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

Sớ: Nhược tựu đương Kinh, sơ cú tức Vô Lượng Quang, đỗng triệt vô 
ngại cố. Nhị cú tức Vô Lượng Thọ, thường hằng bất biến cố. Tam tứ cú 
tức linh tâm tuyệt đãi, quang thọ giao dung, nhất thiết công đức giai vô 
lượng cố.

Ngũ cú tổng tán, tức Kinh vân: Như ngã xưng tán A Di Đà Phật bất khả 
tư nghị công đức. Mạt cú kết quy, ngôn A Di Đà Phật toàn thể thị đương 
nhân tự tánh dã.

Sớ: Nếu xét theo Kinh này thì câu đầu tiên là Vô Lượng Quang vì thấu 
suốt rỗng rang không ngăn ngại. Câu thứ hai là Vô Lượng Thọ vì 
thường hằng chẳng biến đổi. Câu thứ ba và câu thứ tư là nói tới cái tâm 
ấy linh minh, dứt bặt đối đãi, vì Quang và Thọ hòa lẫn vào nhau, hết 
thảy công đức đều vô lượng.

Câu thứ năm là khen ngợi chung, tức là như Kinh đã chép: Như ta nay 
khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của A Di Đà Phật.

Câu cuối cùng là lời tổng kết, nói: Toàn thể của A Di Đà Phật chính là 
tự tánh của con người vậy. Đoạn này giảng giải rõ ràng một dòng rưỡi 



thuộc phần Minh Tánh trong lời tựa, hết sức khó có. Những ý nghĩa 
được chứa đựng trong đoạn này cũng hết sức tinh tường, sâu xa, rộng 
lớn.

Sách Diễn Nghĩa đã giảng rõ như sau:

Diễn: Nhược tựu đương Kinh hạ.

Diễn: Từ chữ Nếu xét theo Kinh này trở đi... Hạ là trở đi, từ câu này trở 
đi...

Diễn: Thị giải thích tự văn dĩ cánh.

Diễn: Là giải thích phần lời tựa đã xong. Từ đoạn này trở đi, thị giải 
thích văn tự dĩ cánh tức là đã giải thích xong Phần Tựa.

Diễn: Hạ phục phối thuộc Chư Kinh.

Diễn: Tiếp đó, lại đối chiếu những ý nghĩa đã nêu trong lời tựa với các 
Kinh. Tiếp đó, lại đem những ý nghĩa ấy so với các Kinh để nói.

Diễn: Kim tiên tựu đương Kinh phối Quang Thọ dã.

Diễn: Nay trước hết, phối hợp với ý nghĩa Quang và Thọ trong Kinh 
này. Đem đối chiếu với các Kinh thì trước hết, lấy ngay Kinh này để đối 
chiếu xem câu nào trong lời tựa sẽ tương ứng với ý nghĩa nào trong 
Kinh Văn, câu nào cũng được giảng giải rõ ràng. Trong đoạn này, Sơ cú 
chính là câu thứ nhất trong lời tựa, tức câu linh minh đỗng triệt.

Câu thứ hai là trạm tịch thường hằng. Linh minh đỗng triệt tương ứng 
với ý nghĩa Vô Lượng Quang, vì thấu suốt rỗng rang không ngăn ngại.

Câu thứ hai là ý nghĩa Vô Lượng Thọ, thường hằng bất biến. 



Câu thứ ba và câu thứ tư trong lời tựa là phi trược phi thanh, vô bối vô 
hướng. Hai câu này được giảng là linh tâm tuyệt đãi, quang thọ giao 
dung bao gồm những ý nghĩa ấy. Nhất thiết công đức giai vô lượng cố, 
vì hết thảy công đức đều vô lượng, nói chung về các thứ vô lượng.

Câu thứ năm là lời khen ngợi chung: Đại tai chân thể, bất khả đắc nhi tư 
nghị giả. Lớn thay chân thể, chẳng thể nghĩ bàn được, thật sự chẳng thể 
nghĩ bàn, đặc biệt là đối với những ý nghĩa được bao hàm trong bốn chữ 
bất khả tư nghị, chúng ta phải chú tâm thấu hiểu.

Trong Kinh này, chính Thích Ca Mâu Ni đã nói: Như ngã xưng tán A 
Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức, mười phương Chư Phật cũng xưng 
tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm 
Kinh. Do vậy, sự bất khả tư nghị này có căn cứ, chứ chẳng phải là nói 
tùy tiện.

Câu cuối cùng nhằm quy vào tự tánh của chính mình, công đức chẳng 
thể nghĩ bàn ấy là của ai?

Là của chính mình, thật sự chẳng thể nghĩ bàn.

Do đây có thể biết: Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật là ai?

Là chính chúng ta.

Trong A Di Đà Kinh Yếu Giải, Ngẫu Ích đại Sư đã nêu ra ba cương 
lãnh lớn: Tín, nguyện, hạnh.

Thứ nhất là tín, Ngài nêu ra sáu điều, điều thứ nhất là tín tự.

Ở đây, Liên Trì đại Sư dạy rõ: Đấy là tự tánh. Nếu chẳng tin vào tự tánh 
sẽ chẳng thể gọi là tin Phật được. Trong Phật Pháp có nói tín, giải, hạnh, 



chứng, thứ nhất là phải tín tự, rồi sau đấy mới tín tha. Tha Phật có thể 
làm tăng thượng duyên cho chúng ta, tín tự là thân nhân duyên, sở 
duyên duyên và vô gián duyên, tín tâm được kiến lập như thế. Tín tha là 
tăng thượng duyên. Tín tâm được kiến lập như vậy đó.

Ở đây, lời chú giải cũng rất hay, đơn giản, trọng yếu. Kim tiên tựu 
đương Kinh phối quang thọ. Nay trước hết phối hợp với ý nghĩa quang 
và thọ trong Kinh này, tức là trong Kinh Văn của Kinh này có nói Vô 
Lượng Quang và Vô Lượng Thọ.

Diễn: Tuyệt đãi giao dung giả.

Diễn: Tuyệt đãi giao dung là... câu thứ ba và câu thứ tư trong phần sớ là 
linh tâm tuyệt đãi, quang thọ giao dung, lời chú giải trong sách Diễn 
Nghĩa đã giảng rõ mấy câu này.

Diễn: Quang dữ Thọ tự đối đãi pháp.

Diễn: Thọ và quang dường như là hai pháp tương đối. Đối đãi nói theo 
cách hiện thời là tương đối. Chữ tự có nghĩa là dường như chúng là hai 
pháp đối lập nhau.

Diễn: Nhi kỳ thật, cử quang tắc dung thọ, cử thọ tắc dung quang, 
nguyên phi nhị vật, hữu hà đối đãi.

Diễn: Thật ra, nêu lên quang thì đã hàm chứa thọ, nêu lên thọ đã hàm 
chứa quang, chúng vốn chẳng phải là hai vật, nào có đối đãi gì?

Thoạt nhìn có vẻ như thọ và quang đối lập, thật ra, chúng chỉ là một 
chuyện, đều là tánh đức trong bổn tánh. Bổn tánh có chiếu đức, đó là 
quang, tức là bổn tánh có trí huệ. Bổn tánh có tịch đức, tịch là như như 



bất động, chân tâm quả thật là bất động.

Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nêu một thí dụ, Ngài nêu lên 
tánh thấy. Tánh thấy là chân tâm, tánh thấy trọn đủ ý nghĩa Vô Lượng 
Quang và Vô Lượng Thọ. Tánh thấy có thể chiếu, tức là thấy hết thảy 
sắc rõ ràng phân minh, đó là ý nghĩa Vô Lượng Quang. Tánh thấy bất 
sanh bất diệt, chẳng đến, chẳng đi, bất động, bất hoại. Đó là ý nghĩa Vô 
Lượng Thọ.

Mở banh mắt bèn thấy, mà nhắm mắt vẫn thấy, quý vị đọc Kinh Lăng 
Nghiêm sẽ biết, phần thập phiên hiển kiến mười phen chỉ rõ cái thấy 
giảng rõ tánh thấy là chân tâm.

Tánh thấy là chân như bổn tánh. quý vị biết tánh thấy là như vậy, mà 
căn tánh của sáu căn không gì chẳng giống như vậy. Đó gọi là nguyên y 
nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp, do nương vào một cái tinh minh 
chân tâm mà chia thành sáu thứ hòa hợp.

Do đây biết rằng: Ý nghĩa quang và thọ quả thật dung hội lẫn nhau, dứt 
bặt đối đãi. Dứt bặt đối đãi tuyệt đãi là chẳng đối lập. Do vậy, dung hội, 
hòa lẫn vào nhau.

Nguyên phi nhất vật vốn chẳng phải là hai vật, một đằng là nói theo mặt 
chiếu, một đằng là nói theo mặt tịch. Tịch là tự tánh vốn định, định ấy 
chẳng phải do tu mà có, mà là bổn tánh vốn sẵn có, nó được gọi là Lăng 
Nghiêm đại định.

Lăng Nghiêm đại định chẳng phải do tu mà thành, mà là tánh định. Định 
sẵn có trong tự tánh. Chiếu là Bát Nhã trí huệ trong tự tánh. Tự tánh huệ 
là Vô Lượng Quang. Tự tánh định là Vô Lượng Thọ. định và huệ đều là 



tánh đức những phẩm đức của tánh. Do vậy, chúng dứt bặt đối đãi, dung 
hội lẫn nhau.

Diễn: Nhất thiết công đức, vị vô lậu tánh công đức. Vô lượng giả, Cụ 
Túc viên mãn bất khả tư nghị dã.

Diễn: Hết thảy công đức là các công đức vô lậu của tự tánh. Vô lượng là 
các công đức ấy đầy đủ viên mãn, chẳng thể nghĩ bàn.

Tánh là chân như bổn tánh, có thể, có tướng, có dụng. Tựa đề Kinh Hoa 
Nghiêm có chữ đại Phương Quảng. Đại là tán thán tánh thể, phương là 
tán thán tánh tướng, quảng là tán thán sự khởi tác dụng của chân tánh t
ánh dụng. Do vậy, ba chữ đại Phương Quảng nhằm tán thán thể, tướng, 
dụng của bổn tánh.

Công đức là nói về tướng và dụng, công đức ấy là công đức của bổn 
tánh. Đã thuộc bổn tánh thì chúng tuyệt đối chẳng do tu mà có, vốn sẵn 
trọn đủ, có thể sanh ra muôn pháp, đó là tánh công đức các công đức 
của tánh. Tánh công đức là vô lậu.

Lậu là tên gọi khác của phiền não, vô lậu là quyết định chẳng sanh 
phiền não. Trong công đức xứng tánh chẳng có phiền não. Kiến Tư 
phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não đều đoạn sạch thì 
mới gọi là vô lậu.

Đẳng Giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh, nên vẫn chưa 
hết lậu, chưa hoàn toàn tách rời lậu. Một phẩm sanh tướng vô minh ấy 
cũng chẳng còn thì mới thật sự là vô lậu.

Ai có tánh công đức của chân vô lậu?



Phật trong Viên Giáo mới trọn đủ, mới viên mãn. Những vị Thánh Nhân 
Tiểu Thừa cũng gọi là vô lậu, nhưng không có tánh công đức, vì vô lậu 
của người Tiểu Thừa chỉ là đoạn kiến tư phiền não, chứ chưa đoạn trần 
sa và vô minh. Do vậy, vô lậu trong Tiểu Thừa chẳng rốt ráo. Vô lậu 
tánh công đức mới thật sự là bổn lai diện mục của chính mình.

Chúng ta hãy suy nghĩ: Hiện thời chúng ta trong hết thảy mọi lúc 
thường sanh phiền não, đó là hữu lậu. Hữu lậu là phàm phu, vô lậu là 
Thánh Nhân. Hữu lậu là mê hoặc, điên đảo, vô lậu mới là giác ngộ 
chẳng mê.

Chúng ta hãy tự mình suy nghĩ, chúng ta có dấy lên phiền não hay 
không?

Dấy phiền não là phàm phu, là đang ở trong tình trạng bệnh hoạn, chẳng 
khỏe mạnh, chính mình nhất định phải hiểu rõ. 

Ở đây nói hết thảy công đức là nói đến công đức xứng tánh vô lậu, là 
những công đức vốn sẵn có trong bổn tánh. Công là công năng, đức là 
đức dụng. Vô lượng là trọn đủ viên mãn chẳng thể nghĩ bàn, đấy là ý 
nghĩa của chữ vô lượng. Công đức vô lậu trong tự tánh viên mãn, chẳng 
thiếu sót mảy may nào.

Do vậy, đối với y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới 
thì trong mười pháp giới ấy, lục phàm pháp giới chẳng phải là hữu lậu 
hay sao?

Quý vị hãy tự suy nghĩ: Lục phàm là hữu lậu hay vô lậu?

Khi chưa giác ngộ, ở trong lục phàm là hữu lậu, sau khi đại triệt đại ngộ, 
trụ trong nhất chân pháp giới, nhất chân và mười pháp giới là một, 



chẳng phải hai.

Trong nhất chân có mười pháp giới hay không?

Có. Nhưng trong cái nhìn của Phật, của đại Bồ Tát, hết thảy chúng sanh 
vốn đã thành Phật.

Hình dạng của Phật là như thế nào?

Có hình dạng ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, cũng có hình 
dạng Bồ Tát, cũng có hình dạng Trời, người, cũng có hình dạng ngạ 
quỷ, địa ngục, rất nhiều hình dạng, nhưng đều là Phật. Mắt Phật nhìn 
thấy mọi loài đều là Phật, quyết chẳng phải là chờ đến khi chúng sanh 
đã thành Phật rồi, Phật mới thấy hết thảy chúng sanh đều biến thành ba 
mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, không có đạo lý ấy.

Vì sao?

Ngài chứng được vô lậu, thấy hết thảy tướng phần là do tánh biến hiện. 
Tánh vô lậu nên tướng cũng vô lậu.

Cái gọi là lậu ấy do đâu mà có?

Lậu là do chính quý vị đang mê, chẳng liên can gì đến tướng. Tự mình 
mê nên tự sanh phiền não, chuyện là như vậy đó. Do vậy, quả thật là 
đầy đủ viên mãn chẳng thể nghĩ bàn.

Diễn: Nhi dĩ thử cú, đương phi trược, phi thanh nhị cú giả.

Diễn: Nhưng hãy nên đem câu này tức câu nhất thiết công đức, vị vô lậu 
tánh công đức. Vô lượng giả, Cụ Túc viên mãn bất khả tư nghị dã áp 
dụng cho hai câu chẳng phải trược, chẳng phải thanh, chẳng trái nghịch, 
chẳng hướng về trong lời tựa.



Trong chân tánh, chẳng thể nào nhắc tới thanh, trược, hướng, bối trong, 
đục, hướng về, trái nghịch được.

Còn trên mặt sự thì có hay là không?

Trên mặt sự là có, trên mặt lý thì không. Sự có, lý không, tướng có, tánh 
không. Trong tướng có thanh, trược, hướng, bối, trong tánh chẳng có. 
Trong sự có thanh, trược, hướng, bối, trong lý chẳng có. Do đây có thể 
biết, nói tới thanh, trược, hướng, bối là đã mê rồi nên mới có những hiện 
tượng ấy. Sau khi đã ngộ, những hiện tượng ấy chẳng còn nữa.

Diễn: Dĩ đản hữu thanh, trược, hướng, bối, tức hữu đối đãi bất dung 
thông, tiện bất thị tánh công đức, tiện phi vô lượng.

Diễn: Do chỉ cần có thanh, trược, hướng về, trái nghịch, sẽ liền có đối 
đãi, chẳng dung thông, sẽ chẳng phải công đức trong tự tánh, chẳng phải 
là vô lượng. Ấy là hữu lượng.

Diễn: Kim vô thanh, trược, hướng, bối, thị nhất thiết công đức giai vô 
lượng dã.

Diễn: Nay không có thanh, trược, hướng về, trái nghịch, thì hết thảy 
công đức đều là vô lượng. Thanh, trược, hướng, bối trong phần trên đã 
giải thích rất cặn kẽ. Đây là câu thứ ba và câu thứ tư được nhìn theo ý 
nghĩa trong Kinh này, đến đây chúng ta có thể rút ra kết luận.

Câu thứ năm là lời khen ngợi chung, tức Kinh Văn, như ngã tán thán A 
Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chính là như trong Kinh đã nói: 
Như ta khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn của A Di Đà Phật. Trong 
phần giải thích Kinh Văn sẽ thảo luận cặn kẽ câu này. Mạt cú kết quy. 
Câu cuối cùng là quy kết, hết sức trọng yếu, ngôn A Di Đà Phật toàn thể 



thị đương nhân tự tánh dã nói toàn thể của A Di Đà Phật là tự tánh của 
chính mình.

Chữ toàn thể bao gồm y báo lẫn chánh báo, đương nhân là chính mình, 
đương nhân tự tánh là tự tánh của chính mình. Y báo và chánh báo trang 
nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chính là tự tánh của chính 
mình.

Câu này phải giải thích như thế nào?

Ở đây, lời chú giải ghi:

Diễn: Phạn ngữ A Di Đà Phật, thử vân Vô Lượng Thọ, Vô Lượng 
Quang.

Diễn: Tiếng Phạn A Di Đà Phật, cõi này dịch là Vô Lượng Thọ hoặc Vô 
Lượng Quang. Đây là lời giải thích theo những ý nghĩa trong Kinh này.

Diễn: Nhi tự tánh tịch, tức thị Vô Lượng Thọ. Tự tánh chiếu, tức thị Vô 
Lượng Quang.

Tịch chiếu bất nhị, tức thị Quang Thọ giao dung, tắc A Di Đà Phật, khởi 
bất tức thị đương nhân tự tánh?

Diễn: Nhưng tự tánh tịch, chính là Vô Lượng Thọ. Tự tánh chiếu tức là 
Vô Lượng Quang.

Tịch và Chiếu chẳng hai, chính là Quang và Thọ dung nhiếp lẫn nhau, 
vậy thì A Di Đà Phật há chẳng phải tự tánh của chính mình ư?

Đây chính là nói tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Tịnh Độ và Di Đà 
đều do tự tánh biến hóa. Đã do tự tánh biến hóa ra, đương nhiên chẳng 
phải do ai khác, mà là chính mình.



Kinh, Luận chú giải chính là luận nói rõ ràng minh bạch như vậy, chúng 
ta nghe xong dường như cũng hiểu rõ, thật ra có hiểu rõ hay không?

Không.

Nghe chẳng hiểu rõ, vì sao nghe không hiểu?

Nếu thật sự hiểu rõ, nghe thật sự hiểu, quý vị đã thành A Di Đà Phật, đã 
nhập cảnh giới, giống như nhà Thiền thường nói: Ngôn hạ đại ngộ đại 
ngộ ngay khi thầy hay thiện tri thức vừa nói xong, quý vị nghe nói xong 
chẳng ngộ. Nói cách khác, chúng ta nghe rồi dường như hiểu, nhưng 
chẳng hiểu, chẳng phải thật sự hiểu, chẳng chuyển được cảnh giới. Thật 
sự hiểu sẽ lập tức chuyển được cảnh giới.

Vì sao chúng ta không chuyển được?

Nghiệp chướng quá nặng. Chướng ngại ngăn trở chiếu và tịch trong tự 
tánh của chính mình. Do vậy, định vốn có trong tự tánh chẳng thể hiện 
tiền, Bát Nhã trong tự tánh cũng chẳng thể hiện tiền, bị nghiệp chướng 
của chính mình chướng ngại.

Nhưng quý vị phải hiểu rõ chuyện này: Trong tự tánh vốn có Bát Nhã 
và định. Nghiệp chướng, phiền não, và vô minh của quý vị trong hiện 
tại vốn là không. Vốn là không thì nó là giả, vốn là có thì nó là chân. 
Vốn là có sẽ nhất định chứng được, sẽ có thể khôi phục.

Vốn là không thì nhất định sẽ đoạn được sạch sành sanh. Điều kiện thấp 
nhất là chúng ta phải tin tưởng điểm này, phải kiến lập tín tâm ở chỗ này 
thì quý vị sẽ có nhập xứ. Đoạn thứ hai tiếp theo đây là đem những câu 
luận về tánh trong lời tựa phối hợp với tam đại thể đại, tướng đại, dụng 
đại.



Sớ: Hựu sơ cú minh vô bất chiếu, tức dụng đại.

Sớ: Lại nữa, câu đầu tiên nói rõ tự tánh sáng suốt, không gì chẳng chiếu, 
đấy chính là dụng đại. Câu đầu tiên là linh minh đỗng triệt, đấy là nói về 
dụng đại tự tánh có tác dụng to lớn, không gì chẳng chiếu. Câu thứ hai 
là trạm tịch thường hằng.

Sớ: Nhị cú tĩnh vô bất hàm, tức tướng đại.

Sớ: Câu thứ hai là tự tánh tĩnh, nhưng không gì chẳng chứa, đấy chính 
là tướng đại.

Chân như bổn tánh có hình dạng ra sao?

Tướng thanh tịnh, tịch diệt, bất động.

Kinh thường nói: Na Già thường tại định, vô hữu bất định thời Na Già 
thường ở trong định, chẳng lúc nào không định. Tự tánh vốn định, khi 
quý vị giác ngộ, tự tánh thuộc về định. Khi mê, tự tánh vẫn ở trong định, 
chứ không phải là nói quý vị đã mê, tự tánh sẽ loạn.

Nếu khi mê mà loạn thì chẳng gọi là bổn tánh, chẳng thể gọi là bổn giác, 
dẫu mê cũng chẳng loạn. Giống như ngày u ám không có ánh nắng Mặt 
Trời, Mặt Trời vẫn tỏa sáng giống hệt như vậy, nhưng bị mây che lấp 
mà thôi.

Hiện thời, chúng ta biết điều này rất rõ ràng, ngồi phi cơ bay lên tầng 
mây sẽ thấy vẫn là ngày nắng rực rỡ, trọn chẳng phải là ngày hôm nay 
Mặt Trời không tỏa sáng, chẳng phải vậy.

Điều này giống như tự tánh vốn định, tự tánh có bát nhã, nó vừa chiếu 
vừa tịch, vĩnh viễn chẳng biến đổi, nhưng chúng ta tự mình sanh vô 



minh. Vô minh giống như một vầng mây dường như tạm thời che lấp tia 
sáng Mặt Trời, chứ thật ra trọn chẳng chướng ngại. Giống như các tầng 
mây che lấp thái dương, chứ thật ra không ngăn lấp được.

Mặt Trời rất to, các tầng mây bé tí như thế làm sao có thể phủ lấp Mặt 
Trời?

Tự tánh của chúng ta càng lớn hơn, Kinh thường nói: Tâm bao thái hư, 
lượng châu sa giới.

Một tí vô minh phiền não làm sao có thể chướng ngại nó được?

Chẳng thể có chuyện ấy.

Do đây, có thể biết: Linh minh đỗng triệt là nói về tác dụng của tự tánh, 
trạm tịch thường hằng là hình tướng của tự tánh. Câu thứ ba và câu thứ 
tư nói về vô hướng, vô bối, chính là nói về bản thể. Đối với bản thể của 
tự tánh, thanh, trược, hướng, bối đều chẳng thể nào nói được.

Diễn: Tam tứ cú huýnh tuyệt nhị biên, tức thể đại.

Diễn: Câu ba và câu bốn dứt bặt hai bên, tức là nói tới thể đại. Huýnh là 
xa vời vợi. Huýnh tuyệt là đoạn tuyệt thật rốt ráo cả hai bên. Thanh và 
trược là hai bên, hướng và bối là hai bên. Nói theo cách bây giờ, đó là 
siêu việt tương đối, ngay cả tuyệt đối cũng chẳng thể có. Tuyệt đối và 
tương đối vẫn là hai bên.

Đây chính là ý nghĩa Bất khả tư nghị như trong phần trên đã giảng: 
Chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn. Đây chính là nói rõ về thể.

Sớ: Ngũ cú Tổng tán, sở vị tức tam, tức nhất, song mẫn, song tồn, từ 
táng, lự vong, bất khả tư nghị.



Sớ: Câu thứ năm là lời khen ngợi chung, có nghĩa là thể, tướng, dụng 
vừa là ba, vừa là một, cùng diệt mất, cùng tồn tại, ngôn ngữ dứt tuyệt, 
mất sạch suy đoán, chẳng thể nghĩ bàn. Gộp cả thể, tướng, dụng lại để 
khen ngợi chung.

Sớ: Mạt cú diệc kết quy tự tánh dã.

Sớ: Câu cuối cùng cũng là kết quy tự tánh.

Câu cuối cùng vẫn quy kết vào tự tánh: Thể, tướng, dụng là chính mình. 
Thể, tướng, dụng là những thứ ta sẵn có.

Do đây có thể biết: Bộ Kinh Di Đà này và sách Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn 
Nghĩa giảng điều gì?

Giảng về chính mình, giảng về thể tướng dụng Tam đại, chứ chẳng 
giảng gì khác. Kinh Di Đà như vậy, mà Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp 
Hoa, Kinh Viên Giác, chẳng có một Kinh nào không phải là như vậy. 
Toàn bộ Phật Pháp là nói về chính mình. Do vậy, Phật Pháp chẳng phải 
là Tôn Giáo, mà cũng chẳng phải là triết học.

Vì sao?

Tôn Giáo nói đến tha người khác, sự vật khác, chứ không đến chính 
mình. Triết học cũng nói đến tha, vẫn chẳng phải là chính mình. Phật 
Pháp suốt từ đầu đến tận cuối cùng là giảng về chính mình, chẳng nói 
tới ai khác.

Duy Thức Học nói rất hay, trong Phật Pháp phân biệt hết thảy các pháp 
tướng, phân biệt là chính mình, đúng là ngoài tâm không pháp, ngoài 
pháp không tâm. Chẳng hiểu rõ đạo lý này sẽ chẳng hiểu Phật Pháp, kẻ 



ấy cũng chẳng có cách nào nhập Phật Pháp, nhất định phải hiểu rõ.

Diễn: Hựu sơ cú minh vô hạ, phối tam đại dã.

Diễn: Lại nữa, từ câu đầu tiên nói rõ không gì chẳng chiếu trở đi là đem 
những lời luận định về tự tánh trong Phần Tựa phối hợp với tam đại. 
Tam đại là thể đại, tướng đại và dụng đại.

Diễn: Dụng đại giả, vị chúng sanh tâm cụ hữu vô biên diệu dụng.

Diễn: Dụng đại là nói tâm của chúng sanh có đủ vô biên diệu dụng. Đây 
là nói về tâm của chúng sanh, tâm của quý vị có đủ vô biên tác dụng 
mầu nhiệm.

Diễn: Luận vân: Tam giả dụng đại, năng sanh nhất thiết thế gian xuất 
thế gian thiện nhân quả cố.

Diễn: Luận ghi: Ba là dụng đại vì có thể sanh ra hết thảy các thứ nhân 
quả tốt lành thế gian và xuất thế gian.

Luận là đại Thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát trình bày theo thứ tự 
thuận: Một là thể đại, hai là tướng đại, ba là dụng đại. Ở đây nói về 
dụng đại, cho nên dẫn điều thứ ba trong Luận Khởi Tín nhằm thuyết 
minh tâm của chúng sanh có đủ vô biên diệu dụng, có thể sanh hết thảy 
nhân lành quả lành thế gian và xuất thế gian.

Những thiện nhân thiện quả xuất thế gian của Thanh Văn, Duyên Giác, 
Bồ Tát, Phật là do đâu mà có?

Từ trong tâm của chính quý vị sanh ra. Thiện nhân thiện quả của Trời 
người trong thế gian cũng từ trong cái tâm của chính quý vị sanh ra.

Quý vị phải biết: Đây là chân tâm, chân tâm quyết định sanh ra thiện 



nhân và thiện quả.

Tam ác đạo và A Tu La đạo từ đâu mà có?

Từ vọng tâm sanh ra. Chân tâm mang thêm một tầng vô minh sẽ sanh ra 
hết thảy ác nhân, ác quả, vẫn là do cái tâm ấy sanh ra. Trong tâm vướng 
mắc vô minh, vướng mắc phiền não nghiệp chướng, liền sanh ra ác 
nhân, ác quả.

Trừ bỏ vô minh, trừ khử nghiệp chướng, tâm ấy sanh ra thiện nhân, 
thiện quả, há chẳng phải là như Kinh Hoa Nghiêm đã nói: Ưng quán 
pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Hãy nên quán tánh pháp giới, hết 
thảy chỉ do tâm tạo. Chữ pháp giới trong hai câu kệ ấy chỉ mười pháp 
giới, mà cũng chỉ nhất chân pháp giới. nhất chân pháp giới và mười 
pháp giới đều là duy tâm sở tạo, tạo có nghĩa là hiện, duy tâm sở hiện, 
duy thức sở biến.

Vì sao có thể hiện các thứ khác nhau?

Thức khởi lên sự biến hóa ở trong ấy, duy thức sở biến. Tâm là chân 
tâm, duy thức là chân tâm đèo thêm một tầng vô minh, chúng ta gọi nó 
là A lại da thức hoặc vọng tâm.

Nó có thể sanh, mà cũng là như Lục Tổ lúc khai ngộ đã nói: Hà kỳ tự 
tánh năng sanh vạn pháp. Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Hà 
kỳ là không ngờ. Không ngờ tự tánh có thể sanh ra hết thảy vạn pháp. 
Ngài khai ngộ liền thấy được chân tướng này, thốt lên một câu rất cảm 
khái như thế.

Diễn: Kim thử linh minh vô sở bất chiếu.



Diễn: Nay tự tánh linh minh này không đâu chẳng chiếu. Bát nhã quang 
minh trong bổn tánh không đâu chẳng chiếu.

Diễn: Tức thị năng sanh nhất thiết thế xuất thế thiện nhân quả dã.

Diễn: Chính là cái có thể sanh ra hết thảy nhân quả tốt lành thế gian hay 
xuất thế gian.

Từ câu này, chúng ta thấu hiểu hết sức rõ ràng, xác đáng: Hết thảy thiện 
nhân thiện quả đều sanh từ trí huệ. Linh minh giác chiếu là trí huệ trong 
bổn tánh, khó trách Phật Pháp đề cao Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. Trong bổn tánh có thể, có tướng, có dụng.

Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là nói về tác dụng, chứ không phải 
là nói về thể. Chúng ta nói chữ Phật có ý nghĩa là Giác. Nói đến ý nghĩa 
của chữ Trí vẫn là nói đến tác dụng. Nếu nói đến thể thì phải nói đến 
Tịch, nói thanh tịnh tịch diệt thì mới là đúng.

Do vậy, nói Niết Bàn là dựa theo thể để nói. Niết Bàn có nghĩa là tịch 
tĩnh, tịch diệt. Nói Phật là nói theo phương diện dụng. Phật là trí huệ, có 
nghĩa là Giác. Niết Bàn và Phật có cùng một ý nghĩa, nhưng một đằng 
nói theo phương diện thể, một đằng nói theo phương diện tác dụng. 
dụng đương nhiên có thể, thể nhất định có dụng.

Đây là liễu giải: Thiện nhân thiện quả nhất định phải có trí huệ. Chẳng 
có trí huệ sẽ không được.

Diễn:Tướng đại giả, vị chúng sanh tâm cụ hữu Như Lai trí huệ, đức 
tướng.

Diễn: Tướng đại là nói tâm của chúng sanh có đủ trí huệ và đức tướng 



của Như Lai. Câu này chú trọng đức tướng.

Khi Phật Thích Ca thành Phật, mới thấy tướng chân thật của hết thảy 
pháp, tức thật tướng của các pháp, Lão Nhân Gia bèn nói: Hết thảy 
chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai, đáng tiếc là các 
ngươi có phân biệt, chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Lão Nhân Gia 
thốt ra lời rất cảm khái như vậy.

Câu này cũng nói rất rõ ràng: Nếu trừ được phân biệt, chấp trước, thì trí 
huệ và đức tướng Như Lai của chúng ta sẽ hiện tiền, bèn chứng đắc. 
Nhưng quý vị chẳng chịu bỏ phân biệt, chấp trước thì chẳng có cách nào 
hết. Ai chịu bỏ phân biệt, chấp trước, sẽ thành Phật ngay lập tức. Những 
thứ này khó bỏ, khó đoạn, chúng là tập khí từ vô thỉ kiếp đến nay.

Bỏ như thế nào?

Phải định, phải tịnh.

Kinh dạy: Tịnh cực quang thông đạt. Tịnh là dịnh, định đến tột cùng thì 
trí huệ và đức tướng Như Lai vốn có sẽ hiện tiền, sẽ thông đạt sự quang 
minh ấy. Do vậy, trí huệ nhất định phải từ thiền định sanh ra.

Nhất tâm bất loạn trong Kinh này chính là tự tánh vốn định, là thiền 
định, là Lăng Nghiêm đại định như Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Trong 
câu kế tiếp, lại dẫn câu thứ hai trong Khởi Tín Luận để giảng.

Diễn: Luận vân: Nhị giả tướng đại, vị Như Lai Tạng Cụ Túc vô lượng 
tánh công đức cố.

Diễn: Luận chép: Hai là tướng đại, vì Như Lai Tạng trọn đủ vô lượng 
các công đức thuộc về tánh.



Như Lai Tạng là gì?

Chính là cái tâm của chúng sanh, tâm của chúng sanh là Như Lai Tạng. 
Trí huệ và đức tướng của Như Lai là vô lượng công đức trong tự tánh. 
Cách nói khác nhau, nhưng vẫn cùng là một chuyện. Cụ Túc vô lượng 
tánh công đức là có trọn đủ trí huệ và đức tướng của Như Lai. Hai câu 
có thể dùng để giải thích lẫn nhau thì vừa đọc đã thấy ý nghĩa hết sức rõ 
rệt.

Diễn: Kim thử trạm tịch vô sở bất hàm, tức thị Cụ Túc vô lượng tánh 
công đức dã.

Diễn: Nay sự trạm tịch trong trẻo, vắng lặng này không gì chẳng chứa 
đựng, chính là đầy đủ vô lượng công đức nơi tự tánh vậy. Trạm là thanh 
tịnh, tịch là tịch diệt bất động.

Tâm thanh tịnh, chẳng có một tí cặn bã nào, Lục Tổ nói vốn chẳng có 
một vật, chỗ nào nhuốm bụi trần. Một hạt vi trần cũng chẳng nhiễm, đó 
là trạm tịch, đấy là hình tướng của chân tâm. thể quá khó giải thích, hãy 
từ dụng và tướng mà quan sát sẽ dễ hiểu được. Tướng và dụng đều là 
bản thể.

Tự tánh có đủ vô lượng công đức, khi nào quý vị mới có thể thấy được?

Nhất định là phải đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì sẽ thấy được. Bởi lẽ, 
hình tướng của lý nhất tâm là trạm tịch thường hằng. Dùng hai câu trong 
Kinh Kim Cang để nói thì là chẳng chấp vào tướng, như như bất động. 
Đấy là lý nhất tâm, là trạm tịch thường hằng, nên mới có thể nhận thấy 
những thứ vốn có sẵn đầy đủ trong ấy.

Diễn: Thể đại giả, vị chúng sanh tâm thị nhất pháp giới đại tổng tướng 



pháp môn thể.

Diễn: Thể đại là nói tâm của chúng sanh là thể của pháp môn đại tổng 
tướng nhất chân pháp giới.

Điều này chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Hoa Nghiêm gọi nhất pháp giới là 
nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới, bản thể của pháp môn 
đại tổng tướng trong nhất chân pháp giới.

Nói cách khác, nhất chân pháp giới nương vào gì để biến hiện?

Nương vào tâm của chúng sanh để biến hiện. Tâm chúng sanh hiện ra 
tướng nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới có vô lượng vô 
biên biệt tướng. Biệt tướng là cái được hiện, tổng tướng là năng hiện 
chủ thể biến hiện. Tổng tướng là tướng của tâm chúng sanh.

Diễn: Luận vân: Nhất giả, thể đại, vị nhất thiết pháp chân như bình 
đẳng, bất tăng giảm cố.

Diễn: Luận nói: Một là thể đại, nghĩa là hết thảy pháp chân như bình 
đẳng vì không tăng giảm. Nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể 
chẳng tăng, chẳng giảm, không thanh, không trược, không trái nghịch, 
không hướng về, trong ấy chẳng lập một pháp, chẳng bỏ một pháp nào, 
chẳng có lấy hay bỏ.

Do vậy, pháp này là pháp bình đẳng, là pháp chân thật. Nhất thiết pháp 
chân như, thể là chân, tướng và dụng cũng chẳng giả. Khi mê thì nói là 
hư vọng, lúc ngộ bèn nói là thuần chân.

Khi mê thì dường như có tăng giảm, lúc ngộ chẳng có tăng hay giảm. 
Do vậy, nơi Phật chẳng tăng thêm, nơi chúng sanh chẳng giảm bớt. Hết 



thảy pháp đều chẳng tăng, chẳng giảm. Nếu chúng ta quan sát cặn kẽ, 
hiện thời các nhà khoa học cũng đã phát hiện điều này, nhưng không nói 
thấu triệt như Phật Pháp.

Các nhà khoa học nói: Vật chất bất diệt, tinh thần cũng bất diệt. Đã bất 
diệt thì đương nhiên cũng chẳng sanh, bất sanh, bất diệt. Đây là điều 
chân thật, nhưng hết thảy tướng chỉ có duyên tụ hay duyên tán.

Có rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, trên Thế Giới hiện thời có nhiều 
người như thế, rốt cuộc họ từ đâu tới?

Có phải là chân tánh có thể biến thành rất nhiều tánh hay không?

Quý vị mà hiểu như vậy thì đã sai rồi.

Nếu thần thức của chúng ta có thể biến thành thật nhiều thì trong tương 
lai khi chúng ta thành Phật cũng có thể biến thành rất nhiều Phật hay 
sao?

Chẳng có lẽ ấy. Phải hiểu chân tướng là chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng 
một, chẳng khác, một vị bình đẳng.

Diễn: Kim thử linh tâm tuyệt đãi, huýnh tuyệt nhị biên, tức thị bất tăng, 
bất giảm, nhất vị bình đẳng dã.

Diễn: Nay cái tâm thông linh, dứt bặt đối đãi, dứt trọn hai bên này chính 
là chẳng tăng, chẳng giảm, một vị bình đẳng vậy.

Hai bên chẳng lập, trung đạo chẳng tồn tại. Thanh, trược, hướng về, trái 
nghịch, đều là nhị biên, trong chân tánh chẳng tìm được.

Đây chính là như luận Khởi Tín đã nói: Chân như bình đẳng, chẳng 
tăng, chẳng giảm, một vị bình đẳng. Câu này nhằm giảng rõ thể đại. 



Tiếp theo đây, sách Diễn Nghĩa gộp cả ba thứ thể, tướng, dụng lại để 
khen ngợi chung.

Diễn: Tức tam, tức nhất, song mẫn, song tồn giả, thể phi tướng, dụng, 
nãi chí dụng phi thể, tướng, tức tam dã. Nhi hựu ly thể vô tướng dụng, 
ly tướng vô thể dụng đẳng, tức nhất dã.

Diễn: Chính là ba, chính là một, cả hai cùng mất, cả hai cùng tồn tại: 
Thể chẳng phải là tướng hay dụng, cho đến dụng chẳng phải là thể hay 
tướng nên chúng chính là ba. Lại nữa, lìa thể sẽ không có tướng và 
dụng, lìa tướng sẽ không có thể và dụng v.v... nên chúng chính là một.

Thể chẳng phải là tướng, tướng chẳng phải là dụng. thể, tướng, dụng là 
ba món, nên tức tam chính là ba. Tuy vậy, chúng có cùng một bản thể, 
nói thể, tướng, dụng là quan sát từ ba góc độ, nhưng ba món này lại là 
một. Lìa thể sẽ chẳng có tướng và dụng, lìa tướng cũng chẳng có thể và 
dụng. Do vậy, chúng lại là một.

Một mà ba, ba là một. Nói ba thì chẳng có một, nói một thì chẳng có ba, 
do vậy gọi là song mẫn cả hai cùng mất. Một chính là ba, ba chính là 
một, nên gọi là song tồn cả hai cùng tồn tại. Nói một hay ba đều được.

Nhất định phải hiểu rõ những ý nghĩa được chứa đựng trong mấy câu 
này. Hễ có một điểm nào lờ mờ thì chẳng những quý vị chẳng thể khai 
ngộ, mà tất nhiên quý vị sẽ tăng trưởng mê hoặc, tăng trưởng vô minh, 
tăng trưởng tà kiến.

Vì sao là ba?

Vì sao là một?



Vì sao chẳng phải là ba mà cũng chẳng phải là một?

Vì sao vừa là ba vừa là một?

Phải hiểu rõ từng điều.

Nói là ba hay một, là nói theo góc độ nào?

Nói chẳng phải ba, chẳng phải một là nói từ chỗ nào?

Vừa là ba vừa là một là nói từ chỗ nào?

Đều phải hiểu rõ, quán sát từng khía cạnh thì mới có thể ngộ nhập thật 
tướng, mới thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật này, đoạn nghi sanh tín. 
Nhất định phải hiểu rõ tam đại thể tướng dụng.

Chuyện này có quan hệ hết sức lớn, trong triết học, chúng thuộc hai 
phạm trù là bản thể và hiện tượng. Thể đại là bản thể, tướng đại là hiện 
tượng. Phạm vi bao quát của dụng đại quá rộng lớn, gần như tất cả học 
thuật thế gian lẫn xuất thế gian không gì chẳng thuộc trong dụng đại.

Diễn: Nhất tức tam, tắc nhất mẫn, tam tức nhất, tắc tam mẫn, song mẫn 
dã. Nhi hựu nhất tức tam, tắc tam tồn, tam tức nhất, tắc nhất tồn, song 
tồn dã. Tồn thời tức mẫn, mẫn thời tức tồn, phi mẫn, phi tồn, bất khả tư 
nghị.

Diễn: Một chính là ba, tức là nhất đã mất. Ba chính là một, tức là tam đã 
mất. Đấy chính là song mẫn cả hai cùng mất. Lại nữa, một tức là ba, tức 
là tam tồn tại. Ba chính là một, tức là nhất tồn tại. Đấy là song tồn cả hai 
cùng tồn tại. Khi tồn tại chính là mất, khi mất chính là tồn tại, chẳng 
mất, chẳng tồn tại, chẳng thể nghĩ bàn.

Ngôn ngữ chỉ có thể diễn tả tới đây, công năng của ngôn ngữ phát huy 



đến đây là tột cùng, chẳng còn có cách nào khác nữa, nhưng ý nghĩa 
chẳng tận.

Từ chỗ này, lại phải đẩy ý nghĩa lên một tầng cao hơn nữa, đó gọi là 
ý nằm ngoài lời. Không có cách nào diễn tả ý nằm ngoài lời, chỉ đành 
nói bất khả tư nghị. Nếu quý vị muốn giải thích sự bất khả tư nghị cho 
người ta, hãy đem đoạn này nói ra, nó chính là ý nghĩa của bất khả tư 
nghị đấy.

Liên Trì đại Sư nói: Từ táng, lự vong, bất khả tư nghị. Từ ngữ dứt bặt, 
suy nghĩ dứt tuyệt, chẳng thể nghĩ bàn. Từ là ngôn thuyết, ngôn thuyết 
đến đây là cùng tận, nói hết rồi, không còn cách nào để nói nữa.

Lự có nghĩa là suy nghĩ. Từ táng là không còn nói năng gì được nữa. Lự 
vong là tâm hành cũng ngưng dứt. Chẳng thể dùng ngôn ngữ để diễn tả 
được, chẳng thể suy nghĩ, tưởng tượng được, đó là bất khả tư nghị.

Thế nhưng có cảnh giới ấy hay không?

Có chứ. Thật sự có cảnh giới ấy.

Cảnh giới ấy là gì?

Tự tánh đấy. Tức là chân như bổn tánh của chúng ta. Chân như bổn tánh 
chính là giáo thể của Kinh này. Kinh Di Đà từ trong bổn tánh, từ trong 
tự tánh lưu lộ. Bộ Kinh này là tự tánh của chính mình. Do đây có thể 
biết, danh hiệu A Di Đà Phật là Đức Hiệu của chính tự tánh.

Dùng từng tiếng danh hiệu này để đánh thức tự tánh của chính mình, 
khôi phục tự tánh của chúng ta. Do vậy, công đức của danh hiệu ấy 
chẳng thể nghĩ bàn. Đoạn văn tiếp theo là đem những lời giải thích về tự 



tánh trong phần lời tựa sách Sớ Sao phối hợp với ba đức để nói. Ba đức 
là Pháp Thân, bát nhã và giải thoát.

Sớ: Hựu sơ cú ngôn chiếu, tức bát nhã đức. Nhị cú ngôn tịch, tức giải 
thoát đức. Tam tứ cú ngôn Tịch Chiếu bất nhị, tức Pháp Thân đức. Ngũ 
cú tổng tán, mạt cú kết quy, lệ thượng khả tri.

Diễn: Hựu, sơ cú ngôn chiếu hạ, phối tam đức. Trí huệ quang minh biến 
chiếu pháp giới danh vi bát nhã.

Sớ: Lại nữa, câu đầu tiên nói về chiếu, tức là bát nhã đức. Câu thứ hai 
nói tới tịch, tức là giải thoát đức. Câu thứ ba và câu thứ tư nói Tịch 
Chiếu bất nhị, tức là Pháp Thân đức. Câu thứ năm là khen ngợi chung, 
câu cuối cùng kết quy tự tánh, cứ dựa theo phần trên sẽ biết được ý 
nghĩa.

Diễn: Lại nữa, từ câu đầu tiên nói về chiếu trở đi là phối hợp với tam 
đức. Trí huệ quang minh chiếu khắp pháp giới thì gọi là Bát Nhã.

Pháp Giới có nhất chân pháp giới, có mười pháp giới. Chiếu là hết thảy 
đều thông đạt. Các Tôn Giáo tán thán Thần hay Thượng Đế của họ là 
toàn tri toàn năng. Thật ra, Thần và Thượng Đế chưa chắc đã toàn tri 
toàn năng, nhưng bát nhã trong tự tánh mới thật sự có tác dụng toàn tri 
toàn năng.

Do vậy, toàn tri toàn năng là chính mình. Hiện thời, chúng ta thật đáng 
thương. Vốn là toàn tri toàn năng, quá khứ, hiện tại, vị lai không gì 
chẳng biết, nhưng con người hiện thời mê hoặc đến cùng cực, nghe nói 
kẻ nào đó có chút thần thông vặt vãnh bèn vội vàng đến lễ bái kẻ đó. 
Quý vị phải biết, đó là thần thông nhỏ nhoi.



Có phải là bản thân kẻ ấy thật sự có thần thông hay chăng?

Không phải.

Quý vị đọc Kinh Lăng Nghiêm sẽ biết ngay: Những loài yêu ma quỷ 
quái dựa vào thân kẻ ấy.

Những loài yêu ma quỷ quái quá nửa có năm thứ thần thông: Thiên 
nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng, nhưng không có lậu tận 
thông. Bọn chúng có túc mạng thông, nhập vào thân quý vị nên quý vị 
có thể biết quá khứ, vị lai.

Năng lực của chúng rất hữu hạn, chỉ biết những chuyện gần nhất, chẳng 
biết những chuyện xa xôi, chỉ biết chuyện nhỏ, chẳng biết chuyện lớn, 
quyết chớ để những loài yêu ma quỷ quái ấy lừa gạt.

Một cá nhân tin vào những loài yêu ma quỷ quái ấy, gia đình người đó 
chẳng bao lâu sẽ suy bại, một Quốc Gia mà tin vào những thứ đó, Quốc 
Gia ấy chẳng bao lâu nhất định diệt vong.

Trong Tả Truyện có ghi: Quốc chi tương vong, tất hữu yêu nghiệt. 
Nước sắp mất, ắt có yêu nghiệt.

Yêu nghiệt là gì?

Chính là những loài yêu ma quỷ quái. Chúng ta thấy xã hội hiện thời 
không tốt đẹp, xã hội gặp phải hoạn nạn, chẳng hạnh phúc như vậy là 
điềm báo trước đại kiếp nạn sắp xảy tới. Chỗ nào cũng có những loài 
yêu ma quỷ quái mê hoặc lòng người, khiến cho chánh tri chánh kiến 
của con người bị mê hoặc.

Như vậy thì tai nạn do đâu mà có?



Tai nạn do chính con người tạo ra. Quý vị chẳng đoái hoài tới những 
loài yêu ma quỷ quái ấy, chẳng tin tưởng chúng, hai ngày sau chúng sẽ 
bỏ đi, vì không có cách gì phô trương bản lãnh được. Có nhiều người tin 
tưởng chúng, ủng hộ chúng, chúng càng ngày càng lợi hại.

Ai cũng mắc cái bệnh này: Ưa chuộng kỳ quái.

Nói Chánh Pháp thì họ chẳng tin tưởng, những chuyện bình thường nhạt 
nhẽo ấy có gì là kỳ quái đâu nhỉ?

Kẻ kia có thần thông, nói vanh vách những chuyện trong lòng tôi, tuyệt 
diệu thay. Đây là nhược điểm trong tánh tình con người. Yêu ma quỷ 
quái bèn nắm lấy nhược điểm trong tánh tình con người để mê hoặc quý 
vị, khiến cho quý vị hoàn toàn chôn vùi lòng tin nơi chính mình.

Chính quý vị có vạn đức vạn năng, chính quý vị có trí huệ quang minh 
vô hạn, nhưng quý vị tin tưởng những thứ yêu ma quỷ quái ấy, những 
thứ đức năng, trí huệ v.v... đều mất hết, khiến cho chính mình càng mê 
càng sâu, tạo tội nghiệp ngày càng nặng.

Trung Quốc, ngoại quốc đều là như vậy, đó gọi là mê tín. Lúc tôi mới 
học Phật, thỉnh giáo Chương Gia đại Sư về chuyện cầu cơ.

Chương Gia đại Sư bảo tôi: Đấy là linh quỷ giả mạo danh nghĩa của 
Phật, Bồ Tát, mạo nhận là Phật, Bồ Tát, chúng cũng làm được một chút 
chuyện tốt, cũng muốn tu thiện, quá nửa là khuyên con người đoạn ác tu 
thiện. Dùng thân phận của chúng thì chẳng ai tin tưởng.

Do vậy, chúng bèn giả mạo danh nghĩa của Phật, Bồ Tát thì mọi người 
tin tưởng, chứ không phải là Phật, Bồ Tát thật sự. Chuyện nhỏ thì linh 
nghiệm, chứ chuyện lớn sẽ một mực hồ đồ, nói nhăng nói cuội.



Chương Gia đại Sư bảo tôi: Nhà Mãn Thanh mất nước do mê cầu cơ. 
Do Từ Hy Thái Hậu tin tưởng nên hàng vương công đại thần trong 
chánh phủ Mãn Thanh đều tin tưởng. Quốc Gia quyết định chánh sách 
chẳng dám tự mình làm chủ, mà nhờ vào cầu cơ để quyết định. Do cầu 
cơ nhà Mãn Thanh bị mất nước.

Sách Tả Truyện chép: Quốc tương hưng, thính ư dân lão bách tánh, 
quốc tương vong, thính ư thần quỷ thần nước sắp hưng thịnh, chánh 
quyền nghe theo ý dân. Nước sắp mất, chánh quyền nghe lời Quỷ Thần.

Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, muốn gia đình chúng ta hưng vượng, hãy 
nghe lời người nhà, nghe ý kiến của người nhà. Chuyện gì chúng ta 
cũng nên họp lại, bàn bạc quyết định. Nếu nghe theo lời giáng cơ, nhà 
đó nhất định diệt vong. Phật Pháp dạy quý vị khôi phục năng lực và 
thần thông chính mình vốn có.

Quỷ thần có năm thứ tiểu thần thông, quý vị có đại Thần thông, vì sao 
quý vị chẳng khôi phục?

Trí huệ, đức năng là những thứ sẵn có đầy đủ trong bổn tánh, chẳng do 
bên ngoài mà có. Tu học Phật Pháp khởi sự từ Giới, định, Huệ. Y giáo 
phụng hành, nhất định sẽ chứng đắc. Học Phật phải thành tâm thành ý 
mà học, chẳng thể chụp giựt, cầu may.

Đây là khôi phục tánh đức của chính mình, làm sao có thể chụp giựt, 
cầu may cho được?

Tâm có tí ti hư ngụy sẽ thành chướng ngại, sự hư ngụy ấy chính là kẻ 
giặc đối với tánh đức. Điều thứ nhất của Bồ Đề Tâm là chí thành tâm, 
chẳng có mảy may hư ngụy nào, chân thành thì mới có thể khôi phục trí 



huệ quang minh chiếu trọn khắp pháp giới, đấy là bát nhã đức.

Diễn: Ly nhất thiết nhiễm đắc đại tự tại, danh vi giải thoát.

Diễn: Lìa hết thảy nhiễm, được đại tự tại thì gọi là giải thoát. Đây là câu 
thứ hai, chỉ có tự tánh vốn định. Từ trong thanh tịnh tịch diệt thì hết thảy 
ô nhiễm đều chẳng có. Có tí ti ô nhiễm nào thì tâm quý vị sẽ chẳng thể 
định. Chúng ta thường gọi ô nhiễm là vướng mắc. Có tí ti chuyện gì 
ghim giữ trong lòng, tâm sẽ chẳng thể an.

Nhà Thiền thường nói một sợi tơ chẳng vướng, tâm địa thanh tịnh, 
chẳng nhiễm mảy trần, tự tại rồi đấy. Hễ có vật gì bèn là vướng mắc, có 
vướng mắc sẽ chẳng tự tại. giải thoát là tự tại.

Chữ giải ở đây nên coi như động từ, có nghĩa là tháo ra, thoát là thoát 
lìa. Giải là nói theo mặt nhân, thoát là nói theo mặt quả. Chúng ta tháo 
gỡ mê hoặc điên đảo sẽ vượt thoát sanh tử luân hồi, thì mới có thể đắc 
đại tự tại.

Điều này cần phải có thiền định rất sâu. A La Hán có Cửu Thứ Đệ định, 
vượt thoát luân hồi trong sáu đường. Trên quả địa Như Lai, tự tánh vốn 
định sẽ siêu việt hai thứ sanh tử là phần đoạn sanh tử và Biến Dịch sanh 
tử, siêu việt mười pháp giới, chứng đắc nhất chân pháp giới, đấy mới 
gọi là đại tự tại. Câu thứ ba và câu thứ tư nói về Tịch Chiếu bất nhị, đấy 
là nói về Pháp Thân đức.

Diễn: Tâm thể ly niệm pháp giới nhất tướng, danh vi Pháp Thân.

Diễn: Tâm thể ly niệm pháp giới nhất tướng, gọi là Pháp Thân. Tâm thể 
là chân tâm lý thể, tức là bản thể của chân tâm, quý vị phải ghi nhớ, nó 
không có niệm. Vô niệm mới là chánh niệm. Có niệm là vọng niệm.



Thử hỏi: Chúng ta hết thảy ý niệm đều không có thì có phải là chánh 
niệm hay không?

Vẫn là vọng niệm. Chúng ta hiện đang có niệm, đó là tà kiến, mà vô 
niệm thì là vô minh, tuyệt đối chẳng thể có chánh niệm hiện tiền vì rớt 
vào hai phương diện có và không.

Ly niệm là rời hữu niệm mà vô niệm cũng rời luôn. Có và không đều rời 
hết, đó mới gọi là chánh niệm. Nay chúng ta chỉ có thể rời một bên, hễ 
rời hữu niệm bèn còn có vô niệm, hễ rời vô niệm bèn còn có hữu niệm.

Phải bỏ cả hai bên mới được. Rời một bên là không được, rời vô niệm là 
hữu niệm, hữu niệm là tà kiến, rời hữu niệm bèn là vô niệm, vô niệm là 
vô minh.

Có những người tu Vô Tưởng định, tách rời hết thảy vọng tưởng, 
chuyên tu vô niệm, tu thành Vô Tưởng Định, sống trong Vô Tưởng 
Thiên thuộc Tứ Thiền Thiên. Đó là ngoại đạo thiên, một mực chết lặng, 
thứ gì cũng chẳng có.

Định ấy mất đi, lại luân hồi đầu thai, cảnh giới như vậy đấy. Đó là tử 
định, chẳng phải là Pháp Thân. Tại Ấn Độ có những hàng ngoại đạo tu 
hành, lìa hết thảy vọng niệm, tu không định, tu thành công, sanh lên Tứ 
Không Thiên. Tứ Không Thiên thấy một khối hỗn độn.

Hỗn độn là gì vậy?

Là vô minh. Mở đầu sách Ấu Học Quỳnh Lâm là câu hỗn độn sơ khai, 
càn khôn thỉ điện thuở bắt đầu hỗn độn, Trời và đất bắt đầu định lập, 
kiến giải hoàn toàn tương đồng với ngoại đạo Ấn Độ. Ngoại đạo Ấn Độ 
lập ra hai mươi lăm đế, điều thứ nhất là minh đế.



Minh đế, minh ở đây là tối tăm chính là hỗn độn sơ khai. Vô Tưởng 
định đến mức cùng cực có cảnh giới như thế, họ tưởng đó là Bồ Đề Niết 
Bàn, lầm lẫn quá đỗi.

Phật Pháp dạy chúng ta: Pháp Thân là quang minh, chẳng phải là hắc 
ám, quang minh chiếu trọn khắp pháp giới. Hỗn độn là hắc ám, chẳng 
phải là quang minh.

Tâm thể ly niệm: Hữu niệm và vô niệm đều lìa, rồi mới thấy pháp giới 
vốn là nhất tướng, nhất tướng không có hai tướng, đó gọi là thanh tịnh 
Pháp Thân.

Diễn: Thị tam chủng giai cụ thường, lạc, ngã, tịnh tứ đức, cố giai vân 
đức.

Diễn: Ba loại này đều có đủ bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh, nên đều nói 
là đức.

Bát Nhã đức, giải thoát đức, Pháp Thân đức, đức là gì?

Trong ấy gồm bốn điều. Trong bát nhã có thường, có lạc, có ngã, có 
tịnh. Thường là vĩnh hằng bất biến. Lạc là lìa hết thảy khổ, thật sự 
hưởng thụ tự tại, chân lạc. Ngã là chủ tể, chính mình thật sự làm chủ. 
Tịnh là thanh tịnh, quyết định chẳng nhiễm. Trong bát nhã có thường, 
lạc, ngã, tịnh.

Trong giải thoát có thường, lạc, ngã, tịnh. Trong Pháp Thân có thường, 
lạc, ngã, tịnh, nên bát nhã, giải thoát, Pháp Thân gọi là tam đức. Chữ 
Đức chỉ bốn thứ thường, lạc, ngã, tịnh, cố giai vân đức nên đều nói là 
đức.



Diễn: Nhiên hữu quả thượng tu thành tam đức, nhân trung tánh cụ tam 
đức, kim chỉ nhân trung tánh cụ nhi ngôn dã.

Diễn: Nhưng có hai loại: Tam đức do tu thành nơi quả và tánh trọn đủ 
tam đức trong khi tu nhân, nay tam đức được nhắc đến ở đây chính là 
nói về tánh trọn đủ tam đức trong khi tu nhân vậy. Tu thành nơi quả là 
Phật và đại Bồ Tát. Pháp Thân đức, giải thoát đức, bát nhã đức của các 
Ngài đều hiện tiền, đắc đại tự tại.

Phàm phu thì sao?

Chúng ta chưa đắc quả, tuy trong bổn tánh đã có, nhưng hiện tại chẳng 
thể thụ dụng. Pháp Thân, bát nhã, giải thoát, thường, lạc, ngã, tịnh đều 
không có.

Có phải là thật sự không có hay chăng?

Thật sự là có.

Có đầy đủ trong bổn tánh của chúng ta, đầy đủ Pháp Thân, bát nhã, giải 
thoát, đầy đủ thường, lạc, ngã, tịnh, hiện thời vì sao không có?

Mê mất rồi. Phá mê khai ngộ, đều khôi phục hết. Đây chính là đem một 
đoạn trong lời tựa phối hợp với ba đức để giảng rõ, đủ thấy ý nghĩa 
trong mấy câu của lời tựa hết sức rộng lớn, tinh tường, sâu xa, gần như 
chẳng có pháp nào không bao hàm.

Hôm nay đã hết thời gian rồi.

A Di Đà Phật!

***


