từ trong cái tâm 
thanh tịnh lại phải lôi ra phiền não từ khi còn là phàm phu 
trong vô lượng kiếp trước, lôi ra để làm gì?

Lôi ra để vào trong ba ác Đạo Giáo hóa chúng sanh, để có tư 
cách vào trong ba ác đạo. Nếu vị ấy hóa duyên duyên hóa độ 
viên mãn, ngay lập tức sẽ biến ác nghiệp thành Bồ Đề, vượt 
thoát tam ác đạo, đó gọi là Thừa nguyện tái lai nương theo 
Nguyện để trở lại. Phiền não ấy biến thành Bồ Đề, Bồ Đề biến 
thành phiền não, tùy lòng mong muốn mà chuyển biến, tự 
tại.

Chẳng giống như phàm phu muốn biến mà biến chẳng được, 
không có cách nào hết, lại biến thành định nghiệp. Bồ Tát 
không có định nghiệp, mà là nguyện lực, tự tại biến hiện. Do 
vậy, quý vị thấy cách nói này, nói như thế nào cũng đều 
xuông, nói như thế nào cũng viên dung, không có câu nào 
chết cứng. Câu nào cũng đều hoạt bát sống động.

Nay đã hết giờ rồi.

A Di Đà Phật!

***

 


