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Xin coi A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang thứ 
mười bốn:

Sớ: Kim vân tự tánh, thả chỉ Phật Tánh nhi ngôn dã. Tánh nhi 
viết tự, pháp nhĩ như nhiên, phi tác đắc cố, thị ngã tự kỷ, phi 
thuộc tha cố. Thử chi tự tánh, cái hữu đa danh, diệc danh bổn 
tâm, diệc danh bổn giác, diệc danh chân tri, diệc danh chân 
thức, diệc danh chân như, chủng chủng vô tận.

Thống nhi ngôn chi, tức đương nhân linh tri linh giác bổn cụ 
chi nhất tâm dã. Kim minh bất khả tư nghị giả, duy thử tâm 
nhĩ, cánh vô dư vật hữu thử bất tư nghị thể dữ tâm đồng dã.

Diễn: Thả chỉ Phật Tánh nhi ngôn giả.

Sớ: Nay nói tới tự tánh là nói về Phật Tánh mà thôi. Tánh được 
gọi là tự, do pháp vốn sẵn như vậy, chẳng phải do làm mà có, 
nó là chính mình, nên chẳng thuộc gì khác.

Do vậy, tự tánh này có nhiều danh, còn gọi là bổn tâm, còn 
gọi là bổn giác, còn gọi là chân tri, còn gọi là chân thức, còn 
gọi là chân như, vô tận các thứ tên gọi. Nói tóm lại, nó chính 



là nhất tâm trọn đủ linh tri linh giác của con người.

Nay giảng về ý nghĩa chẳng thể nghĩ bàn thì chỉ có cái tâm 
này, chứ không còn vật nào khác mà có cái thể bản thể chẳng 
thể nghĩ bàn giống như tâm được.

Diễn: Nói về Phật Tánh là... Nghĩa lý của đoạn này quả thật 
chẳng cùng tận, những điều này đều do bất khả tư nghị 
trong phần trên mà có, nhất là Đại Sư đã bảo bất khả tư nghị 
là tên gọi tột bậc của lý tột cùng, đều là dựa trên bản Kinh 
này và tựa đề Kinh này để nói.

Kinh này vốn có tên là Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức 
Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh.

Diễn: Tự tánh thật thông nhị chủng.

Diễn: Thật ra, tự tánh gồm cả hai thứ. Phật Tánh và pháp tánh 
đều là tự tánh.

Diễn: Nhược nhân dục thức chân không lý, tâm nội chân như 
hoàn biến ngoại, tình dữ vô tình đồng nhất thể, xứ xứ giai 
đồng chân pháp giới.

Diễn: Nếu ai muốn biết lý chân không, chân như trong tâm 
trọn khắp bên ngoài, hữu tình và vô tình có cùng một thể, 
chỗ nào cũng đều là Nhất Chân pháp giới.

Hãy nên học thuộc bốn câu này, toàn bộ Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kinh chỉ nói về chuyện này. Tâm Kinh cũng 
nói về chuyện này. Thông suốt chân nghĩa của bốn câu này 



thì cảnh giới của quý vị sẽ khác hẳn, sẽ chuyển được cảnh 
giới.

Chuyển cảnh giới gọi là tiêu nghiệp chướng. Nếu từng tiếng 
Phật Hiệu của chúng ta đều chuyển được cảnh giới, đấy là 
tiêu nghiệp chướng. Nếu Phật Hiệu chẳng chuyển được cảnh 
giới, sẽ chẳng thể tiêu nghiệp chướng.

Vì sao có người tiêu được, có người chẳng tiêu?

Vấn đề là ở chỗ quý vị có hiểu hay là không, tức là có hiểu 
được diệu lý trong ấy hay không?

Nếu quý vị hiểu được diệu lý trong ấy, mỗi câu đều có thể tiêu 
nghiệp chướng, chẳng giả tí nào. Đấy thật sự là công đức vô 
lượng.

Diễn: Kim vân nhĩ giả, đản dĩ thử Kinh trọng nhất tâm niệm 
Phật cầu nguyện Vãng Sanh.

Diễn: Nay nói như thế, chỉ vì Kinh này chú trọng nhất tâm 
niệm Phật, cầu nguyện Vãng Sanh.

Câu này hết sức quan trọng. Kinh Di Đà và pháp môn này đặc 
biệt chú trọng nhất tâm niệm Phật. Bốn chữ này quyết định 
chẳng để coi thường.

Chúng ta bình thường ngày ngày niệm Phật, vì sao Phật Hiệu 
chẳng thể chuyển cảnh giới, chẳng thể tiêu nghiệp chướng?

Vì không dùng nhất tâm. Do vậy, Phật Hiệu chẳng đắc lực. Nếu 



quý vị nhất tâm niệm, đương nhiên Phật Hiệu sẽ đắc lực. Nói 
một cách đơn giản nhất, nói nhất tâm chính là trong một câu 
Phật Hiệu không có phân biệt, không có chấp trước, chẳng 
khởi tâm, chẳng động niệm, đó gọi là nhất tâm niệm.

Một mặt niệm Phật, một mặt suy nghĩ loạn xạ, chẳng những 
không thể tiêu nghiệp chướng mà niệm niệm đều tạo nghiệp. 
Niệm Phật mà vẫn khởi vọng tưởng, vẫn suy nghĩ loạn xạ, tức 
là tạo nghiệp to lớn.

Do vậy, phải biết: Nhất tâm niệm Phật.

Niệm Phật để làm gì?

Cầu nguyện Vãng Sanh, chẳng có ý niệm thứ hai, một lòng, 
một dạ mong cầu Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Do vậy, nhất 
định phải biết Thế Giới này khổ sở, Thế Giới này đáng sợ. 
Tham luyến Thế Giới này là ngu si.

Vì sao?

Tận hư không, trọn pháp giới đều do chính mình tạo. Ví như 
quý vị xây một cao ốc, toàn bộ cao ốc đó là của quý vị, quý vị 
lại chỉ khư khư yêu mến một căn phòng nhỏ, cho căn phòng 
nhỏ đó là chính mình, còn những nơi khác đều chẳng cần 
đến.

Kinh Hoa Nghiêm nói: Ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy 
tâm tạo. Hãy nên quán tánh pháp giới, hết thảy chỉ do tâm 
tạo. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới do cái tâm của chính mình 



biến hiện, Thế Giới Sa Bà cũng do tự tâm biến hiện, Thế Giới 
Hoa Tạng vẫn do tự tâm biến hiện.

Tận Hư Không, trọn pháp giới chỉ là chính mình. Cái thân thể 
được biến hiện này có chỗ thanh tịnh, có chỗ ô uế. Chỗ thanh 
tịnh kẻ ấy không ưa thích, lại rất yêu mến chỗ ô uế.

Kẻ như vậy chẳng phải là ngu si ư?

Chỉ cần có thiên lệch thì là bệnh rồi. Thiên ái yêu thích đặc 
biệt là biên kiến trong kiến hoặc, chấp trước một bên.

Chuyện này chẳng phải là phiền phức ư?

Quý vị chưa thể phá trừ thứ biên kiến này.

Nói cách khác, thứ kiến hoặc thấp nhất mà chưa thể đoạn được, 
còn nói gì nữa đây?

Đoạn xong kiến hoặc, nếu chẳng cầu sanh về Tây Phương 
Tịnh Độ, sẽ chẳng thể vượt thoát sanh tử luân hồi, vẫn phải 
luân hồi trong lục đạo.

Luân hồi trong lục đạo thì khi quý vị sanh sang đời khác, công 
phu chưa phải là bất thoái chuyển, Bồ Tát còn mê khi cách 
ấm, huống chi quý vị mới có tí xíu công phu lông gà vỏ tỏi 
như vậy, thấm vào đâu?

Hễ đầu thai, sẽ quên sạch sành sanh đời trước, còn có thể 
tiếp tục nỗ lực nữa hay không?

Điều này tùy thuộc duyên phận của quý vị, không nhất định là 



có thể tiếp tục tu tập. Do vậy, phải hiểu Thế Giới Sa Bà là 
đường hiểm, tức là con đường hết sức nguy hiểm, ở trong đó, 
quý vị thật sự gặp được thiện hữu, thiện tri thức, có thể tự 
giác ngộ, dụng công tu hành trong ấy sẽ rất nhanh chóng, 
thành tựu cũng cao.

Nếu quý vị không gặp được thiện hữu, thiện tri thức, chẳng 
thể y giáo phụng hành, lại trở thành hằng ngày khởi vọng 
tưởng, càng mê càng sâu, càng đọa càng khổ. Nhất định phải 
giác ngộ điều này.

Hai câu gồm tám chữ sau đây là cốt lõi để tu học Kinh Di 
Đà: Nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện Vãng Sanh. Thích Ca 
Mâu Ni Phật nói Kinh Di Đà là vì lẽ này, sáu phương Chư Phật 
tán thán cũng nhằm tán thán điều này. 

Nếu chúng ta không hiểu hai câu nhất tâm niệm Phật, cầu 
nguyện Vãng Sanh, hàm hồ đọc lướt qua, mười phương Chư 
Phật tán thán, Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết Kinh cho chúng ta 
uổng công. Tuy có nói với quý vị, nhưng quý vị chẳng đạt 
được. Quý vị nắm được hai câu này là nắm được toàn bộ bản 
Kinh.

Diễn: Nãi tá bỉ Phật cảnh, hiển ngã tự tâm cố.

Diễn: Bèn mượn cảnh Phật ấy để hiển lộ tự tâm của ta.

Vì sao nhất định phải niệm Phật?

Nhờ vào cảnh giới của A Di Đà Phật để hiển lộ chân tâm của 



chính mình. Chân tâm của chúng ta hiện còn đang mê, A Di 
Đà Phật giống như chuông buổi sớm, từng tiếng chuông 
khua vỡ ải mê, đánh thức chân tâm của chúng ta. Chuyện là 
như vậy đó.

Do vậy, sáu chữ hồng danh chẳng thể nghĩ bàn. Trong phần 
trước, Liên Trì Đại Sư đã giảng rồi. Nhất định phải hiểu rõ ý 
nghĩa của sáu chữ hồng danh là quy y Vô Lượng Giác.

Khi quý vị niệm, cũng phải nhớ rõ. Mỗi tiếng đều nhắc nhở 
chính mình quy y Vô Lượng Giác, hiện thời sáu căn của chúng 
ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần là mê chứ không giác. Tâm mê 
là nhiễm đắm. Tâm giác là thanh tịnh.

Trong tâm mê có nhiều ý niệm, đấy là phiền não, phân biệt, chấp 
trước, vọng tưởng vô lượng, vô biên. Tâm ấy là tâm mê, trong 
tâm giác không có những thứ đó. Lục Tổ nói vốn chẳng có 
một vật.

Khi nào sẽ giác ngộ?

Tâm thanh tịnh, chẳng có một vọng niệm nào. Cảnh giới bên 
ngoài thứ gì cũng hiểu rõ, chẳng những hiểu rõ cảnh giới ở 
ngay trước mắt, mà quá khứ cũng hiểu rõ, tương lai cũng 
hiểu rõ, đấy là thần thông hiện tiền.

Không có gì chẳng hiểu rõ, vừa thấy liền hiểu rõ. Quá khứ, vị 
lai, hiện tại, ba đời, mười phương rõ rệt, rành rẽ, minh bạch, 
một niệm chẳng sanh, đấy là tướng giác ngộ.



Chúng ta hãy tự mình phản tỉnh coi chúng ta có giác ngộ hay 
không?

Vẫn còn có vọng niệm. Có vọng niệm là chẳng giác. Chẳng 
giác thì dùng phương pháp niệm Phật để đánh thức chính 
mình hãy giác ngộ.

 Do vậy, trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, niệm Phật là bậc 
nhất, là phương pháp trực tiếp thỏa đáng nhất để đánh thức 
giác tâm của quý vị. Đây là giảng rõ vì sao phải dùng phương 
pháp này. Do vậy, tự tánh được nói đến ở đây chính là...

Diễn: Thả chỉ hữu tình Phật Tánh.

Diễn: Nhằm chỉ Phật Tánh của hữu tình.

Nhằm ý nghĩa này. Tiếp theo, sách Diễn Nghĩa giải thích câu 
tánh nhi viết tự, pháp nhĩ như nhiên, phi tác đắc cố.

Diễn: Tánh nhi viết Tự, Tự hữu nhị nghĩa: Nhất, tự nhiên chi 
tự. Nhị, tự kỷ chi tự.

Diễn: Tánh nói là Tự thì chữ Tự có hai nghĩa: 

Một, tự là tự nhiên.

Hai, tự là tự kỷ chính mình.

Tự được giảng theo cách nào?

Tự có hai ý nghĩa: Một ý nghĩa là tự nhiên, tự nhiên là chẳng 
phải do tạo tác. Một ý nghĩa khác là tự kỷ chính mình, tức là 



chẳng phải do ai khác. Tự tánh có cả hai ý nghĩa này, hai ý 
nghĩa này đều viên mãn.

Diễn: Pháp nhĩ như nhiên phi tác đắc giả.

Diễn: Pháp vốn là như vậy, chẳng phải do làm mà có là... 
pháp nhĩ tự nhiên có nghĩa là tự nhiên, phi tác đắc giả là 
chẳng do tạo tác.

Diễn: Diệu tánh thiên nhiên, bất nhân tu đắc, mê thời vô thất, 
ngộ thời vô đắc, hữu vật hồn thành, bổn tự như như cố. Thử 
tự nhiên chi tự dã.

Diễn: Diệu tánh tự nhiên có sẵn, chẳng do tu mà đạt được. 
Lúc mê chẳng mất, khi ngộ chẳng được, tự nhiên sanh thành, 
vốn tự như như. Đấy chính là chữ tự hiểu theo nghĩa tự 
nhiên.

Mấy câu này phải nói, vì nếu không nói, sợ người nghe sẽ 
không thấy được ý nghĩa. Tánh là thật, quyết định chẳng phải 
là hư vọng. Nó là chính mình, là bản thể của vạn hữu trong vũ 
trụ. Dùng danh từ nhà Phật để nói thì hết thảy các pháp, y 
báo, chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới đều do 
nó biến hiện.

Núi sông và Đại Địa do thứ gì tạo ra?

Là do nó tạo. Nó thật sự là tạo vật chủ tạo hóa, hóa công. Nói 
Thượng Đế là tạo vật chủ là giả, vì Thượng Đế cũng do nó tạo.

Ai tạo nên Thượng Đế?



Tự tánh tạo ra Thượng Đế. Do vậy, Thượng Đế trọn chẳng 
phải là tạo vật chủ thật sự. Tạo vật chủ thật sự là tự tánh. Do 
vậy, nó được gọi là diệu.

Diệu là vì nó có thể tạo, nó không có tướng, nhưng có thể 
hiện hết thảy tướng, đó là diệu. Trong Kinh Đại Thừa nói duy 
tâm sở hiện. Tánh còn gọi là tâm, còn gọi là thức, đều là cùng 
một chuyện. Chúng ta thường nói tới bổn tánh, đó là nói đến 
tánh này theo mặt thể. Nếu nói tâm hay thức là nói theo mặt 
tác dụng.

Thể và dụng là một, chẳng phải hai. Tánh có thể hiện, thức có 
thể biến. Duy tâm sở hiện, hiện tướng. Trong tướng có những 
sự biến hóa và thức cũng biến ở nơi đó.

Quý vị phải hiểu: Trong tướng là một vị bình đẳng.

Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: Cảnh vô hảo xú cảnh không tốt 
xấu, cảnh là cảnh giới, là tướng bên ngoài.

Ngũ Căn: Mắt, mũi, tai, lưỡi, thân.

Lục Trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đấy là Tướng, là 
sắc pháp. Trong sắc pháp chẳng có tốt hay xấu, hoàn toàn là 
bình đẳng, thật sự bình đẳng. Tốt xấu không có tiêu chuẩn, 
mỗi người có tiêu chuẩn riêng.

Tiêu chuẩn do đâu mà có?

Tiêu chuẩn từ cái thức của quý vị biến ra, từ trong thức sanh 
ra. Tâm chẳng sanh, trong tâm chẳng có một pháp nào, 



chẳng lập một pháp. Trong thức kiến lập các thứ tiêu chuẩn, 
mỗi người kiến lập tiêu chuẩn khác nhau.

Nói cách khác, quan niệm thẩm mỹ và đối tượng ưa thích của 
mỗi người không giống nhau. Mỗi người là một tiêu chuẩn, 
hóa ra, chẳng có tiêu chuẩn gì hết.

Do vậy, Đại Sư nói: Kẻ ngu trừ cảnh, chẳng trừ tâm. Người trí 
trừ tâm, chẳng trừ cảnh.

Người giác ngộ bỏ điều gì?

Trừ khử thức tâm, cái thức tâm ấy có thể biến, người ấy bỏ đi 
cái tâm đó, chứ không trừ khử cảnh giới bên ngoài.

Do vậy, người ấy đạt được gì?

Lý Sự vô ngại, Sự Sự vô ngại, thật sự tự tại. Kẻ ngu nhất định 
phải tìm hoàn cảnh tốt đẹp, hoàn cảnh lý tưởng, cầu pháp 
ngoài tâm. Chẳng thay đổi tâm lý của mình thì dẫu tìm được 
Tây Phương Cực Lạc Thế Giới vẫn khổ não.

Vì sao?

Vẫn cảm thấy Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chẳng phải là nơi 
lý tưởng trọn vẹn.

Tìm hoàn cảnh lý tưởng ở nơi đâu?

Tìm ngay trong tâm địa, nếu tìm nơi cảnh giới bên ngoài sẽ 
chẳng tìm được. Tìm hoàn cảnh lý tưởng nơi cảnh giới bên 
ngoài là tìm mệt chết luôn.



Từ vô lượng kiếp đến nay, quý vị luôn tìm kiếm, tìm cho đến 
bây giờ vẫn tìm không ra. Sau này lại tìm trong vô lượng kiếp, 
vẫn tìm chẳng được, vĩnh viễn chẳng thể tìm được.

Phải hiểu điều này. Do vậy, người thông minh, tâm đã bình 
đẳng, cảnh sẽ bình đẳng. Tâm lành, cảnh giới đều lành. Tâm 
ác, nhìn thấy cảnh giới bên ngoài đều là ác. Tâm thiện, nhìn 
cảnh giới bên ngoài đều thiện.

Do vậy, Đức Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, Bồ 
Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát, phàm phu thấy 
Phật, Bồ Tát cũng là phàm phu. Diệu tánh thiên nhiên, bất 
nhân tu đắc.

Diệu tánh thiên nhiên, chẳng do tu mà có: Tánh ấy là diệu hay 
chẳng diệu?

Quá diệu. Nó có thể biến hiện hết thảy hiện tượng, nhưng sự 
biến hiện ấy là tự nhiên, chẳng do tu mà có được. Thiên nhiên 
là nói tới diệu tánh, tánh là sẵn có, danh từ Phật Học gọi điều 
này là pháp nhĩ như thị pháp vốn sẵn là như vậy.

Ở đây nói là pháp nhĩ như nhiên. Nhiên có nghĩa là thị đúng 
vậy. Pháp vốn sẵn là như vậy, pháp vốn sẵn đúng như vậy, từ 
ngữ này thường thấy trong Kinh Phật.

Pháp nhĩ như nhiên, đã vốn có nghĩa là tự nhiên, vì sao chẳng 
viết là tự nhiên?

Nếu viết là thiên nhiên, chúng ta vừa đọc sẽ hiểu ngay ý 



nghĩa của chữ pháp nhĩ này. Nếu không, chúng ta sẽ bị mê 
hoặc. Cổ Đại Đức dịch Kinh chẳng dễ dàng, vì chúng ta quen 
thói nói tự nhiên. Đối lập với tự nhiên là nhân duyên.

Nói chung, nói Tự nhiên sẽ rớt vào hai bên. Vì làm cho chúng ta 
khỏi rớt vào hai bên nên mới lập ra danh xưng pháp nhĩ như 
nhiên, mong chúng ta nghe rồi sẽ chẳng rớt vào hai bên, ở 
đây có ý nghĩa sâu xa như vậy.

Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: Phi nhân duyên, phi tự nhiên, 
pháp nhĩ như thị. Chẳng phải là nhân duyên, chẳng phải tự 
nhiên, pháp vốn sẵn như vậy. Chẳng rớt vào hai bên, bất đắc 
dĩ gọi là diệu tánh. Nó chẳng phải do tu mà có được, nó là sẵn 
có.

Hiện thời quý vị có diệu tánh ấy hay không?

Có chứ. Hoàn toàn hiển lộ ngay trước mặt. Tuy hiển lộ, chính 
quý vị chẳng nhận biết, vậy thì làm sao được nữa đây. Chư 
Phật, Bồ Tát thấy rất rõ ràng. Do vậy, Phật thấy quý vị là Phật, 
Phật và kẻ khác chẳng hai. Bồ Tát thấy quý vị là Bồ Tát, quý vị 
và các Ngài chẳng có chỗ nào khác biệt, nhưng do quý vị tự 
mình mê nên không có cách nào hết.

Tự mình mê là như thế nào?

Quý vị tự khởi tâm động niệm, chính quý vị suốt ngày từ sáng 
đến tối suy nghĩ loạn xạ, đó là tự mình mê.

Vì sao Phật, Bồ Tát chẳng mê?



Phật, Bồ Tát chẳng có ý niệm nào.

Thích Ca Mâu Ni Phật hằng ngày thuyết pháp, nói suốt bốn 
mươi chín năm mà chẳng nói một chữ nào, quý vị có tin hay 
không?

Chẳng tin.

Vì sao không tin?

Do quý vị đang mê, mê rồi nên chẳng tin.

Nếu quý vị giác ngộ, quý vị sẽ tin tưởng: Quả thật trong suốt 
bốn mươi chín năm, Đức Phật chẳng nói một chữ, thật đấy. 
Khi nào thấy được chân tướng sự thật ấy, quý vị sẽ giác ngộ. 
Mê thời vô thất, ngộ thời vô đắc lúc mê chẳng mất, khi ngộ 
chẳng được.

Nay chúng ta đang mê, diệu tánh thiên nhiên có bị mất hay 
không?

Chẳng hề mất đi, suốt ngày từ sáng đến tối khởi tác dụng, 
khởi tác dụng mê hoặc điên đảo. Hễ giác ngộ, sẽ khởi tác 
dụng Bồ Đề Niết Bàn. Khi mê, hằng ngày khởi tác dụng sanh 
tử phiền não. Thật ra, sanh tử, phiền não và Bồ Đề, Niết Bàn 
là một, chứ không phải hai, đều là cùng một chuyện, đều là 
diệu tánh khởi tác dụng.

Hễ ngộ thì gọi tên nó là Bồ Đề Niết Bàn, còn mê thì gọi là 
sanh tử phiền não. Chỉ thay đổi tên gọi, chứ vẫn có tác dụng 
đó. Thế nhưng mê hay ngộ sẽ cảm nhận khác biệt rất lớn. Hễ 



ngộ sẽ cảm nhận tự tại khôn sánh.

Mê thì cảm thấy vô biên thống khổ, biển khổ không bờ mà. 
Khác nhau. Đã là lúc mê chẳng mất, đương nhiên khi giác ngộ 
cũng không được gì.

Tâm Kinh đến cuối cùng, dạy: Vô trí, diệc vô đắc. Không có trí, 
mà cũng chẳng có đắc. Trí là cái trí có khả năng chứng, đắc là 
cái quả đạt được.

Không có trí, cũng không có đắc, vì sao vậy?

Bổn tánh. Đã là thiên nhiên thì không có được hay mất. Trong 
ấy chỉ có mê hay ngộ, chứ không có được hay mất. Mê là nó, 
mà ngộ cũng là nó. Nếu quý vị tham thấu chỗ này, mới hiểu 
mê và ngộ không hai, quý vị thật sự nhập cảnh giới ấy.

Nếu quý vị nhận định mê và ngộ là hai pháp, có mê, có ngộ, 
lại tạo thành biên kiến. Đấy là chỗ khó khăn trong Phật Pháp, 
rất khó ngộ nhập chỗ này. Nói chung, quý vị chẳng đọa vào 
có, sẽ đọa vào không. Nói chung, quý vị đọa vào một bên. Khi 
nào có thể dứt sạch hai bên thì nhà Thiền gọi là tọa đoạn 
lưỡng đầu.

Nhà Thiền nói đến chuyện Tọa Thiền, công phu Tọa Thiền đắc 
lực, đoạn được cả hai đầu tức kiến giải nhị biên, sẽ nhập. 
Đoạn dứt cả hai bên, nhập pháp môn Bất Nhị thì mới có chỗ 
nhập nhập xứ. Cái gọi là Nhập xứ ấy chính là ngộ xứ, Thiền 
Gia bảo là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nếu rớt vào 
hai bên thì chẳng được. Quý vị chẳng vào được cửa.



Hữu vật hồn thành, bổn tự như như: Đây là hai câu nói của Cổ 
Nhân. Hữu vật là có thứ gì đó.

Thứ gì cũng chẳng thể nói ra được, là vì nó chẳng có tên, 
chẳng có hình, chẳng có tướng, làm sao quý vị nói ra được?

Nó quả thật là có, nhưng vật ấy là thiên nhiên diệu tánh, bổn 
tự như như, nó vốn sẵn như thế, ý nghĩa của nó là tự nhiên, 
pháp vốn sẵn như vậy. Ý nghĩa thứ hai là...

Diễn: Thị ngã tự kỷ, phi thuộc tha giả.

Diễn: Là chính ta chẳng thuộc ai khác là...

Điều này cũng hết sức trọng yếu. Tự tánh gồm đủ hai ý nghĩa 
này, chẳng phải là chỉ có một ý nghĩa. Đối với hai ý nghĩa, quý 
vị lại cho rằng nó có hai bên thì lại hỏng mất rồi.

Hai ý nghĩa này đều là tự tánh. Bản thân tự tánh trọn đủ hai ý 
nghĩa này, một tức là hai, hai tức là một. Nói đến ý nghĩa này 
nhằm để đối phó với những người có khái niệm sai lầm mà 
nói vậy.

Diễn: Dĩ ngoại đạo, hoặc kế tự nhiên, hoặc kế nhân duyên, 
hoặc kế hư không, hoặc kế thiên dữ, bất nhất nhi túc.

Diễn: Do ngoại đạo hoặc phán định là tự nhiên, hoặc phán 
định là nhân duyên, hoặc phán định là hư không, hoặc phán 
định là Trời ban, chẳng thể kể trọn từng điều được.

Kế là Kế độ phân biệt tính toán, phân biệt. Kế độ phân biệt là 



thuật ngữ Phật Học thường được sử dụng. Kế là kế giảo tính 
toán, so sánh, nay chúng ta thường nói tới kế toán. Kế là 
trong tâm tính toán, so sánh. Độ là độ lượng đo lường, phân 
biệt hết thảy pháp.

Như vậy, kế độ là tính toán, so sánh trong ấy, đo lường trong 
ấy, suy nghĩ loạn xạ trong ấy: Hết thảy pháp có phải tự nhiên 
mà có hay chăng?

Hay là do nhân duyên sanh ra ư?

Phật Pháp nói tới nhân duyên, vì sao Đức Phật nói nhân 
duyên?

Phải biết: Đức Phật nói nhân duyên là một phương tiện thiện 
xảo, nhằm đối trị quan niệm tự nhiên phủ định nhân quả. 
Thuở ấy, tại Ấn Độ, quá nửa bọn ngoại đạo chủ trương mọi 
sự tự nhiên mà có, hết thảy vạn pháp đều tự nhiên sanh 
thành. Phật nói Nhân duyên sanh pháp các pháp do nhân 
duyên sanh, nói như vậy để phá chấp trước tự nhiên của bọn 
họ.

Quý vị phải hiểu đạo lý này: Họ có một thứ chấp trước tự 
nhiên nên Đức Phật dùng nhân duyên để phá chấp trước cho 
họ. Phá chấp trước xong, công cụ ấy cũng không cần thiết 
nữa.

Nhân duyên sanh pháp là công cụ để phá chấp trước tự nhiên. Sau 
khi chấp trước tự nhiên đã phá sạch rồi, quý vị lại chấp vào 
nhân duyên sanh pháp, sẽ lại biến thành ngoại đạo, đó gọi là 



môn lý ngoại, tức là ngoại đạo ở ngay trong Phật Môn. Chấp 
trước vạn pháp tự nhiên mà có thì là hàng ngoại đạo tại Ấn 
Độ.

Chúng ta đã phá trừ nó, có người lại chấp vào Nhân duyên 
sanh pháp, lại biến thành ngoại đạo trong Phật Môn vì cầu 
pháp ở ngoài tâm. Trong Trung Quán Luận, Long Thọ Bồ Tát 
đã cực lực cứu vãn, nói bát bất tám thứ không với hy vọng 
uốn nắn cho đúng chánh kiến của chúng ta.

Ngài đã giảng rõ đạo lý nhân duyên hết sức tường tận, thấu 
triệt: Chư pháp bất tự sanh, diệc bất tùng tha sanh, bất cộng, 
bất vô nhân, thị cố thuyết vô sanh. Các pháp chẳng tự sanh, 
cũng chẳng do những thứ khác mà sanh, chẳng chung, 
chẳng không có nhân, vì thế nói vô sanh.

Bài kệ này đã nêu ra tướng chân thật của hết thảy các pháp, 
đấy cũng là phi nhân duyên, phi tự nhiên như Kinh Lăng 
Nghiêm đã giảng.

Đức Phật nói hết thảy pháp, câu nào cũng đều chớ nên chấp 
trước. Do vậy, Mã Minh Bồ Tát dạy quý vị Lìa tướng ngôn 
thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, nghe như vậy 
mới có thụ dụng, mới có ngộ xứ.

Nghe xong mới có thể giải ngộ. Nếu từ giải ngộ mà lập tức 
chuyển được cảnh giới, đấy là chứng ngộ. Nếu nói là trong 
các buổi giảng, nếu nói nghe Kinh không được coi là tu hành, 
thì đấy là lầm lẫn quá đỗi.



Quý vị đọc Kinh Lăng Nghiêm, thấy cô Ma Đăng Già là phàm 
phu, cô ta nghe Kinh được một nửa đã nghiễm nhiên chứng 
Tam Quả, chẳng tu hành mà có thể chứng quả ư?

Nếu quý vị hiểu, vừa nghe liền thấu hiểu, thấu hiểu là giải 
ngộ, giải rồi, cảnh giới lập tức chuyển biến, chứng ngộ 
đấy. Chuyển biến cảnh giới gọi là tu hành. Nếu coi đó như là 
một thứ học thuật thế gian để nghiên cứu, chấp trước tướng 
ngôn thuyết, tướng danh tự, tướng tâm duyên, sẽ là kể 
chuyện ăn, đếm của báu, vô ích.

Thật sự đạt đến lìa hết thảy tướng, tức hết thảy pháp, nghe 
Kinh có thể khai ngộ, có thể chứng quả. Nghe Kinh cũng có 
thể thành vô thượng Bồ Đề.

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử tham học năm mươi 
ba lần, thành tựu Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác như 
thế nào?

Đến các nơi nghe những vị thiện hữu thuyết pháp, Ngài vừa 
nghe liền chuyển cảnh giới. Những pháp môn ấy là pháp môn 
tiệm tu tu dần dần, từng tầng, từng tầng lần lượt nâng cao.

Hiện thời, chúng tôi đã giảng đến quyển hai mươi hai của bộ 
Kinh Hoa Nghiêm, quyển ấy nói về Lục Địa Bồ Tát. Thiện Tài 
hiện thời ý nói Thiện Tài đang tham học ở chỗ vị thiện tri thức 
chứng đắc Lục Địa Bồ Tát là Lục Địa Bồ Tát.

Người nghe Kinh chúng ta có theo kịp hay không?



Ngài là Lục Địa, còn chúng ta đang ở địa vị nào?

Phải theo kịp Ngài. Một bộ Kinh Hoa Nghiêm đọc xong, Vô 
Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác thành tựu thì bài thi mới 
được điểm trọn vẹn.

Nghe xong bộ Kinh Hoa Nghiêm, chính mình chứng được Sơ 
Trụ trong Viên Giáo thì mới được coi là thi đậu. Người niệm 
Phật nghe xong Kinh Hoa Nghiêm, công phu niệm Phật đạt 
đến lý nhất tâm bất loạn thì mới được coi là thi đậu.

Làm thế nào để theo kịp mức độ tiến triển?

Trong ấy thật sự có niềm vui, pháp vị và pháp hỷ ấy chẳng thể 
diễn tả được, không có cách nào hình dung được.

Nếu trong Phật Pháp không có những niềm vui như vậy, còn 
ai đến học nữa?

Người học Phật là người thông minh bậc nhất trong thế gian, 
thật sự liễu giải Chân Đế trong Vũ Trụ, nhân sinh. Có những 
kẻ chấp trước hết thảy pháp là tự nhiên mà có, có những kẻ 
chấp trước pháp do nhân duyên mà có, có kẻ chấp trước hết 
thảy các pháp là hư không. Chấp trước không cũng là lầm lẫn.

Những kẻ nào chấp trước không?

Chư Thiên trong Tứ Không Thiên là kẻ chấp trước không, 
chấp vào tướng không.

Thiên dữ Trời ban: Rất nhiều người chấp hết thảy đều do Trời 



ban cho, do Thượng Đế ban tặng, do thần thánh ban tặng. 
Đây là quan niệm sai lầm.

Bất nhất nhi túc chẳng thể kể trọn từng điều: Tà tri, tà kiến 
quá ư là nhiều.

Quý vị phải hiểu: Phật Pháp dạy quý vị khôi phục những năng 
lực quý vị vốn sẵn có.

Khi Lục Tổ thành tựu đã nói rất rõ ràng: Nào ngờ tự tánh vốn 
sẵn đầy đủ, vốn sẵn đầy đủ nên pháp nào cũng trọn đủ, 
chẳng có một pháp nào không trọn đủ, nào ngờ tự tánh có 
thể sanh ra vạn pháp, y báo và chánh báo trang nghiêm 
trong mười pháp giới đều là những vật được biến hiện bởi tự 
tánh.

Thượng Đế, quỷ thần đều là những vật do tự tánh của chúng 
ta biến hiện, chúng ta không thể sai khiến họ mà lại ngược 
ngạo nghe theo lệnh của họ.

Đấy là mê hoặc, điên đảo, trong Kinh Phật gọi là kẻ đáng 
thương, thật sự đáng thương. Trong Phật Pháp, hết thảy các 
pháp đều quy về chính mình, chẳng dựa dẫm ngoại lực. Tự 
ngộ, tự tu, tự chứng.

Tuy Tịnh Độ gọi là pháp môn Nhị Lực, được Phật lực gia trì, 
nhưng Phật lực gia trì là Kinh Điển, Kinh Điển do Đức Phật 
nói, Ngài dạy chúng ta lý luận, phương pháp, cảnh giới. Đó là 
Phật lực gia trì, trong ấy không có mê tín.

Khi lâm chung, A Di 



Đà Phật đến tiếp dẫn là Phật lực gia trì, nhưng nếu chính bản 
thân chúng ta không nỗ lực, một mực ỷ vào sức Phật, đến 
cuối cùng nhất định sẽ chẳng được gì. Kẻ dựa dẫm quỷ, nhất 
định bị quỷ làm mê, kẻ dựa dẫm thần, nhất định bị thần lừa 
dối, làm nô dịch cho thần, đấy là điên đảo vậy.

Diễn: Thử giai mê kỷ, vị vật sở chuyển.

Diễn: Đấy đều là mê mất chính mình, bị sự vật xoay 
chuyển. Câu kết luận này nói rất hay. Nếu quý vị muốn thâm 
nhập, nghiên cứu, thảo luận thì đạo lý này ở trong Kinh Lăng 
Nghiêm. Người giác ngộ quyết chẳng bị vật chuyển.

Chữ Vật bao gồm hết thảy cảnh giới ở ngoài thân mình, 
chúng thường nói là y báo và chánh báo trang nghiêm trong 
mười pháp giới, dùng chữ vật để làm đại diện, chẳng bị vật 
xoay chuyển. Chỉ có kẻ mê tự tánh bị cảnh giới bên ngoài 
xoay chuyển, chúng ta nay đang là hạng người ấy.

Mắt thấy sắc liền bị sắc chuyển, tai nghe tiếng liền bị tiếng 
chuyển, thật đáng thương. Mắt thấy sắc vừa ý mình bèn khởi 
tâm tham, chẳng vừa ý mình bèn khởi tâm nóng giận. Đấy là 
bị nó xoay chuyển. Tai nghe tiếng, nghe vui tai, hay quá, thích 
nghe hoài. Đó là bị nó chuyển.

Chẳng ưa nghe, nghe đâm ra chán ngấy, bị nó chuyển rồi.

Khi nào có thể ở trong hết thảy âm thanh mà như như bất 
động?



Nghe rõ ràng, rành rẽ, như như bất động, sẽ chẳng bị chuyển. 
Nếu trong hết thảy cảnh giới, quý vị khởi phân biệt, khởi chấp 
trước, khởi tham, sân, si, mạn là bị cảnh giới chuyển. Bị cảnh 
chuyển sẽ tạo nghiệp. Chẳng bị cảnh chuyển, không tạo 
nghiệp. Chẳng tạo nghiệp thì chúng ta đặt cho nó cái tên là 
tịnh nghiệp.

Kinh Lăng Nghiêm dạy: Nhược năng chuyển cảnh, tắc đồng 
Như Lai. Nếu chuyển được cảnh sẽ giống như Như Lai, đấy 
chính là Phật, là Bồ Tát. Đại Bồ Tát kiến tánh, Ngài chuyển 
được cảnh, chẳng bị cảnh chuyển.

Chúng ta nói tu hành, nói tới công phu, vậy công phu là gì?

Chẳng bị cảnh chuyển, công phu thật sự đấy.

Nơi nào cũng bị cảnh giới xoay chuyển, chỗ nào đáng kể là 
công phu?

Nơi nào cũng bị cảnh giới xoay chuyển thì hãy nhớ: Không có 
cách nào vượt thoát luân hồi, quý vị dựa vào đâu để liễu sanh 
tử, thoát Tam Giới?

Nơi nào cũng bị cảnh chuyển thì lại xin thưa với quý vị, chẳng 
dễ gì Vãng Sanh, đới nghiệp cũng không được. Đến lúc quý vị 
Vãng Sanh, lại bị cảnh giới lôi trở lại, quý vị vẫn chẳng đi 
được.

A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, quý vị nói: Con còn chưa buông 
xuống được, còn có chuyện chưa giải quyết, A Di Đà Phật 



chẳng thể đợi quý vị, quý vị không Vãng Sanh được. Do vậy, 
điều này hết sức quan trọng, phải hiểu công phu là như thế 
nào.

Mỗi ngày niệm bao nhiêu câu Phật Hiệu, lạy bao nhiêu lạy, lễ 
bao nhiêu bài sám, niệm bao nhiêu Kinh, đấy chẳng gọi là 
công phu mà gọi là khóa tụng. Niệm nhiều khóa tụng, chứ 
không có công phu.

Giống như gì?

Học hành cho nhiều, học hằng ngày, đi thi liền lãnh zéro, 
chẳng đậu. Thi đậu mới là công phu. Quý vị đi thi, điểm số là 
công phu, đạt điểm số cao, đấy là công phu.

Hằng ngày niệm mười vạn câu Phật Hiệu, tâm vẫn bị cảnh 
chuyển thì cũng như không, hét toạc cuống họng cũng uổng 
công. Mỗi ngày một tiếng Phật Hiệu cũng chẳng niệm, nhưng 
đối với cảnh giới nào cũng bất động, thì thưa với quý vị, người 
ấy gọi là người niệm Phật.

Vì sao gọi người ấy là người niệm Phật?

Người ấy không niệm Phật mà.

Người ấy niệm Phật để làm gì?

Niệm Phật để khỏi bị cảnh chuyển, giác chứ không mê. Do 
người ấy là giác chứ không mê, nên người ấy không niệm vẫn 
là niệm. Niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, cảnh giới như 
vậy đấy, phải hiểu lý.



Thế nhưng trong cảnh giới ấy, người ấy có niệm Phật hay 
không?

Người ấy nhất định niệm, vì sao người ấy niệm Phật?

Nhằm dạy người khác niệm Phật. Đó là đại từ đại bi. Quả thật 
người ấy chẳng cần niệm, người ấy rất thanh tịnh, suốt ngày 
từ sáng đến tối là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy người ấy 
niệm Phật, kẻ khác cũng niệm Phật theo.

Nhằm khuyên người khác niệm Phật, nêu gương cho người 
khác thấy, khiến cho người khác bắt chước theo, đó gọi là đại 
từ đại bi, là độ người khác, hóa tha.

Nếu một vị lão Hòa Thượng tu học pháp môn Tịnh Độ mà 
suốt ngày từ sáng đến tối chẳng niệm một câu Phật Hiệu nào, 
người khác sẽ nói với vị ấy:

Thầy bảo chúng con niệm Phật mà thầy chẳng niệm gì hết, 
con niệm để làm chi?

Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai, tâm Ngài thanh 
tịnh lắm. Quý vị thấy Lão Nhân Gia tay cầm xâu chuỗi, từ đầu 
năm đến cuối năm chưa hề buông ra, A Di Đà Phật luôn trên 
cửa miệng, chẳng ngưng nghỉ ngày nào, nêu gương cho 
người niệm Phật, nêu gương cho hàng sơ học.

Tôi dạy quý vị niệm Phật thì tôi phải niệm hằng ngày, chứ 
không phải tôi chẳng niệm mà bảo quý vị niệm. Tôi niệm 
hằng ngày, tôi mới bảo quý vị niệm.



Chúng ta là hàng sơ học thấy vậy tâm phục, khẩu phục, quả 
nhiên chẳng sai. Đấy là Phật, Bồ Tát thân giáo dạy bằng hành 
vi, cử chỉ nơi thân, Phật, Bồ Tát hy sinh mình vì người 
khác. Phàm là có những suy nghĩ loạn xạ như đã kể trên đây, 
cầu tâm ngoài pháp, đều là mê mất chính mình, bị vật xoay 
chuyển, rất đáng thương.

Diễn: Bất tri thử tánh bổn phi thiên giáng, bất thuộc địa sanh, 
diệc phi nhân dữ.

Diễn: Chẳng biết tánh này vốn chẳng do Trời ban xuống, 
chẳng do đất sanh ra, cũng chẳng do ai tặng cho.

Diệu tánh thiên nhiên, chẳng phải do Trời ban xuống, cũng 
chẳng phải do đất sanh ra. Nói thật ra, Trời và đất đều là vật 
được biến hiện bởi diệu tánh của chính mình, chẳng có gì 
khác, đúng là chính mình. Cũng chẳng do ai tặng, chẳng liên 
can đến ai, chẳng liên can đến Phật, Bồ Tát, hay hết thảy quỷ 
thần.

Diễn: Nãi đương nhân tự kỷ bất thuộc ư tha cố, thử tự kỷ chi 
tự dã.

Diễn: Mà chính là bản thân người ấy, chẳng thuộc vào ai khác, 
đấy chính là tự hiểu theo ý nghĩa chính mình vậy. Phải nhất 
định nhớ kỹ điều này. Nếu quý vị hiểu rõ, giác ngộ đạo lý này, 
sẽ gọi là chánh tri chánh kiến. Đó gọi là nhận thức chính 
mình.

Nếu chẳng tham thấu triệt ý nghĩa này, quý vị hãy nghĩ mình 



nằm mộng: Trong mộng có Đại Địa, có Trời, có hết thảy nhân 
vật, cũng có núi, sông, cây cối, hoa cỏ, chúng toàn là những 
vật do tự tâm của quý vị biến hiện ra.

Hễ quý vị tỉnh giấc, hãy suy nghĩ xem có đúng hay không?

Đúng. Toàn bộ cảnh trong mộng do tự tâm của ta biến hiện. 
Ở trong mộng, quý vị cũng mê hoặc, điên đảo y hệt, cũng đòi 
hỏi người khác, đấy là bị vật xoay chuyển.

Mê chính mình, bị vật xoay chuyển, chính mình là gì?

Toàn bộ cảnh giới là chính mình.

Khi nào quý vị thật sự giác ngộ, khẳng định, thừa nhận: Tận hư 
không khắp pháp giới vốn là chính ta, thì thưa với quý vị, đó 
gọi là chứng đắc Pháp Thân, giống như trong mộng mà giác 
ngộ. 

Toàn bộ giấc mộng đều do tâm ta biến hiện, toàn bộ cảnh 
trong mộng là chính mình, Phật Pháp gọi đó là chứng đắc 
thanh tịnh Pháp Thân. Tâm thanh tịnh, tất cả cảnh giới chẳng 
hề không thanh tịnh. Thanh tịnh Pháp Thân bày ra trước mặt, 
chính mình chẳng nhận biết, mê hoặc, điên đảo.

Ngay cả Lão Tử cũng có sự giác ngộ này: Thiên Địa dữ ngã 
đồng căn, vạn vật dữ ngã nhất thể. Trời Đất và ta cùng gốc, 
vạn vật có cùng một thể với ta. Nhìn thấu tin tức này, quan 
sát được. Phật Pháp là thật sự đích thân chứng được cảnh 
giới này, quả thật là chính mình, chứ không phải ai khác.



Tiếp theo đó, sách giải thích vì sao nó có nhiều danh từ như 
thế, tuy có nhiều danh từ nhưng đều là nói về cùng một 
chuyện. Đây là lời giải thích câu tự tánh, cái hữu đa danh, diệc 
danh Bổn Tâm tự tánh do vậy có nhiều tên, còn gọi là bổn 
tâm.

Diễn: Đối vạn pháp viết bổn tâm.

Diễn: Đối với muôn pháp bèn nói là bổn tâm.

Bổn là căn bản. Tâm là cái có thể hiện năng hiện, vốn có thể 
hiện, vạn pháp là cái được hiện sở hiện, vạn pháp là tướng. 

Chúng ta lại lấy cảnh trong mộng để tỷ dụ. Vạn pháp giống 
như cảnh giới trong mộng, bổn tâm là cái tâm có thể biến 
hiện giấc mộng, cái tâm ấy có thể hiện cảnh trong mộng. Do 
vậy, đối với cảnh mộng mà nói thì đây là Bổn tâm, ý nghĩa này 
quý vị dễ hiểu.

Nhưng làm thế nào để có thể hiểu tận hư không trọn pháp 
giới là do bổn tâm của chính mình biến hiện?

Mấu chốt là ở chỗ này, đột phá được mấu chốt này sẽ ngộ 
nhập, nghiệp chướng gì cũng đều tiêu trừ.

Vì sao?

Chuyển được cảnh giới, chuyển tám thức thành bốn trí. Hễ 
đột phá cảnh giới sẽ chuyển cảnh giới.

Thật ra không có cách nào, hãy niệm bốn câu kệ của Kinh Kim 



Cang nhiều lượt: Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, 
bào, ảnh, như lộ, diệc như điển, ưng tác như thị quán.

Hết thảy pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng, như 
sương, cũng như chớp, hãy nên quán như thế.

Các văn sĩ thường nói nhân sanh như mộng đời người như 
giấc mộng, câu nói ấy hết sức đúng với sự thật, sát sao. Đáng 
tiếc là họ nói được, nhưng chẳng nhập được cảnh giới ấy. Tuy 
họ nói câu ấy, họ vẫn đang mê, họ vẫn chẳng giác.

Nếu đã giác ngộ, toàn bộ đời người là giấc mộng, trong mộng 
thì còn tranh giành cái gì?

Trong mộng có gì là được mất?

Trong mộng còn có gì không buông xuống được?

Trong mộng còn có gì chẳng nhìn thấy thấu suốt?

Hết thảy đều buông xuống được, quý vị ngay lập tức thành 
Phật, thành Tổ. Trong Kinh Phật thường dạy chúng ta hãy 
tưởng như mộng, như huyễn, thật đấy, chẳng giả đâu.

Vì thế, cảnh trong mộng lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đấy là tứ 
vô ngại pháp giới của Hoa Nghiêm, là cảnh giới giải thoát 
chẳng thể nghĩ bàn. Hễ giác thì sẽ là như vậy đó.

Diễn: Đối thỉ giác viết bổn giác.

Diễn: Do đối ứng với thỉ giác mà nói là bổn giác. Chúng ta mê, 
nay bắt đầu giác ngộ. Bắt đầu giác ngộ là nói đến bổn tánh, 



bổn tánh là bổn giác. Thỉ bổn bất nhị.

Trong phần trên đã nói: Tánh Tướng giống hệt như một. Vạn 
pháp là tướng, bổn tâm là tánh, tánh và tướng giống hệt như 
một, thỉ và bổn bất nhị.

Vì sao có thỉ giác?

Là vì bổn giác vốn có, vốn có thì đương nhiên có thể hiện tiền, 
có thể khôi phục. Do mới vừa khôi phục nên chúng ta gọi nó 
là thỉ giác. Do vậy, tự tánh là giác, chẳng mê. Nó là giác ngộ, 
tức vốn sẵn giác ngộ.

Do vậy, mới nói: Bổn giác vốn có, bất giác vốn không.

Lúc nào chúng ta sẽ bắt đầu giác ngộ?

Hiện giờ có thể coi là chúng ta bắt đầu giác ngộ hay chưa?

Phá một phần vô minh, chứng một phần bổn tánh, thì gọi là 
thỉ giác.

Do vậy, ai thuộc địa vị thỉ giác?

Sơ Trụ Bồ Tát trong Viên Giáo. Đừng lầm lẫn tưởng là hiện 
nay chúng ta bắt đầu giác ngộ. Phiền não cả một đống, giác 
ngộ nỗi gì. Nay chúng ta chỉ nghe nói tới chuyện ấy mà thôi.

Kiến tư phiền não đã đoạn, Trần Sa phiền não đã đoạn, phá 
một phẩm vô minh, thỉ giác hiện tiền. Tiêu chuẩn ấy được 
kiến lập trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Đại Thừa Khởi Tín Luận 
nói thỉ giác là Sơ Trụ Bồ Tát trong Viên Giáo, Kinh Kim Cang 



cũng dạy như thế.

Lấy tiêu chuẩn trong Kinh Kim Cang để nói thì: Không có tứ 
tướng và tứ kiến thì là địa vị thỉ giác.

Trong Kinh nói rất rõ ràng: Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân 
tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Nếu 
Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng 
thọ giả thì chẳng phải là Bồ Tát.

Chẳng phải là hạng Bồ Tát nào vậy?

Chẳng phải là Bồ Tát thuộc địa vị thỉ giác. Quý vị phải hiểu 
đạo lý này, trong lục tức, những vị Bồ Tát còn có tứ tướng, tứ 
kiến sẽ chẳng phải là Phần Chứng Phật. Nếu quý vị nói là 
thuộc địa vị tương tự, địa vị quán hạnh, hoặc địa vị danh tự 
thì được.

Hiện thời, chúng ta đã thọ Bồ Tát Giới, đều có thể gọi là Bồ 
Tát, nhưng là Bồ Tát thuộc địa vị nào vậy?

Bồ Tát thuộc địa vị danh tự, hữu danh vô thực, mang cái danh 
là Bồ Tát, chứ không phải thật. Bồ Tát chân chánh thì phải 
thuộc địa vị thỉ giác mới là Bồ Tát thật sự, phá một phẩm vô 
minh, thấy một phần chân tánh, đó là chân Bồ Tát.

Nói cách khác, trước khi đạt đến địa vị thỉ giác thì gọi là Quyền 
Giáo, từ thỉ giác trở đi mới gọi là Thật Giáo, là chân thật. 
Trước khi đạt đến địa vị thỉ giác là có, chẳng phải là không có.

Địa vị Thập Tín Bồ Tát trong Viên Giáo cũng khá khó có. Hàng 



Sơ Tín Bồ Tát trong Viên Giáo phá tám mươi tám phẩm kiến 
hoặc, bằng với Tu Đà Hoàn trong Tiểu Thừa, địa vị Thất Tín 
bằng với A La Hán, tám mươi mốt phẩm Tư Hoặc cũng đoạn 
sạch. Khi ấy, gọi là Tương Tự Tức Bồ Tát.

Chỉ đoạn kiến hoặc, chưa đoạn tư hoặc, thì là Bồ Tát thuộc địa 
vị Quán Hạnh, Kiến Tư phiền não đều đoạn sạch hết, là Bồ Tát 
thuộc địa vị tương tự.

Thấy một phần chân tánh là Bồ Tát thuộc địa vị Phần Chứng. 
Trong Viên Giáo, từ Sơ Trụ cho đến Đẳng Giác gồm bốn mươi 
mốt địa vị, đều gọi là Bồ Tát thuộc địa vị Phần Chứng, tức 
Chánh Đẳng, Chánh Giác. Chánh Đẳng, Chánh Giác nếu lại lên 
cao hơn nữa thì chính là Cứu Cánh Phật, gọi là Vô Thượng, 
Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Do vậy, phải hiểu tiêu chuẩn của thỉ giác, chúng ta phải nỗ 
lực, phải noi theo phương hướng ấy để tinh tấn, dùng 
phương pháp nào?

Một câu Phật Hiệu.

Dùng cái tâm nào?

Nhất tâm niệm Phật cầu nguyện Vãng Sanh. Dùng cái tâm ấy, 
phương pháp là một câu Phật Hiệu. Quán Hạnh là sáu căn 
tiếp xúc cảnh giới sáu trần, từng tiếng Phật Hiệu đều gọi 
mình từ trong cảnh giới hãy quay trở lại.

Chúng ta mê nơi cảnh, bị cảnh giới xoay chuyển, kêu mình quay 



về, chính là Tam Quy Y. Trong hết cảnh giới, giác chứ chẳng 
mê, chánh chứ chẳng tà, tịnh chứ chẳng nhiễm, đó là Phật 
Pháp.

Trong hết thảy cảnh giới, nếu quý vị khởi tâm động niệm, mê 
hoặc, tà kiến, ô nhiễm, thì thưa quý vị, trong mỗi niệm quý vị 
đều tạo nghiệp chướng, tạo tội nghiệp cực lớn mà quý vị 
chẳng hay biết.

Quý vị nói quý vị chẳng sợ địa ngục, chẳng ở trong đó, ta đọa 
địa ngục cũng chẳng sao. Đấy là cuồng vọng.

Quý vị chưa nếm nỗi khổ ấy, đến khi đó chịu khổ, có hối cũng 
chẳng kịp nữa. Con người đúng là mê hoặc, điên đảo. Nếu kẻ 
nào còn nghĩ như vậy, Kinh Phật gọi kẻ ấy là Nhất Xiển Đề, 
không có thiện căn, không cứu được. Đấy là hạng người đáng 
thương nhất.

Diễn: Vô tri chi tri vị chân tri.

Diễn: Cái biết mà chẳng biết thì gọi là chân tri.

Tự tánh còn gọi là chân tri, chân tri là gì?

Bát Nhã Ba La Mật.

Bát Nhã vô tri, vì sao tuy vô tri mà có thể biết?

Chúng tôi nêu một thí dụ: Tay tôi cầm cuốn sách này, quý vị 
thấy rất rõ ràng, đó là biết. Quý vị chẳng khởi phân biệt, 
chẳng nẩy sanh ý niệm nào.



Nếu quý vị nói: Tay Pháp Sư cầm một cuốn Kinh Sách, tức là 
trong sự nhận biết hoàn toàn không khởi tâm động niệm ấy 
quý vị đã lập ra ý niệm có nhận biết, đó gọi là cái gốc của vô 
minh.

Khi nào khởi lên vô minh?

Khởi lên vô minh ngay khi ấy. Quý vị thấy rõ ràng, rành rẽ, đó 
là chân tri. Sáu căn vừa tiếp xúc liền nhận biết, chẳng khởi 
tâm động niệm, ấy là chân tri. Đó chính là Bát Nhã Ba La Mật, 
là Phật tri, Phật kiến. Nếu quý vị khởi lên ý niệm cái này gọi là 
một cuốn Kinh Sách, hỏng rồi.

Quý vị đã lập ra một tri kiến hư vọng trong ấy, vì sao?

Danh khả danh, phi thường danh. Đạo khả đạo, phi thường 
đạo có thể gọi tên được thì cái tên ấy chẳng phải là tên 
thường hằng, đạo mà có thể diễn tả được thì đạo ấy chẳng 
thường hằng.

Vốn chẳng có tên gọi, vì sao quý vị lại đặt tên cho nó?

Giữ lấy tên gọi là sai rồi. Nó không có tên gọi, quý vị gán cho 
nó một tên gọi, tức là trên sự tri kiến vốn sẵn thanh tịnh lại 
chồng thêm một cái tri kiến phân biệt nữa, đó gọi là vô minh.

Kinh Lăng Nghiêm dạy: Tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Từ 
trên sự nhận biết chân thật lập ra tri kiến, đấy là cái gốc của 
vô minh. Vô minh là như vậy đó. Nếu đối với sự thấy, nghe, 
hay, biết, quý vị giữ được chân tri. Nói cách khác, quý vị vĩnh 



viễn chẳng khởi phân biệt, chấp trước thì chính là Phật tri, 
Phật kiến.

Tự thụ dụng là căn bản trí, nó là vô tri. Chính mình quả thật 
vô tri, vô tri là sự hay biết không do phân biệt, là sự hay biết 
không chấp trước, chứ chẳng phải là đối với cảnh giới chẳng 
biết gì hết, mà là thứ gì cũng biết.

Biết hiện tại, biết quá khứ, biết vị lai, tận hư không, trọn pháp 
giới, không pháp nào chẳng biết, vô tri là gì?

Trong sự nhận biết ấy, không có danh tự, không có ngôn 
thuyết, không có tâm duyên. Nói cách khác, không có chấp 
trước, không có vọng tưởng, chẳng khởi tâm, chẳng động 
niệm, đó là chân tri, thứ gì cũng đều biết. Đó gọi là Bát Nhã 
Ba La Mật. Tha thụ dụng là hậu đắc trí, không gì chẳng biết. 
Không gì chẳng biết là đối với đại chúng mà nói.

Quý vị gọi cái này là gì?

Đây là một cuốn Kinh Sách, bởi quý vị gọi nó là Kinh Sách.

Quý vị hỏi tôi: Đây là gì?

Tôi trả lời: Đây là một cuốn Kinh Sách, chẳng phải là tôi chấp 
trước, mà là do quý vị chấp trước, chẳng liên can gì đến tôi.

Tôi là như thế nào?

Trong tâm không có gì hết. Do tôi không có gì hết, nên nói mà 
không nói. Đối với tôi thì bảo là không nói. Nói theo phía quý 



vị thì là có nói. Đối với quý vị là có nói, đối với tôi là không nói. 
Có nói và không nói đồng thời, tôi nói cho quý vị nghe, còn 
bản thân tôi một câu cũng chẳng nói.

Thích Ca Mâu Ni Phật nói suốt bốn mươi chín năm, nhưng 
chẳng nói một câu nào. Tôi hằng ngày thuyết pháp cho quý 
vị, tôi cũng chẳng nói một câu nào.

Thấu hiểu ý nghĩa này, quý vị sẽ hiểu chân tri là gì, Bát Nhã vô 
tri là gì, không gì chẳng biết là gì?

Khi người khác đến hỏi, bèn tùy thuận sự chấp trước của 
chúng sanh mà chấp trước, tùy thuận sự phân biệt của chúng 
sanh mà phân biệt, chính mình hoàn toàn chẳng phân biệt, 
chấp trước. Đó gọi là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công 
đức, đó gọi là Bát Nhã vô tri mà không gì chẳng biết.

Trong các buổi giảng, tôi thường khích lệ các đồng tu: Tự thụ 
dụng phải thanh tịnh, để chính mình thụ dụng thì đừng phân 
biệt, còn để người khác thụ dụng thì phải phân biệt. Nếu thật 
sự có thể làm được như vậy, tự thụ dụng sẽ là tứ trí, tha thụ 
dụng là tám thức.

Người khác đến nêu câu hỏi, sẽ từ trong bốn trí biến hiện tám 
thức cho người khác thụ dụng, chứ chính mình không thụ 
dụng. Người ta thụ dụng xong, ngay lập tức không có nữa, 
khôi phục bốn trí Bồ Đề. Trong ấy, tự và tha không hai, thức 
và trí chẳng khác.

Nếu quý vị hiểu được điều này, lẽ nào chẳng chuyển được 



cảnh giới?

Lẽ nào chẳng phá mê khai ngộ?

Vô tri mà vẫn hay biết chính là chân tri. Vô tri là không phân 
biệt, không chấp trước, không vọng tưởng, chứ không phải là 
chẳng biết gì. chân tri là sáu căn tiếp xúc sáu cảnh chẳng 
vướng mắc hư vọng, kiến là cái thấy có thể thấy được tánh.

Văn là cái nghe có thể nghe được tánh, đấy chính là như Giao 
Quang Đại Sư đã viết trong sách chú giải Kinh Lăng Nghiêm:

Bỏ thức dùng căn, dùng căn là chiếu kiến, Tâm Kinh 
bảo: Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, dùng tánh thấy để thấy, 
đó chính là chiếu kiến. Dùng tánh nghe để nghe, đó cũng là 
chiếu kiến. Chiếu kiến là chân tri.

Diễn: Vô thức chi thức vị chân thức.

Diễn: Cái thức mà chẳng nhận biết được gọi là chân thức.

Tự tánh còn có tên là chân thức. Thức là tám thức, thể của 
tám thức là chân như bổn tánh. Chân như bổn tánh có thể 
biến hiện tám thức, chân như bổn tánh gọi là chân thức. Các 
nhà Duy Thức dùng chân thức để lập ra khái niệm thức thứ 
chín, Huyền Trang Đại Sư không đồng ý.

Ngài nói không cần phải làm vậy, bảo thức thứ chín là trên đầu 
chồng thêm đầu, nói tám thức là đủ rồi, chẳng cần phải nói 
tới thức thứ chín. Có người gọi chân như bổn tánh là thức thứ 
chín, đặt tên là vô cấu thức, những người nghiên cứu duy 



thức học đều biết vô cấu thức là chân thức.

Xét về tác dụng của tám thức thì A lại da thức chứa đựng 
chủng tử của các pháp. Nếu nó chẳng chứa đựng các chủng 
tử thì sẽ được gọi là đại viên kính trí. Chúng tôi nói một cách 
dễ hiểu, nông cạn thì hàm tàng chủng tử chứa đựng chủng 
tử là giữ lại ấn tượng.

Nay sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, có thể 
không giữ lại ấn tượng, trong tâm chẳng giữ lại ấn tượng, 
dùng cái tâm giống như một tấm gương: Tướng đưa đến, 
gương bèn hiện bóng rõ ràng. Tướng đi rồi, gương chẳng 
nhiễm mảy trần.

Không những tướng đi rồi chẳng nhiễm mà ngay trong khi 
tướng đang hiện diện, gương cũng chẳng nhiễm, tức là lúc 
hiện tướng cũng chẳng nhiễm, chẳng giữ lại ấn tượng. Sự 
thấy nghe nơi sáu căn của quý vị hoàn toàn biến thành trí 
huệ, vô lượng vô biên trí huệ, chẳng sanh phiền não.

Quý vị thấy một chuyện bèn ghi giữ ấn tượng trong lòng, vẫn 
niệm niệm chẳng quên nghĩ tới nó, hỏng bét rồi. Nếu có thể 
chẳng giữ lại ấn tượng, tức tướng ly tướng, ly tức đồng thời 
tướng chính là lìa tướng, chính là và lìa cùng một lúc. Đấy là 
chân thức.

Thức thứ bảy không chấp trước, thức thứ sáu không phân 
biệt. Thức thứ sáu không phân biệt thì gọi là diệu quán sát, 
thức thứ bảy chẳng chấp trước thì gọi là bình đẳng tánh. Tác 



dụng của năm thức trước là không có chuyện gì chẳng làm 
viên mãn, nên gọi là thành sở tác, có nghĩa là thành tựu các 
sự nghiệp đã thực hiện.

Sự nghiệp ấy chính là lợi ích hết thảy chúng sanh, đại từ đại 
bi, làm mà chẳng làm, không làm mà làm, lẽ nào người ấy 
chẳng tự tại?

Diễn: Vô hữu hư vọng, vô hữu biến dị, danh viết chân như.

Diễn: Chẳng có hư vọng, chẳng có biến đổi thì gọi là chân 
như.

Tám chữ này không cần phải giải thích, vì chân như đã giảng 
rất nhiều rồi.

Những danh từ khác so ra ít được nhắc tới hơn, nên ở đây tôi 
giải thích cặn kẽ cùng quý vị. Nếu quý vị thật sự thấu hiểu 
được một danh từ trong những danh từ này sẽ thấu hiểu 
toàn bộ. Nếu hoài nghi một danh từ nào, tức là quý vị chẳng 
hiểu toàn bộ. Hiểu một thứ sẽ hiểu hết, chẳng hiểu một thứ 
sẽ chẳng hiểu toàn bộ.

Hôm nay hết giờ rồi.

A Di Đà Phật!

***


