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KHAI KINH KỆ 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa 
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Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 

Con nay nghe được chuyên trì tụng 

Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 
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TÁM QUY LUẬT CỦA VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN 

01. Dịch giả phải thoát mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi. 

02. Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ thói cao ngạo. 

03. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi nhưng lại chê bai kẻ 

khác. 

04. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp 

kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ. 

05. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 

06. Dịch giả phải dùng trạch-pháp-nhãn để phán xét đâu là chân lý. 
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07. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao tăng, Đại đức ở mười phương 

chứng minh cho bản dịch. 

08. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in Kinh, 

Luật, Luận một khi phần phiên dịch của mình được chứng minh là đúng. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật 

Tại Ấn Độ ngày xưa, Kinh Thủ-lăng-nghiêm được xem như một thứ 

quốc bảo, rất hạn chế việc truyền bá ra nước ngoài. Sự thận trọng như vậy 

rất cần thiết, vì hành giả tự tu tự học Kinh Thủ-lăng-nghiêm mà thiếu sự 

hướng dẫn của các bậc chân sư thì khó tránh khỏi mạng lưới tà kiến, những 

hiện tượng quái dị. 

Năm Mươi Hiện Tượng Ấm Ma là phần cuối của bộ Kinh Thủ-lăng-

nghiêm được Đức Phật mô tả rõ ràng về trạng thái tâm lý của hành giả; về 

phạm vi giới hạn của mỗi ấm; về những biến tướng quái dị làm mê hoặc 

hành giả, và sau cùng là lời cảnh giác thiết thực. 

Sở dĩ có những trở ngại này (ma; s: mara ) là do tâm lý nôn nóng về 

danh lợi, về ý hướng muốn thành Phật tức khắc của các hành giả còn non 

kém. Đó là hậu quả tai hại của nhận thức sai lầm về tinh thần “sự–lý viên 

dung” trong đạo Phật. 

Để chữa trị căn bệnh này, Đức Thế tôn đã dạy rõ: 

“Lý tắc đốn ngộ, thừa ngộ tinh tiêu, 

Sự phi đốn trừ, nhơn thứ đệ tận.”  

              (Kinh Thủ-lăng-nghiêm Q.10) 

Nghĩa là: 
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Phần lý tánh thì có thể giác ngộ ngay tức khắc, nhờ sự giác ngộ này 

mà các nhận thức sai lầm đều tiêu tan. Nhưng phần sự tướng (hành động) 

thì không thể trừ diệt ngay lập tức mà phải lần lượt theo thứ lớp mới hết 

sạch. 

 Nguyên tác tiếng Anh của bản dịch này có tựa đề: “ The Shurangama 

Sūtra–The Fifty Skandha Demon States” của Hòa Thượng THÍCH TUYÊN 

HÓA nhằm mục đích truyền bá chánh pháp, tiêu trừ tà kiến, giúp hành giả 

đạt được kết quả chân thật trong việc tu hành. 

Đại đức Thích Nhuận Châu trong thời gian tu học tại Tịnh thất Từ 

Nghiêm đã phát tâm dịch tác phẩm này ra Việt ngữ để tỏ lòng biết ơn trong 

muôn một đối với đại nguyện truyền bá chánh pháp của Hòa Thượng giữa 

thời đại “nhiều chuyện” này. 

Cùng với ý hướng ấy, tôi xin trân trọng viết lời giới thiệu để tán dương 

công đức. Chắc rằng bản dịch đầu tay này khó tránh khỏi sự vụng về thiếu 

sót. Kính mong Chư Tôn đức hoan hỷ sửa sai và có lời chỉ giáo cần thiết để 

các bản in sau được hoàn chỉnh hơn. 

Chùa Phổ Hiền 

Mạnh Xuân, Kỷ Mão 1999 

THÍCH QUẢNG HẠNH 

---o0o--- 
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QUYỂN 10 

HÀNH ẤM 

A. TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO CẢNH GIỚI HÀNH 

ẤM 

KINH VĂN: 

A-nan, thiện nam tử kia, tu pháp tam-ma-đề, tưởng ấm đã tiêu 

dung, mộng tưởng bình thường cũng hết hẳn, ngủ thức đồng một thể. 

Tính giác minh rỗng lặng như hư không, không còn những tướng tiền 

trần thô trọng. Xem mọi hiện tượng trong thế gian như sông núi đất 

liền, như lòng gương sáng, ảnh hiện không dính mắc, đi không lưu lại 

dấu vết, thong dong phản chiếu sự vật, sạch hết tập khí cũ, thuần nhất 

chân tánh tinh anh. 

GIẢNG: 

A-nan, thiện nam tử kia, tu pháp tam-ma-đề. Thiện nam tử nào đề 

cập ở đây? Chính là người đang nỗ lực trong công phu “hướng tánh nghe 

vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình – phản văn văn tự tánh,” là người 

đang tu tập Thủ-lăng-nghiêm đại định, và chính xác ai là người này? Đơn 

giản là bất kỳ người nào đang tu tập chánh định. Thiện nam tử ở đây là 

không chỉ đề cập đến một cá nhân riêng biệt nào, cũng không phải là một 

danh xưng độc nhất. Nếu quý vị là người đang tu hành, thì tên gọi đó là dành 

cho quý vị. Nếu tôi là người đang tu hành thì danh hiệu đó dành cho tôi. Nếu 

cô ấy, ông ấy đang tu tập, thì nó dành cho cô ấy, bà ấy. Mọi người đều có 

thể nhận lấy tên gọi ấy. Đó là, các ông đều có tên gọi đó nếu tự xét mình là 

người có công phu tu tập. Còn nếu không tu tập thì ngược lại. Việc đó hoàn 

toàn hợp lý. Đó là người đang tu pháp tam-ma-đề. 

Tu có nghĩa là siêng năng tọa thiền, không ăn nhiều bữa trong ngày, 

chủ yếu là tọa thiền, nghe giảng kinh, học Phật pháp. Tu tập điều gì? Đó là 

tu tập định lực. Tu tập định lực là sao? Chủ yếu là ở tọa thiền. Định lực phát 

sanh do việc trì giới, khi chúng ta đã thọ giới rồi, thì phải giữ giới cho tinh 
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nghiêm, đừng bao giờ vướng vào việc dâm dục. Nam giới phải theo quy củ 

phép tắc của nam. Nữ phải giữ phép tắc quy củ của nữ. Như Quan Công, 

một danh tướng thời Tam Quốc. Ông ta trung thành với vợ mình suốt đời, 

ông ta không bao giờ đến gần người đàn bà khác. Các ông có thấy khuôn 

mặt đỏ của ông ta không? Nó chứng tỏ chất chính khí, hào hiệp nơi ông. Bây 

giờ quý vị đã thọ giới, tôi muốn nói với quý vị là phải giữ lòng trung thành 

với ý trung nhân của mình. Đừng có vướng mắc vào sự ham muốn nhiều vợ, 

nhiều chồng rồi tìm kiếm bạn tình khắp nơi. Đừng nên hủy phạm giới luật, 

nên tuân thủ mọi quy củ, hành xử một cách quang minh chính đại, chỉ có 

cách ấy mới đạt được định lực. Sau khi thọ giới quý vị mới nên tu định, tu 

định rồi sẽ đạt được định lực, có định lực thì có được năng lực trí huệ. 

Tại sao người ta bị ma gá? Nếu định lực của quý vị yếu và năng lực trí 

huệ không sung mãn, thì quý vị sẽ gặp ma chướng. Nếu công phu thiền định 

của quý vị chín muồi, quý vị sẽ chinh phục được ma quỷ.  

Tưởng ấm đã tiêu dung. 

Trong số năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tưởng ấm đã bị tiêu trừ. 

Hành giả dụng tâm muốn giao hỗ với tưởng ấm mà anh ta vừa chinh phục 

nó, khi đã vượt qua được tưởng ấm. 

Mộng tưởng bình thường cũng hết hẳn. 

Trong trạng thái này, hành giả vẫn ngủ, vẫn ăn nhưng không còn mơ 

nữa. 

Khổng Tử có lần nói: 

“Than ôi! Ta suy yếu rồi! Từ lâu ta không còn mộng thấy Chu Công.” 

Chu Công  là người bảo hộ cho Thành Vương  vào đời nhà Chu. Tại 

sao Khổng Tử không còn mộng nữa? Có lẽ đến lúc ấy Khổng Tử đã một 

phần vượt qua tưởng ấm rồi, tuy nhiên, do ông ta không biết được điều này, 

nên ông ta ngạc nhiên. 

“Này, sao ta không còn mộng nữa? Ồ, ta đã già rồi!” 
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Khổng Tử đã có chút ít trong công phu tu tập, có thể ông ta đã tiêu trừ 

được tưởng ấm, mà không hề biết gì về việc ấy. Ông ta không hiểu nên ông 

ta đoán rằng do ông ta đã già yếu nên không còn mộng nữa. Một khi tưởng 

ấm tiêu dung thì ngủ không còn mộng nữa. 

Ngủ thức đồng một thể. 

Nếu quý vị có đọc văn học cổ điển Trung Hoa, quý vị có thể liên hệ đến 

câu chuyện nhan đề “Trịnh Bá Khắc đoạn ư Yên.” Xưa Trịnh Vũ Công cưới 

vợ là Thần Vu Giáp, gọi là Vũ Khương. Sinh ra được hai người con: Trang 

Công và Cung Thúc Đoạn. Trang Công được sinh ra khi mẹ là bà Vũ 

Khương đang ngủ. Khi bà mẹ thức dậy, đã sinh Trang Công xong rồi. Trang 

Công được gọi là “Ngụ sinh.”  

Trạng thái thức ngủ như nhau có nghĩa là: Khi ngủ cũng như thể là 

thức. Hành giả lúc thức cũng tỉnh táo vì anh ta không điên đảo, và ngủ cũng 

không có mộng. Khi các ông vượt qua được tưởng ấm, các ông có thể xa rời 

được những điên đảo, xa rời mộng tưởng và đạt được cảnh giới niết-bàn. 

Nếu các ông chưa tiêu dung được tưởng ấm, thì cái điên đảo này khó mà tiêu 

trừ được. Các ông nên lưu tâm đến điều này. 

Trong việc học Phật pháp của chúng ta, ngũ ấm được đề cập trong Kinh 

Thủ-lăng-nghiêm rất là quan trọng. Hơn thế nữa, các ông nên học cách mở 

sáu nút. Nếu các ông không biết những nút này, thì không bao giờ mở được 

và không bao giờ được tự tại. Nếu mở được sẽ có tự do. 

Tính giác minh rỗng lặng như hư không, không còn những tướng 

tiền trần thô trọng. 

Đến điểm này hành giả có thể ngủ hay thức tùy ý, nhưng theo anh ta, 

hai trạng thái ấy hoàn toàn giống nhau. Loại trạng thái ấy là gì? Hành giả 

thực sự ngủ rất ít, anh ta chỉ cần phục hồi sinh lực bằng cách chợp mắt một 

lát. Không như những người ngủ từ sáng đến tối và ngủ từ tối đến sáng. Lý 

do họ ngủ không bao giờ thấy đủ, là vì họ chưa vượt qua được tưởng ấm. 

Anh ta thường hay ngủ lơ mơ một chút, khi anh ta vượt qua tưởng ấm được 

rồi, anh ta trở nên rất lanh lợi và sáng suốt, thức và ngủ trở nên là một đối 
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với anh ta. Điều này không có gì xa lạ, nếu quý vị nói chuyện khi anh ta 

đang ngủ, anh ta cũng nghe được hết. Đó là một trạng thái vi diệu, đừng cho 

rằng có thể mạ lỵ anh ta khi đang ngủ, vì anh ta biết được những gì các ông 

đang nói. Anh ta chỉ không để cho quý vị biết được những gì anh ta biết. 

Thật là cảnh giới kỳ diệu, một số chư thiên không ăn cũng không ngủ mà 

luôn thấy lanh lợi và tỉnh táo. 

Tâm giác ngộ sáng suốt rỗng lặng như hư không. Như lời trong bài kệ: 

“Vạn lý vô vân vạn lý thiên” 

(Muôn dặm không mây, muôn dặm trời). 

Trên bầu trời trong vắt, ánh sáng mặt trời tỏa lan đến cả ngàn dặm 

chung quanh. Trong trạng thái này tâm hành giả không còn những bóng 

dáng của tiền trần thô trọng. Tất cả bóng dáng bên ngoài của tiền trần đều bị 

tiêu mất. 

Xem mọi hiện tượng trong thế gian như sông núi đất liền, như lòng 

gương sáng, ảnh hiện không dính mắc, đi không lưu lại dấu vết, 

Cảm nhận về mọi hiện tượng trong thế gian này như là tấm gương sáng. 

Trong đó phản chiếu tất cả sự vật, gương trở lại tướng không khi ảnh không 

chiếu soi nữa, nó không để lại dấu vết gì cả. Bất luận cảnh giới gì hiện ra, 

hành giả cũng không dính mắc vào nó, khi cảnh giới ấy đi qua thì chẳng còn 

dấu vết gì lưu lại. Khi ra đi nó đi một cách đơn giản, nên trong Kinh Kim 

Cương nói: 

“Quá khứ tâm bất khả đắc. Hiện tại tâm bất khả đắc. Vị lai tâm bất khả 

đắc.” 

Tâm quá khứ không thể nắm bắt được. Tâm hiện tại không thể nắm bắt 

được. Tâm vị lai không thể nắm bắt được. Ba cảnh giới ấy đều không thể 

nắm bắt được. Đó là lý do tại sao khi cảnh đến chẳng có gì dính mắc, khi di 

chẳng lưu lại dấu vết gì. 
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Thong dong phản chiếu sự vật, sạch hết tập khí cũ. Hành giả sạch 

hết tập khí cũ như xấu xa, ác độc phá hoại. Hãy quan sát tập khí xấu của một 

số người. Có người chỉ thích nói về những chuyện xấu xa, điên rồ. Đó là tập 

khí hôi thối (xú tập khí). Có người chỉ thích nói những chuyện hèn hạ, bỉ ổi. 

Đó là tập khí phá hoại. Có người thường rất cống cao ngã mạn. Tóm lại, 

chúng ta có rất nhiều tập khí xấu, nhưng hành giả ấy đã từ bỏ tất cả những 

tập khí cũ ấy. 

Thuần nhất chân tánh tinh anh. 

Chỉ còn lại tánh chân thật tinh anh. Đó là thức thứ tám. Đến đây sáu 

thức trước và thức thứ bảy đã tiêu mất, bây giờ chỉ còn thức thứ tám, và nó 

sẽ chuyển thành Đại viên cảnh trí như chư Phật. Bây giờ hành giả đã đạt 

được mức độ này rồi (thức thứ tám) chớ chưa chuyển qua Đại viên cảnh trí 

được. Đó là ý nghĩa chỉ còn lại thuần nhất chân tánh tinh anh. 

---o0o--- 

B. PHẠM VI HÀNH ẤM 

KINH VĂN: 

Căn nguyên của sinh diệt từ đó lộ ra, thấy được mười hai loại 

chúng sanh trong khắp mười phương, rõ hết các loài. Dù chưa thông 

suốt manh mối của mỗi loại, nhưng đã thấy chúng có chung một cơ sở 

sinh diệt, giống như sóng nắng chớp nhoáng bập bềnh, làm điểm then 

chốt để phát sinh các phù căn trần. Đây gọi là phạm vi của hành ấm. 

 GIẢNG: 

Căn nguyên của sinh diệt từ đó lộ ra. Từ đâylộ bày rõ ra nguồn gốc 

của sự sinh diệt. 

Điều này liên quan đến nguồn gốc của sự sinh ra và chết đi. Nó nằm 

trong loại động tướng vi tế của thức thứ bảy và thức thứ sáu. Lúc này, tưởng 

ấm đã tiêu dung, hành giả đạt đến hành ấm. Do vậy, nguồn gốc của sự sanh 

diệt mới được hiển lộ. 
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Hành giả thấy được toàn thể mười hai loại chúng sanh trong khắp 

mười phương. 

Hiểu được một cách tường tận mỗi thứ trong mười hai loại chúng sanh, 

bao gồm các loài sinh từ trứng (noãn sinh ) cho đến loài phi vô tưởng. 

Dù chưa thông suốt manh mối, nguồn gốc riêng của mỗi loại, nhưng 

đã thấy chúng có chung một cơ sở sinh diệt, giống như sóng nắng chớp 

nhoáng bập bềnh. 

Hành giả chưa hoàn toàn biết rõ nguồn gốc riêng của từng loại chúng 

sanh, nhưng đã nhận rõ nguồn gốc của mười hai loại chúng sanh. Căn 

nguyên này giống như sóng nắng (dã mã ). Đôi khi vào mùa xuân, quý vị có 

thể nhìn thấy có thứ gì đó giống như nước từ đằng xa, nhưng khi đến nơi thì 

chẳng có nước. Trang Tử gọi ảo giác này là dã mã. Đó là thị vi hóa về hình 

ảnh một đám mây bị cuộn lên theo sau đám ngựa phi nhanh. Trong Kinh 

Thủ-lăng-nghiêm, theo văn kinh gọi đó là “dương diệm  – sóng nắng.” Có 

nghĩa là hơi nước bốc lên từ mặt đất vào mùa xuân, tạo thành một cảnh 

tượng hư ảo. Người ta cho rằng ở nơi đâu có hiện tượng này thì nơi ấy 

phong thủy địa lý rất tốt. Do vậy dù trong kinh Phật gọi đó là dương 

diệm hay dã mã cũng đều có nghĩa là ảo tưởng. 

“Chớp nhoáng – tập tập.” Có nghĩa là có chút ít ánh sáng, lúc có lúc 

không, không sáng rõ. 

“Bập bềnh – thanh nhiễu ” Nghĩa là: Trạng thái nhiễu loạn dao động 

nhẹ nhàng. 

Làm điểm then chốt để phát sanh các phù căn trần. 

Sáu phù căn trần là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tất cả các thứ ấy đều 

không thực, chỉ là huyễn tượng. Trong tiếng Trung Hoa, chữ then chốt được 

biểu tượng bằng cái chốt cửa mà người Trung Hoa dùng để đóng hay mở 

cửa. Ngày nay chúng ta dùng hai miếng bản lề bằng kim loại. Nhưng vào 

thời xưa, ở Trung Hoa cái cửa được quay nhanh một cái trục gọi là then và 

chốt vào lỗ để đóng lại. 
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Đây gọi là phạm vi của hành ấm. 

---o0o--- 

C. CỘI GỐC CỦA HÀNH ẤM 

KINH VĂN: 

Nếu cội gốc của tánh bập bềnh chớp nhoáng ấy nhập vào bản chất 

trong lặng vốn sẵn có xưa nay, thì tập khí của hành giả sẽ lóng lặng, 

như sóng lặng nước yên. Đây gọi là hành ấm tiêu dung. Người ấy có thể 

vượt qua được chúng sanh trược. Quán xét nguyên do cội gốc của hành 

ấm, chính là u ẩn vọng tưởng.  

GIẢNG: 

Nếu cội gốc của tánh bập bềnh chớp nhoáng ấy nhập vào bản chất 

trong lặng vốn sẵn có xưa nay, thì tập khí của hành giả sẽ lóng lặng. 

Như sóng lặng nước yên. 

Bản chất của ánh sáng chớp nhoáng bập bềnh này là như thế, sau một 

thời gian dài nó sẽ trở về với thể tánh rỗng lặng trong suốt vốn sẵn có xưa 

nay. Một khi nó đã lắng xuống và trở nên trong trẻo, thì bản tánh thanh tịnh 

hiển bày, khi bản tánh hiển lộ thì những tập khí sẽ tiêu tan như sóng lặng 

xuống. 

Tưởng ấm, như một dòng nước chảy xiết (bạo lưu). Trong kinh văn ở 

đoạn trước đã có sự so sánh ấy rồi. Bây giờ dùng sóng để ví dụ. Giống như 

một dòng nước chảy xiết, rất nhanh và dữ dội. 

Đây gọi là hành ấm tiêu dung. 

Tưởng ấm như dòng nước phun vọt ra, còn hành ấm như sóng gợn lăn 

tăn trên mặt nước. Đến khi chỉ còn thức ấm, thì mới hết sóng, nước lắng yên 

và trong veo. Đây gọi là hành ấm tiêu dung. 
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Hành giả có thể vượt qua được chúng sanh trược, đó là sự hỗn độn, 

mờ đục của thế giới chúng sanh. Quán xét nguyên do cội gốc của hành 

ấm, chính là u ẩn vọng tưởng. 

Khi quý vị tu tập đạt đến mức độ này rồi, quý vị vẫn còn có vọng 

tưởng, nhưng không quá lộ liễu, nó bị che khuất trong khoảng tối tăm mù 

mịt, không dễ dàng quán xét để biết rõ ràng tường tận thứ vọng tưởng ấy 

được. Loài vọng tưởng cực kỳ vi tế này là nguồn gốc của hành ấm. 

---o0o--- 

D. 10 CẢNH GIỚI CỦA HÀNH ẤM 

01. HAI LOẠI TÀ KIẾN VÔ NHÂN 

KINH VĂN: 

A-nan, nên biết, các thiện nam tử ấy đã được sự nhận biết chân 

chính trong khi tu xa-ma-tha, chánh tâm ngưng lặng, sáng suốt, không 

bị quấy phá bởi mười loại thiên ma. Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng 

tột gốc của các loại chúng sanh, khi thấy manh mối sinh diệt của các loại 

hiện ra, quán xét cội gốc thường chuyển động lăng xăng cùng khắp u ẩn 

kia, trong đó lại khởi tâm so đo chấp là tính viên nguyên, thì liền rơi vào 

hai thứ luận vô nhân. 

GIẢNG: 

A-nan, nên biết, các thiện nam tử ấy đã được sự nhận biết chân 

chính trong khi tu xa-ma-tha (chỉ ), còn gọi là tịch tĩnh. 

Chánh tâm ngưng lặng, sáng suốt, không bị quấy phá bởi mười loại 

thiên ma. 

Tâm đã được điều phục ngưng lặng, sáng suốt. Trong định, tâm hành 

giả trở nên sáng suốt ngưng lặng. Không bị quấy phá bởi mười loại thiên 

ma. Thiên ma không có cơ hội để quấy phá hành giả. 
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Trong lúc nghiên cứu tinh vi cùng tột gốc của các loại chúng 

sanh. Bây giờ hành giả có thể có được cơ hội nghiên cứu tinh vi cùng tột cội 

gốc sinh diệt của mười hai loại chúng sanh. 

Khi thấy manh mối sinh diệt của các loài hiện ra. 

Khi hành giả vạch ra được manh mối sinh diệt của mỗi loài chúng sanh. 

Hành giả có thể quán sát cội gốc thường chuyển động lăng xăng trùm 

khắp uẩn kia. 

Hành giả quán sát trạng thái lăng xăng mờ mịt rất khó nhận ra ấy. 

Trạng thái bập bềnh tỏa khắp này là một sự dao động rất vi tế thuộc phạm vi 

thức thứ bảy. 

Trong đó lại khởi tâm so đo chấp là tính viên nguyên, thì liền rơi 

vào hai thứ luận vô nhân. 

Nhưng nếu hành giả đột nhiên bắt đầu có một sự thay đổi và bắt đầu 

khởi tâm so đo chấp trước vào cội nguồn trùm khắp ấy, là tự tánh xưa nay 

vốn tròn đầy thì liền rơi vào hai thứ luận vô nhân. 

KINH VĂN: 

Một là, người ấy thấy cái gốc không có nhân. Vì sao? Vì người ấy 

đã hoàn toàn chuyển hóa cơ chế của sự sinh ra. Nhờ tám trăm công đức 

của nhãn căn, thấy được toàn bộ chúng sanh theo vòng nghiệp báo mà 

xoay vần trong tám vạn kiếp, chết nơi này sanh nơi kia. Thấy chúng 

sanh luân hồi trong đó, nhưng ngoài tám mươi ngàn kiếp thì không biết 

được gì. 

GIẢNG: 

Luận điểm trước tiên của thuyết vô nhân là: Hành giả thấy được nguồn 

gốc của sự sống vốn không có nhân. 

Một là, người ấy thấy cái gốc không có nhân. 
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Hành giả thấy rằng: Nơi nguồn gốc của toàn thể vạn vật chẳng có một 

nguyên nhân nào khiến một người thành người. 

Vì sao? Vì người ấy đã hoàn toàn chuyển hóa cơ chế của sự sinh ra. 

Nghĩa là: Anh ta đã cắt đứt được tưởng ấm, còn hành ấm thì như sóng 

gợn lăn tăn trên mặt nước. Sau khi hành giả tiêu dung được tưởng ấm rồi, là 

đã chuyển hóa được toàn bộ cơ chế của sinh diệt. Có nghĩa là: cơ chế sinh 

khởi vọng tưởng đã được chuyển hóa, và hành giả không còn vọng tưởng 

nữa. Trong đoạn kinh văn trước đã nhắc đến người sẽ không còn mộng nữa 

khi tiêu dung được tưởng ấm, vì đã chuyển hóa được cơ chế sinh khởi vọng 

tưởng. 

Nhờ tám trăm công đức của nhãn căn, thấy được toàn bộ chúng 

sanh theo vòng nghiệp báo mà xoay vần trong tám vạn kiếp, chết nơi 

này sanh nơi kia. 

Mặc dù mỗi căn có khả năng một ngàn hai trăm công đức, riêng cái 

dụng của nhãn căn không có năng lực toàn diện nên chỉ có tám trăm công 

đức. Một khi hành giả vượt qua được tưởng ấm, anh ta có thể nhìn thấy 

những sự kiện xảy ra trong phạm vi tám vạn kiếp. Anh ta có thể thấy chúng 

sinh, chết nơi này sanh ở nơi kia, thấy chúng sanh luân hồi trong đó. 

Dòng nghiệp tạo nên bởi chúng sanh trong thế gian này có thể ví như 

dòng nước hoặc như mặt biển. Anh ta có thể thấy được toàn bộ chúng sinh 

xoay vần trong dòng chảy đó trong thời gian tám vạn đại kiếp, chết nơi này 

sinh nơi kia, đời này kế tiếp đời sau. 

Thấy chúng sanh luân hồi trong đó, nhưng ngoài tám mươi ngàn 

kiếp thì không biết gì. 

Nhưng ngoài tám vạn kiếp, những biến cố sự kiện xảy ra trong khoảng 

ấy thì không biết được gì. 

KINH VĂN: 
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 Do vậy hành giả có kiến giải rằng, những loại chúng sanh trong mười 

phương thế giới này từ tám vạn kiếp trở lại, hiện hữu mà không có 

nguyên nhân. 

GIẢNG: 

Do vậy, vì hành giả không nhìn thấy được những sự kiện xảy ra trong 

hơn tám vạn đại kiếp trở lại, nên có kiến giải những loại chúng sanh trong 

mười phương thế giới này từ tám vạn kiếp trở lại, thành chúng sanh mà 

không có nguyên nhân. 

Tự nó làm chúng sanh, không có nhân duyên nào cả, tất cả đều tình cờ 

ngẫu nhiên mà sanh ra. 

 KINH VĂN: 

 Do sự suy đoán này, nên mất chánh biến tri, bị lạc vào ngoại đạo, 

trở nên mê lầm tánh bồ-đề. 

GIẢNG: 

Do sự suy đoán này. Sự phỏng đoán ấy đã lạc đường, là hướng ra bên 

ngoài mà suy lường. Nên hành giả đánh mất chánh biến tri, lạc vào hàng 

ngoại đạo, theo hàng ngoại đạo tà giáo. Trở nên mê lầm tánh bồ-đề... là 

tánh giác ngộ sáng suốt từ bản tâm. 

KINH VĂN: 

 Thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có nguyên nhân. Tại 

sao? Vì đã nhận ra cội gốc sinh diệt. Biết loài người luôn luôn sanh ra 

người, chim luôn luôn sanh ra chim. Quạ vốn xưa nay là đen, chim hộc 

vốn xưa nay là trắng. Loài người, loài trời luôn luôn đứng thẳng, loài 

vật luôn luôn có thân nằm ngang. Sắc trắng không do rửa mà thành, 

mầu đen không do nhuộm mà có. Suốt tám vạn kiếp việc ấy không hề 

thay đổi. 

GIẢNG: 



  Trang 19 

Thứ hai là người ấy thấy cái ngọn là không có nguyên nhân. 

Luận điểm thứ hai là gì? Hành giả thấy chỗ tận cùng của sự sống là 

không có nguyên nhân. 

Luận điểm thứ nhất là thấy sự sinh khởi không có nguyên nhân. Bây 

giờ là quan niệm về sự biến diệt, sự chấm dứt cuộc sống không có nguyên 

nhân. 

Vì sao? Vì hành giả đã nhận ra được cội gốc của sự sinh diệt là sự 

khởi thủy của toàn bộ chúng sanh. Biết người luôn luôn sinh ra người, 

chim luôn luôn sanh ra chim. Hành giả nhận thấy rằng mình đã giác ngộ, 

đạt được trí huệ vĩ đại, anh ta nghĩ rằng mình biết được mọi điều. Anh ta cho 

rằng mình biết được điều gì? Anh ta nói: “Người rốt cục lại sanh ra người, 

chim rồi lại sanh làm chim.”  

Chim quạ vốn xưa nay là mầu đen. Quạ có mầu đen từ khởi thủy, nó 

chẳng phải do nhuộm mà có mầu đen, và chim hộc (ngỗng trời) vốn xưa 

nay là màu trắng, nó mang mầu trắng từ khi mới sanh ra. 

Loài người, loài trời luôn luôn đứng thẳng. Loài người và chư thiên 

thì đi thẳng, đi bằng hai chân. 

Loài vật luôn có thân nằm ngang. Súc sinh đi ngang bằng bốn chân 

trên mặt đất. Điều này là chính xác từ xưa nay rồi. 

Sắc trắng không phải do rửa mà thành, mầu đen không phải do 

nhuộm mà có. Chẳng hạn như quạ có màu đen, nhưng chẳng do nhuộm mà 

thành đen. Cũng thế ngỗng trời có màu trắng, chẳng phải do tẩy rửa mà 

thành trắng. 

Suốt trong tám vạn kiếp, việc ấy không hề thay đổi. 

KINH VĂN: 
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Cho đến hết đời này cũng như vậy. Mà ta từ xưa nay, chưa từng 

thấy có gì là bồ-đề, thì làm sao có chuyện thành tựu bồ-đề? Các ông 

ngày nay nên biết, các vật tượng hiện hữu đều không có nguyên nhân. 

GIẢNG: 

Cho đến hết đời này cũng như vậy. 

Người ấy có thể thấy được những hiện tượng xảy ra trong phạm vi tám 

vạn đại kiếp, nên nói: “Nay tôi xem xét đến cùng tận cõi đời này là cuộc 

sống của thân vật chất, cũng thấy như vậy, cũng giống như mọi loài chúng 

sanh mà nó thấy được trong tám vạn đại kiếp ấy. 

Mà ta từ xưa nay, chưa từng thấy có gì là bồ-đề, thì làm sao có 

chuyện thành tựu bồ-đề? Thân nó cũng không có nguồn gốc sanh khởi. Nó 

nói: “Thực vậy từ xưa đến nay, ta chưa từng thấy có gì là bồ-đề. Ta chưa 

từng thấy bồ-đề như thế nào? Làm sao lại có việc thành đạo bồ-đề? 

Ta đã nhìn qua tám vạn đại kiếp, chưa từng thấy được bồ-đề, thế nên 

làm sao ta có thể tin là có người chứng được đạo bồ-đề. 

Các ông ngày nay nên biết các vật tượng hiện hữu đều không có 

nguyên nhân. 

Các hiện tượng ấy hiện hữu chẳng do bất kỳ nguyên nhân nào mà. 

Thực ra, anh ta chỉ có thể thấy được các hiện tượng trong phạm vi tám vạn 

đại kiếp. Còn những hiện tượng xảy ra ngoài thời gian đó, thì anh ta hoàn 

toàn không biết. 

Khi Đức Phật còn tại thế, có một lão già đến tinh xá gặp Phật xin được 

xuất gia. Gặp khi Đức Phật đang trên đường du hóa, không có ở tinh xá. Các 

vị A-la-hán ở đó đều nhìn lão già. Đó là một người khoảng ngoài tám mươi 

tuổi, da nhăn, tóc bạc, dáng đi lụm cụm run rẩy. Bất kỳ lúc nào có người đến 

tinh xá xin xuất gia, các vị A-la-hán đều quán sát những nhân duyên người 

ấy đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước và quả báo mà người ấy sẽ gặt và đời 

sau. Nay chư vị A-la-hán quán sát những nghiệp nhân người già ấy đã gieo 
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và thấy được trong tám vạn kiếp trước, lão già ấy không gieo trồng chút 

thiện căn nào cả. 

Vị đại A-la-hán bảo: “Vì ông không trồng căn lành, nên không thể xuất 

gia được. Ông chớ nên nghĩ rằng xuất gia là dễ. Để được làm người xuất gia, 

các ông phải gieo trồng nhiều hạt giống bồ-đề trong đời này và những đời 

sau. Mặc dù ông muốn xuất gia ngay đời này, nhưng do vì ông đã không 

gieo nhân lành nên chúng tôi không thể nhận ông vào trong đoàn thể những 

người xuất gia. Tốt hơn là ông nên về nhà đi.” 

Lão già nghe vậy bèn bật khóc. Ông khóc khi nghĩ về số phận kém may 

mắn của mình. Cũng như trong một lần trước, ông đã từng ước nguyện được 

xuất gia và cũng bị từ chối bởi các vị A-la-hán đệ tử Phật. Ông lão vừa đi 

vừa khóc, suy nghĩ: “Tốt nhất là ta nên tự tử chết cho rồi, ta nên treo cổ hoặc 

trầm mình chết dưới sông. Ta chẳng muốn sống để làm gì nữa!” 

Vậy mà một niệm chân thành của ông đã cảm ứng đến chư Phật. Đức 

Phật Thích-ca Mâu-ni liền đến gặp ông và hỏi: “Tại sao ông khóc?” 

Ông trả lời: “Con muốn sống đời xuất gia, nhưng Thế tôn không có ở 

tinh xá, các đệ tử của ngài không chấp nhận con vào Tăng đoàn. Họ nói con 

không gieo trồng căn lành và chẳng làm được việc gì tốt trong tám vạn kiếp 

vừa qua hết thảy. Nên con suy nghĩ thà chết còn hay hơn. Chẳng còn mục 

đích gì để sống cả.” 

Đức Phật nói: 

- Đừng khóc nữa! Ta sẽ giúp ông. Ta sẽ đồng ý cho ông xuất gia. Hãy 

theo ta về tinh xá.” 

Lão già theo Đức Phật trở về tinh xá. Và được Đức Phật cho xuất gia. 

Tất cả những vị A-la-hán đều lấy làm khó hiểu. Họ suy nghĩ: 

- Lạ thật! Đức Phật xưa nay chỉ nhận toàn những người đã gieo trồng 

nhiều căn lành. Tại sao ngày nay lại nhận lão già chẳng gieo trồng chút căn 

lành nào cả? 
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Đức Phật biết vậy mới bảo với họ rằng: 

- Các ông là hàng A-la-hán, chỉ mới có thể biết được những việc xảy ra 

trong vòng tám vạn đại kiếp. Còn ngoài khoảng thời gian ấy, các ông hoàn 

toàn không biết được. Cách đây hơn tám vạn đại kiếp, lão già này là tiều phu 

đốn củi trong rừng. Một hôm ông ấy gặp phải cọp và leo lên cây để tránh. 

Con cọp bắt đầu gặm gốc cây, chực muốn ăn sống nuốt tươi người tiều phu. 

Người ấy quá hoảng hốt kêu lên “Nam-mô Phật.” Con cọp liền bỏ đi, khi 

cọp đã đi xa rồi, ông tiều phu mới trở về nhà, thoát khỏi nạn cọp vồ. 

Chỉ niệm một câu “Nam-mô Phật,” là ông ta đã gieo trồng một thiện 

căn trong hơn tám vạn đại kiếp trước. Đến bây giờ là lúc hạt giống ấy nẩy 

mầm và kết trái. Đó là lý do ông lão được nhận cho xuất gia. 

Đức Phật giải thích sự sự thắc mắc của các đệ tử A-la-hán như vậy. 

Người ấy cho rằng các sự vật hiện hữu đều không có nguyên nhân là vì 

anh ta không thể biết được những hiện tượng xảy ra trong khoảng thời gian 

ngoài tám vạn đại kiếp ấy.  

KINH VĂN: 

Do sự suy đoán như vậy, người ấy đánh mất chánh biến tri, lạc vào 

ngoại đạo trở nên mê mờ tánh bồ-đề. 

GIẢNG: 

Do sự suy đoán như vậy, người ấy đánh mất chánh biến tri, lạc vào 

ngoại đạo, trở nên mê mờ tánh bồ-đề. 

Anh ta chẳng hiểu được tánh bồ-đề. 

KINH VĂN: 

Đây gọi là ngoại đạo thứ nhất, lập nên luận thuyết vô nhân. 

GIẢNG: 
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Ma lập nên luận thuyết, cho rằng mọi hiện tượng đều không có nguồn 

gốc, hoặc không có nguyên nhân tạo ra. 

---o0o--- 

02. TÀ KIẾN CHẤP THƯỜNG 

KINH VĂN: 

A-nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề chánh tâm đứng lặng 

sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi quán xét sâu 

xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài, xét cội gốc thường nhiễu động 

lăng xăng vi tế kia. Trong đó, nếu khởi tâm chấp trước là tánh viên 

thường, thì sẽ rơi vào bốn luận thuyết biến thường. 

GIẢNG: 

A-nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề chánh tâm đứng lặng 

sáng suốt. Hành giả trong lúc thiền quán, chánh tâm đứng lặng, sáng trong. 

Chánh tâm của hành giả có được trí tuệ từ năng lực của thiền định. Nên 

thiên ma không có cơ hội quấy phá. Bây giờ, thiên ma không còn có thể 

dùng ma thuật để nhiễu loạn hành giả được nữa. Nhưng thỉnh thoảng từ 

trong hành ấm lại hiện ra một loại biến hóa, khiến cho hành giả khởi vọng 

niệm, tà ý. Đây gọi là: “Ma sinh từ trong tâm.” Là một loại ma sinh khởi từ 

trong tâm của chính hành giả. 

Trong khi quán sát sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, hành 

giả xét cái cội gốc thường chuyển động lăng xăng u ẩn kia. 

Anh ta quán sát tánh chất của manh mối cực kỳ u ẩn của tất cả mọi loài 

chúng sanh. Nơi ấy anh ta thấy được một sự lăng xăng nhiều động thường 

xuyên rất vi tế. 

Trong đó, nếu khởi tâm chấp đó là tánh viên thường, thì sẽ rơi vào 

bốn luận thuyết biến thường. 
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Anh ta có thể sẽ phát khởi một thứ tà kiến, một loại suy lường sai lạc. 

Nên rơi vào bốn quan niệm biến thường. Bốn thứ luận biến thường là gì? 

KINH VĂN: 

Một là, người ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh, cả hai đều không 

có nhân. Tu tập biết được trong hai muôn kiếp, chúng sanh trong mười 

phương trải qua xoay vần sanh diệt mà không mất hẳn, nên chấp là 

thường. 

GIẢNG: 

Một là, người ấy nghiên cứu tột cùng tâm cảnh. Hành giả nghiên cứu 

tột cùng bản tánh của tâm và cảnh. Anh ta phát khởi một suy nghĩ sai lạc và 

kết luận rằng cả hai tâm và cảnh đều không có nhân. Đều không có cội 

gốc, nơi mà chúng sinh khởi. 

Tu tập biết được trong hai muôn kiếp, chúng sanh trong mười 

phương trải qua xoay vần sanh diệt mà không mất hẳn 

Nhờ có công phu tu tập, anh ta có thể biết được trong hai muôn kiếp 

những chúng sanh trong mười phương trải qua vòng sanh diệt vô cùng vô 

tận mà không dứt hẳn. 

Do tu tập mà có định lực nên biết được sự sinh ra và chết đi của toàn 

thể các loại chúng sanh ở mười phương trong vòng hai vạn kiếp. Thấy được 

chúng sanh trải qua những vòng luân hồi bất tận, sanh ra rồi chết đi liên tục 

mãi mãi mà không bao giờ tan mất hẳn. Nên chấp là thường. Do vậy hành 

giả chấp tâm cảnh ấy là thường. Không bao giờ cải biến thay đổi cả. 

KINH VĂN: 

Hai là người ấy nghiên cứu tột cùng cội gốc của tứ đại, cho rằng 

tánh của nó là thường trụ. Tu tập biết được trong bốn muôn kiếp, 

chúng sanh trong mười phương tuy có trải qua sống chết, nhưng bản 

thể là thường hằng, không bao giờ tan mất, nên chấp đó là thường. 
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GIẢNG: 

Luận điểm thứ hai là gì? Là người ấy nghiên cứu tột cùng cội gốc của 

tứ đại, cho rằng tánh của nó là thường trụ.Hành giả nghiên cứu tột cùng 

cội gốc của tứ đại đất nước, lửa gió, kết luận tánh của nó là thường trụ. 

Anh ta tuyên bố rằng: “Bản thể của đất nước gió lửa là thường còn, 

không thể biến hoại.” Thực ra đất nước gió lửa có được là do vọng tưởng 

của chúng sanh và hoàn toàn không có thể tánh. Không có thể tánh làm sao 

nó lại thường được? Đây là một quan niệm sai lầm. 

Qua công phu tu tập, biết được trong bốn muôn kiếp, chúng sanh 

trong mười phương tuy có trải qua sống chết, nhưng bản thể của chúng 

sanh lại thường hằng, không bao giờ tan mất. Do vậy, nên hành 

giả chấp trạng thái ấy là thường. 

Anh ta cho rằng bản chất của sanh diệt là thường hằng không biến đổi, 

nó không bao giờ gián đoạn. Đó là luận điểm thứ hai. 

KINH VĂN: 

Ba là, người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của lục căn, 

của sự chấp thụ ở thức mạt-na và của tâm ý thức, thấy bổn tánh của nó 

vốn thường hằng. Tu tập biết được trong tám vạn kiếp, tất cả chúng 

sanh xoay vần không mất, xưa nay vốn thường trụ. Nghiên cứu cùng tột 

tánh không mất ấy, chấp cho là thường. 

GIẢNG: 

Ba là, người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của lục căn 

Người ấy nghiên cứu cùng tột nguyên do bản lai của thức thứ sáu. Thức 

thứ sáu còn gọi là ý thức. Mạt-na thức còn gọi là nhiễm ô thức. 

Của sự chấp thủ ở thức Mạt-na, và của tâm ý thức, tức là của thức 

thứ sáu và thức thứ bảy. 
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Thấy bổn tánh của nó vốn thường hằng. Qua công phu tu tập. 

Dùng công phu: “phản văn văn tự tánh.” Biết được trong tám vạn kiếp, tất 

cả chúng sanh trong mười phương xoay vần luân chuyển trong luân 

hồi không hề tan mất và không hề thay đổi, vốn xưa nay vốn thường 

trụ. Nghiên cứu cùng tột tánh không tan mất ấy chấp cho là thường. 

Không bị chi phối bởi sự thay đổi. 

KINH VĂN: 

 Thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn nguyên tưởng ấm. Lý 

sanh khởi không còn nữa, trạng thái lưu chuyển đứng lặng xoay vần, 

tâm tưởng sanh diệt, nay vĩnh viễn không còn. Trong lý tự nhiên, thành 

không sanh diệt. Do tâm niệm suy lường như thế, mà chấp cho là 

thường. 

GIẢNG: 

Thứ tư là người ấy đã tiêu dung được căn nguyên tưởng ấm. 

Thứ tư là do hành giả đã tiêu dung được căn gốc của tưởng ấm,. 

Lý sanh khởi không còn nữa. 

Một khi đã vượt qua được tưởng ấm, thì cội nguồn của sự sanh khởi 

vọng tưởng cũng không còn nữa. Hành giả có được định lực, hóa giải hết 

những vọng tưởng từ tâm thức. Với tâm ngưng lặng sáng suốt, hành giả 

không còn cơ hội nuôi dưỡng vọng tưởng nữa. 

Trạng thái lưu chuyển đứng lặng xoay vần của hành ấm, tâm 

tưởng–vốn là nguyên nhân của sanh diệt, nay vĩnh viễn không còn nữa. 

Hành giả không còn vọng tưởng nữa. 

Trong lý tự nhiên, thành không sanh diệt. 

Thế nên tự nhiên nghĩ rằng: Đây là trạng thái không sanh diệt. Do tâm 

niệm suy lường như thế, hành giả chấp cho là thường. 



  Trang 27 

KINH VĂN: 

Do suy luận chấp thường ấy, quên mất chánh biến tri, lạc vào ngoại 

đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là loại ngoại đạo thứ hai, lập ra thuyết viên 

thường. 

GIẢNG: 

Do suy luận chấp thường ấy. 

Do suy luận về bốn luận thuyết chấp viên thường ấy, quên mất chánh 

biến tri, hành giả bỏ mất trí huệ có được từ chánh biến tri, lạc vào ngoại 

đạo, mê mờ tánh bồ-đề. 

Một khi đã rơi vào tà thuyết ngoại đạo, người ấy không thể nhận ra 

được tánh bồ-đề. 

Đây là loại ngoại đạo thứ hai lập ra thuyết viên thường. 

---o0o--- 

03. TÀ KIẾN VỪA CHẤP THƯỜNG VỪA CHẤP ĐOẠN 

KINH VĂN: 

A-nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề chánh tâm đứng lặng 

sáng suốt. Thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi quán xét sâu 

xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu 

động lăng xăng kia, khởi tâm suy lường giữa mình và cái khác. Người 

ấy sẽ rơi vào bốn kiến chấp điên đảo của luận thuyết một phần vô 

thường, một phần thường. 

GIẢNG: 

A-nan, các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề chánh tâm đứng lặng 

sáng suốt. Thiên ma không có cơ hội quấy phá. 
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Khi hành giả công phu đến mức đạt được định lực kiên cố có được 

chính tâm. Nên tà ma ngoại đạo không có cơ hội gây chướng ngại hành giả 

nữa. Tuy nhiên, một loại tà ma có thể sanh khởi ngay trong tự tâm của mình. 

Trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn 

loài, quán xét manh mối thường chuyển động lăng xăng u ẩn kia. Xuất 

hiện trong hành ấm ngay tại giai đoạn công phu này. 

Nếu móng khởi tâm suy lường giữa mình và cái khác, thì hành giả sẽ 

rơi vào bốn kiến chấp điên đảo của luận thuyết một phần vô thường, một 

phần thường. 

Say mê thích thú trong sự suy lường về giữa mình và người khác. Hành 

giả tạo nên một thứ ma ngay trong tâm mình và rơi vào bốn thứ kiến chấp 

điên đảo. Nó nói rằng: “Các pháp là thường lẫn vô thường, là sinh lẫn diệt, 

là động lẫn tịnh, là ô nhiễm lẫn trong sạch, là sống lẫn chết.” Nó bào chữa 

biện hộ cho cả hai phía. Không quyết đoán ở một phía nào cả. Nó nói: “Bên 

này đúng và bên kia cũng đúng.” Nó nói vạn pháp là vô thường nhưng cũng 

nói vạn pháp là thường. Đó là điên đảo, thiếu tính nhất quán, làm rối loạn 

tâm người. 

KINH VĂN: 

Một là, người ấy quán xét tâm tánh sáng suốt vi diệu khắp cùng 

mười phương. Cho trạng thái lặng lẽ sâu kín ấy là thần ngã rốt ráo. Nên 

hành giả chấp cái ngã của mình thì trong lặng sáng suốt, bất động, trùm 

khắp mười phương. Còn các loài chúng sanh đều lưu xuất từ tâm ta, 

chúng tự sinh tự diệt. Vậy nên tâm tánh của ta là thường, trong khi các 

loài kia phải trải qua sanh diệt, nên chúng thực sự là vô thường.” 

GIẢNG: 

Hành giả nói gì trong luận điểm thứ nhất này? 

Một là, người ấy quán xét tâm tánh sáng suốt vi diệu khắp cùng 

mười phương. 
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Trước tiên hành giả, người đang tu đạo, quán sát tâm tánh sáng suốt, vi 

diệu khắp cùng mười phương. Cho rằng trạng thái lặng lẽ sâu kín và 

thanh tịnh ấy là thần ngã rốt ráo. Nên hành giả chấp “cái ngã” của 

mình thì trong lặng sáng suốt, bất động trùm khắp mười phương. 

Tâm ta là một cảnh giới như như bất động, sung mãn định lực, đầy đủ 

trí huệ sáng suốt và bất động. 

Nó nói: “Do vì tâm ta trùm khắp mười phương nên tất cả các loài 

chúng sanh đều lưu xuất từ tâm ta, chúng nó tự sinh tự diệt mãi không 

ngừng. Do vậy tâm tánh của ta là thường, không phải chịu sanh tử trong 

khi các loài kia phải trải qua sanh diệt, nên chúng thực sự là vô 

thường.” 

Chúng sanh lưu xuất từ tâm ra vẫn liên tục chịu sự sanh diệt. Do vậy 

bản chất chúng nó phải là vô thường. Còn tâm tánh ta trùm khắp mười 

phương, thường hằng không biến đổi. Nhưng các loài chúng sanh trong đó 

phải trải qua sanh diệt, nên chẳng phải là vô thường. 

KINH VĂN: 

Thứ hai là, người ấy không quán xét tâm mình, lại quán xét mười 

phương cõi nước nhiều như cát sông Hằng. Thấy có nơi đang trong kiếp 

hoại, cho nơi đó có tính rốt ráo vô thường. Còn những nơi rốt ráo 

thường hằng là không ở trong kiếp hoại. 

GIẢNG: 

Thứ hai là, người ấy không quán xét tâm mình, lại quán xét mười 

phương cõi nước nhiều như cát sông Hằng. 

Hành giả không quán xét nơi tâm mình, mà trên hết lại thấy tâm mình 

trùm khắp mười phương. Hơn nữa, hành giả nhìn ra ngoài cõi nước mười 

phương nhiều như cát sông Hằng. 

Thấy có nơi đang trong kiếp hoại, cho nơi đó có tính rốt ráo vô 

thường. Còn những nơi tốt ráo thường hằng là không ở trong kiếp hoại. 
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Anh ta thấy một thế giới nào đó đã đến kiếp hoại trong vòng biến 

chuyển thành, trụ, hoại, không. Anh ta tuyên bố rằng: “Nơi ấy có tánh vô 

thường một cách tuyệt đối.” Còn thấy những nơi chưa đến kiếp hoại thì anh 

ta cho rằng nơi ấy rốt ráo thường hằng. Đó là cả hai thứ quan niệm thường 

và vô thường. 

KINH VĂN: 

Thứ ba, người ấy quán sát chỉ riêng tâm mình, thấy nó rất mầu 

nhiệm, vi tế, giống như vi trần lưu chuyển khắp mười phương mà tánh 

chất không dời đổi, khiến cho thân này sinh rồi lại diệt. Nến chấp tánh 

không biến diệt ấy là tánh thường của mình. Còn tất cả sự sanh diệt lưu 

xuất từ tâm mình là tánh vô thường. 

GIẢNG: 

Thứ ba, người ấy quán sát chỉ riêng tâm mình. Trong luận thuyết 

điên đảo thứ ba, Hành giả quán sát chỉ riêng tâm mình, thấy nó rất mầu 

nhiệm vi tế. Hành giả nghiên cứu kỹ lưỡng tâm mình trong lãnh vực vi tế, 

tinh mật nhất. Nhưng lãnh vực này quá vi diệu đến nỗi rất khó nhận ra. Đó là 

tính chất của hành ấm. Trạng thái này giống như những loại sóng gợn lăn tăn 

trên mặt nước, hoặc là giống như vi trần lưu chuyển khắp mười phương. 

Liên tục trôi chảy không hề dừng nghỉ, mà tánh chất không dời đổi, trong 

khi thân này sinh rồi lại diệt. Điều ấy khiến cho thân mạng phải trải qua 

vô số lần sanh tử. 

Nên chấp tánh không biến diệt trong dòng lưu chuyển liên tục ấy là 

tánh thường của mình. 

Anh ta nói: “Đây là tánh thường hằng của tự tánh tôi.” 

Còn tất cả các hiện tượng phải trải qua sanh diệt, lưu xuất từ tâm 

mình là tánh vô thường. 

Anh ta nói: “Tất cả chúng sanh đều trôi trong vòng sống chết vô tận, 

đều lưu xuất từ bản tánh vô thường ở trong tâm ta. Nên hết thảy chúng sanh 

ấy đều được gọi là vô thường. 
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KINH VĂN: 

Thứ tư, người ấy biết rằng tưởng ấm đã tiêu dung, thấy hành ấm 

đang lưu chuyển. Chấp sự lưu chuyển liên tục của hành ấm là thường. 

Còn sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được tiêu dung rồi là vô thường. 

GIẢNG: 

Thứ tư, người ấy biết rằng tưởng ấm đã tiêu dung, hành giả biết 

tưởng ấm đã không còn, thấy hành ấm đang lưu chuyển một cách vi tế 

như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Trong công phu quán chiếu, hành 

giả chấp sự lưu chuyển liên tục của hành ấm là thường. Thấy sự lưu 

chuyển ấy liên tục không có gì thay đổi, nên kết luận: “Ồ! Tánh chất của nó 

chắc là thường hằng.” 

Còn sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được tiêu dung rồi là vô thường. 

Do vì thọ ấm, tưởng ấm không còn nữa nên anh ta nghĩ chúng phải là 

vô thường. 

KINH VĂN: 

Do những chấp trước về một phần thường và một phần vô thường 

này nên người ấy rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là thuyết 

ngoại đạo thứ ba chủ trương luận thuyết một phần thường. 

GIẢNG: 

Do những luận thuyết sai lầm căn cứ vào chấp trước về một phần 

thường và một phần vô thường này nên hành giả sẽ đánh mất chánh biến 

tri, rơi vào ngoại đạo, thành ra mê mờ tánh Bồ-đề. 

Anh ta nói: “Hiện tượng này là thường, và hiện tượng kia là vô 

thường.” Vì anh ta đã mang quan điểm điên đảo này rồi, và chẳng hiểu được 

những điều sâu kín trong lý luận ấy, nên anh ta bị lạc vào tà thuyết của ngoại 

đạo, và trở nên mê mờ tánh bồ-đề. 
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Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ ba, chủ trương luận thuyết một 

phần thường, đó là luận thuyết điên đảo thứ ba mà hàng ngoại đạo chủ 

trương, xác quyết rằng mọi vật là một phần thường, một phần vô thường. 

---o0o--- 

04. TÀ KIẾN CHẤP CÓ 

KINH VĂN: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi quán xét 

sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường 

nhiễu động lăng xăng kia, khởi tâm suy lường về phận vị. Người ấy rơi 

vào bốn thứ luận hữu biên. 

GIẢNG: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm ngưng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. 

Hành giả trong lúc thiền quán, chánh tâm ngưng lặng sáng suốt, thiên 

ma không khuấy phá được nữa. 

Điều này liên quan đến những người tu tập pháp môn phản văn văn tự 

tánh, đã đạt được sự viên thông của nhĩ căn. Khi hành giả vượt qua được ba 

ấm: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm ; là đã có được định lực kiên cố và chánh tâm. 

Do đó thiên ma ngoại đạo không thể nhiễu loạn tâm tánh hành giả được nữa. 

Trong khi sắc ấm, thọ ấm chưa tiêu dung. Thiên ma có thể nhiễu loạn hành 

giả một cách trực tiếp. Nhưng khi hành giả đang tiêu trừ tưởng ấm, thiên ma 

không thể nhiễu hại bằng cách trực tiếp nữa, mà phải thông qua tưởng ấm, 

việc gá vào một người khác mới có thể phá hủy được định lực của hành giả. 

Bây giờ, tại giai đoạn chuyển hóa hành ấm, Thiên ma không còn phá hủy 

định lực của hành giả, cho dù nó có gá vào người khác đi nữa. Đó là ý nghĩa 

của chánh tâm ngưng lặng sáng suốt. Thiên ma không có dịp thuận tiện 

khuấy phá được nữa. 
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Trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, hành 

giả có thể nghiên cứu cùng tột cội nguồn của các mười hai loại chúng 

sanh, thấy được manh mối thường chuyển động vi tế kia. 

Hành giả quán sát được tính chất tạm bợ thoáng chốc, và ẩn mật sâu kín 

của các loại chúng sinh ở trong sự chuyển động vi tế nhỏ nhiệm của hành ấm 

này. 

Khởi tâm suy lường về phận vị. Người ấy rơi vào bốn thứ luận hữu 

biên. 

Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường, lập nên sự phân biệt... Trầm 

tư suy xét, lập nên bốn loại phân biệt mà ta sẽ thảo luận sau đây. Liền rơi 

vào bốn thứ luận hữu biên. Sự suy lường ấy làm sinh khởi trong tâm hành 

giả một thứ vọng chấp về hữu biên. Đó là vọng chấp về bốn loại luận hữu 

biên, đó một tà thuyết của ngoại đạo. 

KINH VĂN: 

Một là người ấy suy luận về cội gốc sanh diệt trôi chảy biến dịch 

không ngừng, xét đoán quá khứ tương lai là hữu biên, còn chấp sự 

tương tục của tâm là vô biên. 

GIẢNG: 

Luận điểm đầu tiên về bốn thứ phân biệt có quan hệ đến thời gian: quá 

khứ, hiện tại, vị lai. Nên có câu: 

“Tam tế cầu tâm, tâm bất hữu.” 

Nghĩa là, dù có bỏ hết cả ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai mà cầu thấy 

tâm, rốt ráo không thể được. 

“Hiện tại tâm bất khả đắc, quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả 

đắc.” 
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Tại sao vậy? Hãy nhìn vào quá khứ. Cái gì là quá khứ? Cái quá khứ đã 

đi mất rồi. Thế nên cái tâm quá khứ không thể nắm bắt được. Cũng như hiện 

tại nó không hề dừng. Ngay bây giờ, nếu quý vị nói đây là hiện tại, thì nó 

cũng đã đi trôi qua rồi! Hiện tại không bao giờ ở yên cố định cả. Vậy thì tâm 

hiện tại của quý vị nay ở nơi đâu? Còn tâm vị lai thì sao? Tương lai chưa 

đến. Vì nó chưa đến, nên nó không hiện hữu. Do vậy. 

Tam tế cầu tâm, tâm bất hữu 

Tâm bất hữu xứ, vọng nguyên vô. 

Tâm đã rốt ráo không rồi, thì vọng tưởng do đâu mà có? Nếu quý vị 

hiểu được đạo lý này. Quý vị sẽ nhận ra vạn pháp xưa nay vốn là không, đều 

lưu xuất từ tánh Như Lai tạng. 

Tuy nhiên hành giả đã móng khởi một niệm chấp trước, chấp trước điều 

gì? Đó là quan niệm hữu biên và vô biên. Anh ta nói rằng vạn vật vừa là hữu 

biên, vừa là vô biên. Lập nên cái gọi là “luận thuyết” về hữu biên và vô biên 

của vạn vật. 

Một là người ấy suy luận về cội gốc sanh diệt trôi chảy biến dịch 

không ngừng,  

Trong trạng thái chuyển hóa hành ấm, hành giả phỏng đoán rằng cội 

gốc của mười hai loại chúng sanh trôi nổi sống chết không cùng tận. Dòng 

biến dịch trôi chảy không ngừng ấy là một sự biểu thị cho hành ấm vậy. 

Lúc ấy hành giả xét đoán quá khứ tương lai là hữu biên. Anh ta nói 

rằng “quá khứ và vị lai cả hai đều có giới hạn cả” thật là vô lý. Quá khứ, vị 

lai làm sao mà đặt giới hạn cho nó được? Căn cứ vào suy luận sai lạc, và suy 

chấp này. Anh ta cho rằng quá khứ vị lai là hữu biên. Nhưng thực ra quá 

khứ, vị lai thì vô biên. 

Trong quá trình tu tập do vì thiếu trí huệ nên hành giả đã bị lạc đường, 

nên vừa tiêu dung được tưởng ấm, anh ta bị lạc mất chính lộ khi đang 

chuyển hóa hành ấm. Đó là lý do tại sao hành giả sanh khởi kiến chấp hữu 

biên vô biên. 
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còn chấp sự tương tục của tâm là vô biên. 

Anh ta nói: “Sự tương tục không dừng nghĩ của tâm niệm trong hiện tại 

thì không có ngằn mé và giới hạn nên nói là vô biên.” 

KINH VĂN: 

Hai là người ấy quán sát trong tám vạn kiếp, thấy có chúng sanh. 

Còn ngoài tám vạn kiếp thì vắng bặt, không thấy không nghe được gì 

cả. Cho rằng nơi không thấy không nghe được gì là vô biên, còn nơi có 

chúng sanh là hữu biên. 

GIẢNG: 

Loại phân biệt thứ hai là gì? Đó phân biệt về những gì anh ta nghe thấy 

được, và những gì anh ta không nghe thấy được. Anh ta sắp xếp những gì 

anh ta nghe thấy được về một phía và những gì không nghe thấy được về 

một phía khác. Vì thế anh ta lại rơi vào thế nhị biên một lần nữa. Chưa đạt 

được nghĩa trung đạo. 

Hai là người ấy quán sát trong tám vạn kiếp, thấy có chúng sanh. 

Khi hành giả ngồi thiền, năng lực của định giúp cho hành giả có thể 

thấy được những hiện tượng trong tám vạn đại kiếp, và có thể thấy được 

mười hai loại chúng sanh trong phạm vi ấy. 

Còn ngoài tám vạn kiếp thì vắng bặt, không thấy không nghe được 

gì cả. Anh ta có thể thấy được rất rõ ràng những sự kiện trong khoảng tám 

vạn kiếp. Anh ta có thể thấy được các loại chúng sanh phải chịu trải qua vô 

số lần sinh tử. Nhưng anh ta không thể nghe hoặc thấy những hiện tượng 

xảy ra bên ngoài khoảng thời gian ấy. 

Hành giả cho rằng nơi không thấy không nghe được gì cả là vô biên, 

không có giới hạn. Và nơi có chúng sanh là hữu biên. Hành giả lại rơi vào 

nhị biên lần nữa. Thành ra chấp có và chấp không. Có nghĩa dính chặt vào 

quan niệm mọi hiện tượng đều là ngoan không. Chấp có nghĩa là dính mắc 
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với sắc. Cả hai đều chẳng khế hợp với trung đạo. Do vậy Đức Phật phê phán 

hạng người này là theo tà giáo ngoại đạo. 

KINH VĂN: 

Ba là người ấy chấp rằng mình biết cùng khắp, là được tánh vô 

biên, còn các người kia đều hiện ra trong cái biết của mình, mà mình 

chưa từng biết họ nhận ra được tánh biết. Cho rằng những người kia 

không đạt được tâm tánh vô biên mà chỉ đạt được tâm tánh hữu biên. 

GIẢNG: 

Ba là người ấy chấp rằng mình biết cùng khắp, là được tánh vô 

biên. Hành giả chấp rằng cái biết cùng khắp của mình là tánh vô biên. Loại 

phân biệt thứ ba là phân biệt giữa cái ta của hành giả và cái khác. Cái khác ở 

đây liên quan đến tất cả chúng sanh, và ngã liên quan đến chính hành giả. 

Anh ta tạo nên một vọng chấp nữa và trở nên dính mắc với nó. Anh ta nói: 

“Tôi cảm thấy tôi có một loại trí tuệ biết trùm khắp tất cả.” Nghĩa là sao? 

Biết khắp tất cả có nghĩa là không có gì mà chẳng biết. Do vậy nó có khả 

năng đạt đến một loại tánh vô biên. 

Còn các người kia, các loại chúng sanh đều hiện ra trong cái biết 

của mình tất cả đều được bao quát trong trí tuệ của hành giả. Mà mình 

chưa từng biết họ nhận ra được tánh biết. Hành giả cho rằng những 

người kia không đạt được tâm tánh vô biên, mà chỉ đạt được tâm tánh 

hữu biên. 

Chúng sanh chưa đạt được tâm vô biên, nhưng chính hành giả lại có. 

Do vì anh ta không biết được tánh biết của họ nên cho rằng họ không đạt 

được tâm vô biên và không có trí tuệ hiểu biết vô biên, mà chỉ có một trí tuệ 

hạn cuộc. Đó là sự phân biệt giữa tự ngã và cái khác. 

KINH VĂN: 

Bốn là người ấy khi nghiên cứu tột cùng hành ấm đến chỗ rốt ráo 

không. Do những điều thấy được, suy luận rằng tất cả chúng sanh trong 
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mỗi thân phần, gồm có nữa phần sanh, nửa phần diệt. Cho rằng rõ ràng 

mọi thứ trong đời một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. 

GIẢNG: 

Bốn là người ấy khi nghiên cứu tột cùng hành ấm đến chỗ rốt ráo 

không. Hành giả nghiên cứu cùng tột hành ấm đến chỗ rốt ráo không. Loại 

phân biệt thứ tư là gì? Đó là sự sanh và diệt. Hành giả nghiên cứu hành ấm 

đến mức tột cùng đến khi nó biến thành không. 

Do những điều thấy được. Căn cứ vào những điều thấy được, và hiểu 

được từ nghiên cứu, suy luận rằng tất cả chúng sanh, trong mỗi thân 

phần, gồm có nửa phần sanh, nửa phần diệt. 

Đây là một vọng chấp khác. Hành giả thấy trong trọn phần thân thể của 

mỗi chúng sanh, đều có một phần sanh, một phần diệt. Vì tất cả chúng sanh 

đều như thế. Hành giả đi đến kết luận như thế và toàn thể pháp giới. 

Từ đây, kết luận rằng tất cả vạn vật trong đời đều có một nửa là 

hữu biên, một nửa là vô biên. 

Sự sanh ra là một mặt của hữu biên. Sự hoại diệt là mặt khác của vô 

biên. Đó là sự suy lường của hành giả. Mới thấy anh ta càng lúc càng đi xa 

mục tiêu. 

KINH VĂN: 

Do những chấp trước hữu biên, vô biên như thế, nên người ấy rơi 

vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ-đề. Đây là luận hữu biên, thuyết thứ tư 

của hàng ngoại đạo. 

GIẢNG: 

Do những chấp trước hữu biên, vô biên như thế, nên người ấy rơi 

vào ngoại đạo, mê lầm tánh bồ-đề. Theo bốn thứ suy luận về hữu biên và 

vô biên, anh ta phỏng đoán những gì? Nếu nó không hữu biên, thì nó vô 

biên. Nếu nó không vô biên thì nó hữu biên. Anh ta cứ lý luận lẩn quẩn như 
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vậy. Nói tóm lại hành giả không thể đạt được lý trung đạo. Hoặc là anh ta đi 

đã quá xa, hoặc là anh ta đi chưa đủ xa. Hoặc là anh ta chạy đã quá đà, hoặc 

là chưa đi được. Dù chỉ một bước chân. Do vậy nên hành giả đánh mất 

chánh biến tri và rơi vào ngoại đạo. 

Tà thuyết của ngoại đạo là: khi thì thái quá, khi thì bất cập. Không thái 

quá, chẳng bất cập mới được gọi là trung đạo. Chúng ta nên tu tập theo 

lý trung đạo. Đức Phật giảng dạy chân lý Tối thượng về trung đạo là chẳng 

chấp và không, cũng chẳng rơi vào có. Nếu chúng ta trệ vào phía hữu biên 

hoặc nghiêng vào phía vô biên, có nghĩa là đã rơi vào nhị biên, và như thế 

là mê lầm tánh bồ-đề chân thật, là không nhận thức rõ được chân tánh bồ-

đề. 

Đây là luận hữu biên, thuyết thứ tư của hàng ngoại đạo. 

---o0o--- 

05. TÀ KIẾN VỀ BỐN THỨ LUẬN THUYẾT ĐIÊN ĐẢO 

KINH VĂN: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc 

sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 

lăng xăng kia, khởi tâm suy lường về những gì mình thấy và biết. Người 

ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, hư vọng suy lường chấp trước, ngụy 

biện về bất tử. 

GIẢNG: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Hành giả trong khi 

thiền quán, chánh tâm ngưng lặng vững chắc. Thiên ma không khuấy phá 

được nữa. 

Điều này liên quan đến hết thảy các vị đang công phu tu tập và an trú 

trong chánh định. Chánh định này ai tu cũng được, không dành riêng cho 
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một người nào. Vì hành giả phải có tâm kiên cố, giữ cho định và huệ đều 

quân bình. Thì chẳng có một khe hở nào để ma lọt vào. Nhưng dù ngoại ma 

chẳng xâm nhập được vào hành giả để khuấy phá, thì nội ma lại xuất hiện. 

Nội ma là một loại ma sanh khởi từ sự chuyển biến tâm thức của hành giả. 

Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc 

thường nhiễu động lăng xăng kia. Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội 

nguồn của các loài chúng sanh, thấy được manh mối thường chuyển động vi 

tế kia. 

Hành giả xem xét kỹ nguồn gốc của mười hai loài chúng sanh, quán sát 

bản tánh thanh tịnh tối sơ của các loài, thấy sự nhiễu động thường hằng rất là 

vi tế ấy xuất hiện ở trong hành ấm. 

Khởi tâm suy lường về những gì mình thấy và biết. Nhưng nếu hành 

giả khởi niệm suy lường về những gì mình thấy biết. 

Khi chưa khởi niệm suy lường ấy, thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng ngay 

khi những niệm này sanh khởi liền có rắc rối xảy ra. Cho nên nói: 

“Khai khẩu tiện thố, cử niệm tức quai.” 

Nghĩa là: Mở miệng liền sai lầm, khởi niệm là sai ngay. Ngay khi vừa 

khởi vọng niệm, vấn đề rắc rối liền nảy sanh.  

Người ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, hư vọng suy lường chấp 

trước, ngụy biện về bất tử. 

Chấp trước, suy lường là tánh biến kế chấp mà tôi đã giảng ở trước. Nó 

là một loại vọng chấp, hành giả trở nên chấp trước với những việc không 

chân chánh. Đó gọi là tánh biến kế chấp. 

KINH VĂN: 

Một là người ấy quán sát cội gốc của sự biến hóa, thấy chỗ đổi dời, 

nên gọi là biến. Thấy chỗ tương tục, gọi là thường hằng. Thấy chỗ thấy 

được, gọi đó là sanh. Chỗ không thấy được, thì gọi là diệt. Chỗ các nhân 
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tương tục, tánh không dứt đoạn, thì gọi là tăng. Chính trong tương tục, 

không xa lìa nhau, thì gọi là giảm. Chỗ mỗi mỗi sinh ra, thì gọi là có. 

Chỗ nương nhau hư hoại, thì gọi là không. Dùng lý quán sát, thấy đều 

do dụng tâm mà dẫn đến những kiến chấp sai biệt. Nếu có người đến 

cầu pháp, hỏi về nghĩa ấy thì đáp rằng ta cũng sinh, cũng diệt, cũng có, 

cũng không, cũng tăng, cũng giảm. Luôn luôn giải thích một cách càn 

loạn, khiến người nghe không thể hiểu được. 

GIẢNG: 

Một là người ấy quán sát cội gốc của sự biến hóa, thấy chỗ đổi dời, 

nên gọi là biến. Hành giả, người sắp sửa đi vào con đường mê loạn, quán 

sát cội gốc của sự biến hóa ở trong hành ấm thấy chỗ biến dịch trôi chảy nên 

gọi là biến. Anh ta quan sát sự trôi chảy của hành ấm và nói rằng nó đang 

trải qua sự biến đổi. 

Thấy chỗ tương tục, gọi là thường hằng. Nhận thấy hành ấm tương 

tục, không hề dừng nghỉ, hành giả gọi là thường hằng. Thường nghĩa là 

không biến đổi. Biến đổi hàm ý vô thường. Trong khi không biến đổi hàm ý 

là thường. 

Thấy chỗ thấy được, gọi đó là sanh. Thấy nơi có thể thấy được gọi đó 

là sanh. Khi quán sát hành ấm, hành giả có thể thấy được một số vùng. Thấy 

được sự nhiễu động vi tế và mô tả nơi ấy là sinh. 

Chỗ không thấy được, gọi đó là diệt, hành giả không thể dò thấu 

những nhiễu động u ẩn của hành ấm, nên gọi đó làdiệt. 

Nói cách khác, hành giả có thể hiểu rõ được những hiện tượng trong 

phạm vi tám vạn đại kiếp rồi cho đó là sinh. Anh ta không thể thấy được 

những gì ngoài phạm vi tám vạn đại kiếp, nên gọi đó là diệt. Điều này tương 

tự như trường hợp trước. 

Hành giả cho rằng, chỗ các nhân tương tục, tánh không dứt đoạn, 

thì gọi là tăng. 
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Khi cái nhân tương tục, không bị gián đoạn. Anh ta gọi đó là thêm. Đó 

là một trạng thái khác của hành ấm mà anh ta cảm nhận được. 

Chính trong tương tục, không xa lìa nhau, thì gọi là giảm 

Trong phạm vi tương tục, mà có sự tạm dừng, hành giả gọi là bớt. 

Chẳng hạn như khi hai mươi lăm vị thánh trình bày về pháp tu viên thông 

của mình. Một trong các vị ấy trình bày về sự ngưng lại giữa hơi thở ra và 

hơi thở vào. Đó cũng là chỗ dừng. Các ngài gọi sự dừng nghỉ trong phạm vi 

tương tục là giảm. Nhưng quý vị đừng có theo lý thuyết này, vì đó chỉ là 

thuật ngữ, là những khái niệm do các ngài lập ra. Nên nó hoàn toàn không 

thực. Đừng có truy tìm những nguyên do trong các lý thuyết trên. Đó là lý 

do tại sao những lý thuyết này được ngoại đạo vận dụng để mê hoặc. Chẳng 

có nguyên do nào xác đáng ở trong những lý thuyết ấy cả. 

Chỗ mỗi mỗi sinh ra, thì gọi là có. 

Cho rằng sự sinh khởi của tất cả vạn pháp là có, hành giả quan sát vạn 

pháp sinh khởi trong phạm vi hành ấm, rồi gọi là nó có sự hiện hữu. 

Chỗ nương nhau hư hoại, thì gọi là không. 

Sự hư hoại của vạn vật là không. Anh ta gọi nơi mà vạn vật hoại diệt và 

không còn hiện hữu nữa là không. Đây là bốn thứ lý luận điên đảo. 

Dùng lý quán sát, thấy đều do dụng tâm mà dẫn đến những kiến 

chấp sai biệt. 

Do sự dụng tâm của hành giả mà đưa đến những mâu thuẫn. Nếu quý vị 

dùng lý để quán sát, quý vị sẽ thấy những lý luận trên hoàn sai. Hành giả đã 

dụng tâm hoàn toàn sai lầm. 

Vào lúc ấy nếu có người đến cầu pháp, thỉnh cầu chỉ dạy về pháp yếu 

của đạo Phật, hỏi về nghĩa ấy, đáp rằng ta cũng sinh, cũng diệt, cũng có, 

cũng không, cũng tăng, cũng giảm.  
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Anh ta trả lời :“Nay ta cũng sinh cũng diệt, cũng có cũng không, cũng 

tăng cũng giảm.” 

Luôn luôn giải thích một cách càn loạn. 

Anh ta luôn luôn biện hộ bào chữa cho hai cực đoan này. Nếu anh ta 

không nói về có, thì anh ta kết luận nó là không. Nếu anh ta tránh bàn luận 

về không thì anh ta nói đến sắc, vì anh ta đề cập đến cả hai khía cạnh, nên 

không thể đạt đến lý trung đạo. 

Khiến người nghe không thể nào hiểu được. Gây cho người tìm hiểu 

Phật pháp đối diện với lối giải thích càn loạn. Người hỏi hoàn toàn quên mất 

những vấn đề mình đang cần tìm hiểu và không thể nhớ là mình đến đây để 

xin chỉ dạy điều gì nữa. Các ông nên gọi đó là loại giáo dục gì? Khi người ta 

đến xin chỉ dạy, nhưng hành giả làm cho họ bị rối loạn đầu óc cho đến khi 

họ đánh mất toàn bộ nhận thức chân chính. Không những họ bị đánh mất 

những tri thức có được do học hỏi, mà còn bị mê mờ luôn cả trí tuệ thanh 

tịnh vốn hằng có xưa nay. Người này đã bị mê lầm và còn tiếp tục làm cho 

nhiều người khác bị mê lầm. 

KINH VĂN: 

Hai là người ấy quán sát chân xác tâm mình, thấy hết thảy mọi thứ 

đều là không. Nhân nơi cái không mà có chứng đắc. Nên khi có người 

đến hỏi chỉ đáp một chữ không. Ngoài chữ không ra, không nói điều gì. 

GIẢNG: 

Hành giả chỉ biết về không, nên nói một cách điên loạn như vậy. Anh ta 

chối bỏ sự hiện hữu của mọi vật. Bất luận quý vị có hỏi anh ta điều gì. Anh 

ta đều đáp: không. Đó là lời đáp duy nhất của anh ta. 

Hai là người ấy quán sát chân xác tâm mình, thấy hết thảy mọi thứ 

đều là không. Trong mười hai loại chúng sanh, hành giả thấy khi tâm mình 

đã tiêu dung được hành ấm, thì nó cùng với mình đều là không hiện hữu. 
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Nhân nơi cái không mà có chứng đắc. Hành giả thấy có sự chứng đắc 

nhân nơi nhận thức về cái không này. Anh ta cho rằng mình đã giác ngộ 

được nhận nơi nhận thức về không ấy rồi. Thực ra, anh ta chẳng hiểu gì cả. 

Anh ta đã đi quá xa với đạo lý chân chính. Nhận thức của anh ta hoàn toàn 

sai lạc. Anh ta phát khởi một kiến chấp vào không và cho đó là điều giác 

ngộ. Anh ta giác ngộ cái gì? Giác ngộ chữ không. 

Vì thế, nên khi có người đến hỏi chỉ đáp một chữ không. Anh ta chỉ 

đáp một chữ. Mọi người đều nghĩ rằng anh ta là người tu hành dày dặn. Vì 

anh ta luôn luôn nhắm mắt lại để dưỡng thần. Suốt ngày không nói một chữ 

nào. Anh ta chỉ ăn vài trái chuối trong ngày. Mọi người cho rằng anh là 

thánh, nên đến cầu xin giảng pháp. Khi họ hỏi, anh ta chỉ biết giả dạng mô 

phạm bằng cách chỉ đáp một chữ. Chiến thuật này được gọi là Thiền một 

chữ. Người ta gọi thế là vì họ không hiểu anh ta nói gì. Bất kỳ quý vị hỏi 

anh ta về điều gì. 

Anh ta chỉ đáp không. 

Nếu quý vị có hỏi: 

- Tôi nên tu hành như thế nào? 

Anh ta đáp: không. 

- Tôi nên niệm Phật như thế nào? không. 

- Thọ giới, giữ gìn luật nghi, việc ấy ông nghĩ tốt chăng? 

- Không. 

Anh ta liên tục đáp không khiến quý vị hoang mang và quên hết những 

gì định hỏi. Quý vị thắc mắc không hiểu ông ta nói không là không cái gì? 

Quý vị không thể tự giải đáp nổi. Cuối cùng nó đánh mạnh vào tâm thức quý 

vị “Ồ! Thực ra là chẳng có cái gì cả. Đúng là chẳng có cái gì hết.” 

Ngoài chữ không ra, ngoài những chữ không, không nói điều gì, anh 

ta chẳng nói gì cả. 
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Quý vị có thể hỏi anh ta một đến 100, 1.000, vạn câu hỏi. Nhưng anh ta 

sẽ luôn luôn trả lời không. Thế là quý vị nghĩ rằng: “Lý thiền ông ta nói quá 

cao xa. Chúng ta không thể nào với tới được.” 

KINH VĂN: 

Ba là người ấy quán sát chân xác tâm mình, thấy hết thảy mọi thứ 

đều hiện hữu (có). Nhân nơi cái có mà chứng đắc. Nên khi người đến hỏi 

chỉ đáp một chữ có. Ngoài chữ có ra, không nói gì khác. 

GIẢNG: 

Trong loại lý luận điên đảo càn loạn thứ ba này. 

Ba là người ấy quán sát chân xác tâm mình, thấy hết thảy mọi thứ 

đều hiện hữu (có). 

Anh ta tự quán sát vào sâu trong tâm mình và thấy mười hai loại chúng 

sinh đều trải qua chỗ có sự sinh tử này. Nhân nơi cái có mà chứng 

đắc. Nghĩ rằng mình có sự chứng đắc từ nhận thức về có. Thực vậy, anh ta 

chẳng chứng được quả vị gì cả. Trong kinh chỉ nói để mô tả sự nhầm lẫn của 

anh ta mà thôi. Hành giả quán sát các loại chúng sanh rồi nói: “À! Toàn 

là có cả.” Thấy được điều này anh ta nghĩ là mình đã giác ngộ và chứng 

được quả vị. 

Nên khi có người đến hỏi. Chỉ đáp một chữ có. 

Bất luận người ta hỏi về pháp gì? Anh ta cũng chỉ đáp một chữ có. 

Quý vị hỏi: 

Tôi muốn rời gia đình xuất gia làm một vị Tăng. Việc ấy nên chăng? 

Anh ta sẽ đáp: Có. 

- Tôi muốn thọ trì năm giới được chăng? 

- Có! 
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Bây giờ, tốt nhất là tôi nên làm điều gì? 

- Có! 

Ngoài chữ có ra, anh ta không nói gì khác. 

Anh ta không nói điều gì khác ngoài chữ có. Nên quý vị sẽ nghĩ rằng: 

“Ồ! Đây thực sự là thiền một chữ. Ông ta chắc là một vị cao Tăng. Pháp mà 

ông ta nói quá hay đến nỗi ta không thể nào hiểu được.” 

Nó hay chỉ vì quý vị hoàn toàn không hiểu được nó. Chẳng hạn như 

bấy giờ nếu quý vị hiểu được những gì trong Kinh mà tôi đang giảng cho 

quý vị nghe, thì điều đó chẳng hay tí nào cả! Quý vị có thể nói: 

“Nói lui nói tới hoài mà tôi chẳng hiểu Pháp sư này giảng những gì 

nữa?” Trường hợp như vậy, thì thật đáng mừng cho quý vị. Đơn giản chỉ vì 

quý vị không hiểu. Đó là điều rất tốt. Một khi quí vị hiểu được, thì nó không 

còn hay ho gì nữa. Tại sao vậy. Vì đã hiểu được. Bất luận thứ gì khi mà chưa 

hiểu thì đều hay đều đẹp. Do vậy, nếu quý vị muốn được điều kỳ diệu, thì 

chẳng nên học Phật pháp (theo kiểu ấy). 

Nếu quý vị không học, thì quý vị chẳng biết được đạo lý, nên thấy mọi 

việc đều lạ và hay cả. 

Bất luận khi có người hỏi điều gì. Nó đều đáp: có. Sao vậy? Anh ta 

nghĩ rằng mình đã giác ngộ từ cái có, vì thế anh ta truyền pháp có ấy cho 

quý vị. 

 KINH VĂN: 

Bốn là người ấy chấp cả có và không. Do cảnh phân tán, tâm cũng 

tán loạn. Khi có người đến hỏi, thì đáp cũng có tức là cũng không; trong 

cái cũng không, chẳng phải là cũng có. Tất cả hoàn toàn càn loạn, khi 

suy xét kỹ lưỡng, thấy không thể nói hết được. 

GIẢNG: 
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Bốn lý luận càn loạn này là sự hỗn loạn của lý thuyết “hữu” hay “vô.” 

Lý thuyết này là gì? Hành giả đề cập cả hai vấn đề có và không. Nhưng anh 

ta nói rằng những vật không hiện hữu thì không thể cũng có, và những vật 

hiện hữu thì không thể cũng không. Anh ta chẳng biết vạn vật hiện hữu như 

thế nào nữa. Nói một cách điên dại như người say rượu. 

Bốn là người ấy chấp cả có và không. 

Trong phạm vi hành ấm, anh ta nhận thấy hành ấm giống như sóng gợn 

lăn tăn trên mặt nước, không hề dừng nghỉ. Nên anh ta cho rằng có. Anh ta 

cho rằng sự tạm dừng trong khi sóng ngưng lặng là không. 

Do cảnh phân tán, tâm cũng tán loạn. 

Tâm hành giả sinh khởi một niệm phân tích chia chẻ. Giống như những 

cành nhánh trên một thân cây. Thế nên anh ta tuyên bố rằng vạn pháp vừa có 

vừa không. Tâm hành giả rối loạn vì không có trí huệ chân chánh, hay định 

lực. Do định lực và trí huệ không quân bình. 

Lúc này, hành giả trở nên chấp trước và không thể nào tìm được lối 

thoát ra khỏi mớ hỗn độn. Anh ta gặp một con đường tà kiến và chẳng biết 

con đường nào là chánh đạo. 

Khi có người đến hỏi, thì đáp cũng có tức là cũng không, trong 

cái cũng không, chẳng phải là cũng có. 

Khi có người đến hỏi, thỉnh cầu chỉ dạy Phật pháp thì đáp rằng: cũng có 

tức là cũng không. Vật hiện hữu thì cũng giống như không hiện hữu. 

Nhưng trong cái cũng không, chẳng phải là cũng có.” Nhưng những vật 

không hiện hữu rồi thì không thể nào trở thành có được.” 

Những vật nào đã hiện hữu rồi cũng tức là không hiện hữu. Nhưng 

những vật không hiện hữu thì không tồn tại. Rốt cục, lý luận này là loại gì? 

Là thứ hoàn toàn càn loạn. Đó là một thứ lý luận lầm lạc. Anh ta 

chẳng biết mình nói gì nữa. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng anh ta nói như 

người say rượu. 
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Khi suy xét kỹ lưỡng, thấy không thể dung hợp được. Không có cách 

nào để chấp nhận lý lẽ của anh ta. Thế lúc ấy, các ông nên làm gì? Chỉ nên 

áp dụng một phương pháp. Đó là vả vào mồm xem thử anh ta còn nói có, 

không được nữa chăng? Nếu quí vị vả vào mồm anh ta. Anh ta sẽ nói: “Tại 

sao lại đánh ta?.” 

Nhưng ông không hiện hữu, ông có nhớ không? Vậy nên tôi đánh ông 

cũng như không đánh! 

Hoặc có một cách khác nữa, quý vị cầm một con dao và nói: “Nè! Tôi 

đến để giết ông,” và xem hỏi anh ta có tồn tại hay không? Quý vị chẳng cần 

lý sự với anh ta làm gì. Những gì anh ta nói đều không thể nào chấp nhận 

được khi soi xét bằng đạo lý. Quý vị không nên hỏi đạo nơi những người 

như thế. 

 KINH VĂN: 

Do chấp trước càn loạn rỗng không này, người ấy rơi vào ngoại 

đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ năm, lập bốn 

luận thuyết hư vọng, điên đảo biến kế, càn loạn bất tử. 

GIẢNG: 

Do chấp trước vào bốn lý thuyết càn loạn rỗng không này. Lý 

thuyết của anh ta không thể nào tưởng tượng nổi. Những điều anh ta nói là 

không thể nào có được. Đều là một thứ lý thuyết vô lý. Do đó, người ấy rơi 

vào ngoại đạo. 

Tại sao lại gọi là tà thuyết ngoại đạo? Vì đạo lý không chân chính. Tri 

kiến của anh ta đều lầm lạc, nên những nguyên lý anh ta đưa ra không được 

chính xác, không đạt được chỗ rốt ráo của hiện tượng. Mê mờ tánh bồ-đề. 

Anh ta hoàn toàn không biết con đường dẫn đến giác ngộ. Anh ta không 

được ánh sáng giác ngộ chân chính soi sáng. 

Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ năm, lập bốn luận thuyết hư vọng, 

điên đảo biến kế, càn loạn bất tử. 
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Trong lý luận thứ nhất, anh ta nói mình vừa sống vừa chết, cả có cả 

không; cả tăng cả giảm. 

Trong lý thuyết thứ hai, anh ta trả lời các câu hỏi chỉ bằng một chữ 

“không.” Nói “không, không, không” suốt ngày và không nói một chữ nào 

khác. Bất luận người ta hỏi điều gì, anh ta chỉ đáp một chữ “không.” Nếu 

quý vị có hỏi trăm ngàn câu, chỉ nhận được rất nhiều lời đáp “không.” 

Trong trường hợp thứ ba, anh ta chỉ đáp một tiếng “có.” Nếu như quý 

vị hỏi “Tôi làm giặc được không.” Anh ta liền đáp: “có.” 

Hỏi: “Tôi thọ giới được không? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Ăn phân người được không? 

Đáp: Có. 

Hỏi: Uống nước tiểu được chăng? 

Đáp: Có 

Hỏi: Ông có chết không? 

Đáp: Có 

Hỏi: Ông có còn tiếp tục sống trên thế gian này không? 

Đáp: Có. 

Bất luận các ông hỏi điều gì, anh ta đều đáp “có,” dù ngàn vạn lần hỏi, 

cũng chẳng có lời đáp nào khác ngoài chữ “có.” Chữ “có” của anh ta biểu thị 

cho sự tồn tại. Mọi vật đều hiện hữu, đều là “có.” 

Trong trường hợp thứ tư, là trường hợp đang đề cập hôm nay. Anh ta 

nói rằng cái “có” bao hàm cái “không,” nhưng cái “không” lại không bao 

hàm cái “có.” Rốt cục đó là loại lý luận gì? Đó là loại lý thuyết mà anh ta đã 
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giãi bày. Bốn loại lý luận căn cứ vào sự càn loạn bất tử. Đó là lý luận không 

mạch lạc và chẳng sáng suốt tý nào. 

Đó hoàn toàn là những suy loạn hư vọng, không thực. Trước đây tôi đã 

giảng về tam tánh: 

Tánh biến kế chấp. 

Tánh y tha khởi. 

Tánh viên thành thật. 

Không biết quý vị đã hiểu rõ ý nghĩa của ba tánh này chưa? 

Tánh biến kế chấp là gì? Giả sử như các ông thấy một sợi dây thừng 

nằm trên đường vào một đêm không có trăng, quý vị có thể nghĩ “Ồ! Có lẽ 

là rắn.” Đó là biến kế chấp. Đó chỉ là một sợi dây thừng, mà quý vị khởi lên 

một nhận định sai lạc đó là con rắn. Giá như khi quý vị thấy bóng cây trong 

đêm trăng, quý vị sẽ nghĩ “Ồ! có lẽ là ma” rồi phát sợ. 

Có khi trong đêm quý vị thấy một con chó và nghĩ: “Ồ! đó là chó sói 

hay cọp.” Đó là sự sinh khởi của tánh biến kế chấp, khi quý vị nhìn kỹ, thấy 

nó chỉ là con chó, chẳng phải là sói, chẳng phải là cọp. Đây gọi là tánh “Y 

tha khởi.” 

Nương vào con chó. Tánh biến kế chấp của quý vị sinh khởi và hoạt 

động. Nó thực sự chỉ là con chó. Con chó là gì? Là một súc vật. Bởi vì quý 

vị có sẵn tánh biến kế chấp, nên lầm chó với chó sói, với cọp, hay lầm một 

sinh vật nào khác. Hoàn toàn tương tự như khi ban đêm quý vị nhìn một 

bóng cây dưới trăng. Quý vị tưởng rằng sợi dây thừng kia là con rắn. Nhưng 

khi quý vị nhìn kỹ, thì nó chỉ là sợi dây thừng. Sợi dây được gọi là tánh y tha 

khởi. Tánh y tha khởi là gì? Sợi dây thừng làm bằng gì? Nó làm bằng sợi gai. 

Sợi gai được gọi là tánh viên thành thật, sợi gai có thể làm thành dây thừng, 

đó là y tha khởi. Nương nơi tánh viên thành thật, mà tánh y tha khởi phát 

sinh. Nên khi quý vị không quán sát hiện tượng một cách kỹ lưỡng, thì 

tánh biến kế chấp sinh khởi. Tà thuyết ngoại đạo cũng tương tự như vậy. 
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Những gì họ nói không phải là những gì thực sự biểu hiện của vạn vật. 

Họ phát khởi những tà thuyết này là hoàn toàn dựa vào biến kế chấp. 

---o0o--- 

06. TÀ KIẾN VỀ HỮU TƯỚNG 

KINH VĂN: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc 

sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 

lăng xăng kia, khởi tâm chấp đó là dòng sinh diệt vô tận, thì người ấy 

rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết còn có tướng. 

GIẢNG: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. 

 Trong khi thiền quán, chánh tâm ngưng lặng, vững chắc thiên ma 

không khuấy phá được nữa. 

Điều này liên quan đến những hành giả khi tu tập đã đạt được chánh 

định kiên cố, bởi vì anh ta có được định lực kiên cố và chánh tâm, nên thiên 

ma không có cách nào quấy nhiễu được. Ma thuật hoàn toàn hết hiệu 

nghiệm. Mặc dù ma lực không thể dụng được đến hành giả, nhưng thiên ma 

lại sinh khởi ngay trong tâm hành giả. Loại ma từ tự tâm sinh khởi rất khó 

hàng phục. 

Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc 

thường nhiễu động lăng xăng kia. Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội 

gốc của các loài chúng sanh. Đó là manh mối, nguồn gốc của mọi loài chúng 

sanh. 

Quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia. Thấy được manh 

mối thường chuyển động vi tế kia. Hành giả quán sát được nguồn cội bản 
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chất của cái nhiễu động nhẹ nhàng, lăn tăn vi tế u ẩn của mười hai loài 

chúng sanh. Cội gốc của tánh chất ấy chính là hành ấm, được biểu hiện qua 

tướng nhiễu động rất vi tế kia. 

Nhưng nếu hành giả khởi tâm chấp đó là dòng sinh diệt vô tận, thì 

người ấy rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết còn có tướng. 

Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường chấp đó là dòng sanh diệt vô 

tận, thì người ấy rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi chết còn có 

tướng. 

Tướng nhiễu động vi tế kia giống như sự tương tục của sóng lăn tăn 

gợn trên mặt nước, nếu chấp như vậy, thì hành giả sẽ bị rơi vào tư tưởng mê 

lầm điên đảo, cho rằng sau khi chết vẫn còn sắc tướng. Do chấp rằng vẫn 

còn hiện hữu sau khi chết, nên tâm người ấy trở nên mê loạn. 

KINH VĂN: 

Hoặc tự củng cố thân mình, cho rằng sắc là ta. Hoặc thấy cái ta bao 

trùm khắp các cõi nước, cho rằng ta có sắc. Hoặc thấy các tiền trần kia, 

đều theo ta quay về, nên cho rằng sắc thuộc về ta. Hoặc cho rằng cái ta 

nương theo hành ấm mà tương tục, nên cho rằng ta ở trong sắc. 

GIẢNG: 

Hoặc tự củng cố thân mình, cho rằng sắc là ta. 

Hoặc hành giả tự chấp cứng lấy thân mình, cho rằng sắc chính là ngã. 

Người phát khởi loại vọng chấp này, là mong muốn thân xác mình 

được lâu dài và kiên cố. Anh ta tuyên bố rằng sắc là một yếu tố trong tứ đại, 

đơn giản chính là ngã. 

Hoặc thấy cái ta bao trùm khắp các cõi nước, cho rằng ta có sắc. 

Hoặc thấy mình bao trùm khắp các cõi nước, cho rằng trong ngã có sắc, 

chấp rằng tự tánh của mình viên dung vô ngại, bao hàm khắp các cõi nước 
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trong mười phương. Do đó, anh ta cho rằng Ngã chứa đựng cả sắc. Đó là 

loại sắc gì? Anh ta nói: “Ta có cái sắc vĩ đại vô cùng.” 

Hoặc thấy các tiền trần kia, đều theo ta quay về, nên cho rằng sắc 

thuộc về ta. 

Hoặc thấy các tiền trần kia đều quay về bên cái Ta, nên cho rằng sắc 

thuộc về ngã. Hoặc anh ta cho rằng các tiền trần kia đều theo anh ta đi khắp 

mọi nơi và sắc trong tứ đại hoàn toàn thuộc về ngã. 

Hoặc cho rằng cái ta nương theo hành ấm mà tương tục, nên cho 

rằng ta ở trong sắc. Cho rằng ngã nương nơi hành ấm mà tương tục, nên 

cho rằng ngã ở trong sắc. 

 KINH VĂN: 

Từ tất cả kiến chấp này, đều cho rằng sau khi chết còn có tướng. Xoay 

vần như thế có 16 tướng. 

GIẢNG: 

Từ tất cả kiến chấp này, đều cho rằng sau khi chết còn có 

tướng. Từ tất cả kiến chấp này, hành giả cho rằng sắc còn tồn tại sau khi 

chết. 

Trước đây khi giảng về sắc và triền trần, tôi có nói về bốn lý luận của 

hành giả: 

1. Sắc trong tứ đại thuộc về ta. 

2. Sắc trong tứ đại chính là ta. 

3. Sắc ở trong ta, thế nên ta lớn và sắc thì nhỏ. 

4. Tách rời khỏi ta, chẳng có sắc. 

Tóm lại: lý luận của anh ta đều vô nghĩa. Chẳng có chút gì hợp lý. Qua 

bốn lý thuyết này, anh ta chấp rằng có sự hiện hữu sau khi chết. 
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Xoay vần như thế có 16 tướng. 

Theo kiến chấp ấy, hành giả rơi vào mười sáu trường hợp hiện hữu của 

sắc tướng. 

Anh ta lấy bốn lý thuyết trên và liên hệ chúng với bốn thứ: Sắc ấm, thọ 

ấm, tưởng ấm và hành ấm. Như vậy thành ra 16 trường hợp hiện hữu của 

sắc, thọ, tưởng hành và tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Thật là vô ích khi hỏi tại 

sao lại đặt ra những lý luận này. Vì căn bản là bất hợp lý, trong đó chẳng có 

ý nghĩa gì cả. Tôi chẳng hiểu gì về bốn lý thuyết đó. Vì trước hết là chúng 

chẳng có gì rõ ràng minh bạch cả. 

 KINH VĂN: 

Từ đó, chấp rằng rốt ráo phiền não, tột cùng bồ-đề, hai tánh ấy đều 

khu biệt, không mâu thuẫn nhau. 

GIẢNG: 

Bốn lần bốn làm thành mười sáu cách mà sắc có thể hiện hữu. Hành giả 

thấy rằng bốn lý thuyết ấy có thể liên hệ với mỗi thứ trong bốn ấm: sắc ấm, 

thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm; hoặc với tứ đại: đất nước, gió, lửa. 

Từ đó, chấp rằng rốt ráo phiền não, tột cùng bồ-đề, hai tánh ấy đều 

khu biệt. 

Cho rằng phiền não luôn luôn là phiền não, bồ-đề luôn luôn là bồ-đề. 

Anh ta cho rằng phiền não mãi mãi là phiền não, bồ-đề vĩnh viễn là bồ-

đề. Như vậy nên câu: phiền não tức bồ-đề là sai. 

Không mâu thuẫn nhau. 

Hai tánh chất này cùng tồn tại song song, không mâu thuẫn nhau. 

Anh ta tuyên bố hai chức năng này tồn tại song song nhau, không phá 

vỡ nhau. Nhưng chúng tương tác với nhau. Nhưng quan điểm này hoàn toàn 
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sai lạc. Căn bản là điều ấy không thể có được. Tại sao anh ta nói như thế? Vì 

mê mờ tánh bồ-đề. 

KINH VĂN: 

Do chấp sau khi chết vẫn còn hiện hữu, nên rơi vào ngoại đạo và 

trở nên mê mờ tánh bồ-đề. Đây là ngoại đạo thứ sáu, lập nên lý thuyết 

điên đảo, cho rằng trong ngũ ấm, sau khi chết có tướng. 

GIẢNG: 

Do chấp sau khi chết vẫn còn hiện hữu, nên rơi vào ngoại đạo và 

trở nên mê mờ tánh bồ-đề. 

Bốn loại sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, nhân với bốn, làm thành 

mười sáu loại tồn tại của sắc. Hành giả nói rằng: Sắc tướng còn hiện hữu sau 

khi chết. Do vì chấp rằng sau khi chết vẫn còn hiện hữu. Hành giả rơi vào 

ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ-đề là chân tánh vốn có từ xưa của anh 

ta. 

Đây là ngoại đạo thứ sáu, lập nên lý thuyết điên đảo, cho rằng 

trong ngũ ấm, sau khi chết có tướng. 

Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ 6, lập nên lý thuyết điên đảo về sự hiện 

hữu của sắc tướng sau khi chết trong phạm vi ngũ ấm. 

Ngũ ấm ở đây chỉ liên quan đến bốn thứ, đó là: sắc ấm, thọ ấm, tưởng 

ấm, hành ấm. Không liên quan đến thức ấm. Anh ta nói rằng con người sau 

khi chết rồi, họ vẫn tiếp tục còn có hình tướng. Khi tâm ý anh ta bị rối loạn, 

mất phương hướng. Anh ta đưa ra loại lý thuyết này. 

---o0o--- 

07. TÀ KIẾN SAU KHI CHẾT KHÔNG CÒN SẮC TƯỚNG 

KINH VĂN: 
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Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc 

sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 

lăng xăng kia, khởi tâm suy lường về sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được 

trừ diệt rồi, thì người ấy sẽ rơi vào tư tưởng điên đảo, cho rằng sau khi 

chết, không còn có tướng. 

GIẢNG: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. 

Trong khi thiền quán, chánh tâm ngưng lặng vững chắc. Đây nói đến 

người tu tập định lực. Người ấy đã đạt được định lực kiên cố và trí tuệ. 

Thiên ma không còn khuấy phá được nữa. 

Dù trí tuệ chưa đạt đến mức cứu cánh và chân chánh trí tuệ, nhưng ma 

vương không làm gì được anh ta. Tuy nhiên, anh ta chưa hàng phục được ma 

ở trong tâm của anh ta. 

Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc 

thường nhiễu động lăng xăng kia. Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội 

gốc của các loại chúng sanh, thấy được manh mối của cái thường nhiễu động 

vi tế kia. 

Anh ta nhìn thấy được căn tánh khinh thanh, u ẩn của tất cả các loại 

chúng sanh, biểu hiện qua sự nhiễu động vi tế thường xuyên ấy. 

Khởi tâm suy lường về sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được trừ diệt 

rồi. Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường về ba loại sắc ấm, thọ ấm, 

tưởng ấm đã trừ diệt xong rồi, thì hành giả sẽ bị rơi vào ý tưởng mê lầm 

điên đảo; cho rằng sau khi chết, không còn sắc tướng. 

Anh ta nói rằng chẳng có gì tồn tại sau khi chết. Đó là loại lý luận điên 

đảo mà anh ta nghĩ ra. 

KINH VĂN: 
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Thấy sắc ấm đã diệt, thân không còn chỗ y cứ. Quán sát tưởng ấm 

đã tiêu dung, thấy tâm không ràng buộc. Biết thọ ấm đã tiêu trừ, chẳng 

còn dính dáng vào đâu. Các ấm này đã tiêu tán, dù còn có lý sinh khởi, 

nhưng thọ ấm, tưởng ấm không còn nữa, nên hành giả cho rằng mình 

như cây cỏ. 

GIẢNG: 

Thấy sắc ấm đã diệt, thân không còn chỗ y cứ. 

Sắc ấm đã diệt, không rõ nguyên nhân nào mà thân xác còn hiện hữu. 

Hình hài không còn nơi nương gá nữa. Như đã cho mất đi rồi. 

Quán sát tưởng ấm đã tiêu dung, thấy tâm không ràng buộc. 

Thấy tưởng ấm đã tiêu dung, thấy tâm như không bị ràng buộc. Hành 

giả đã vượt qua được tưởng ấm. Tưởng ấm đã tiêu dung rồi. Không còn nơi 

chốn cho tâm nương gá vào nữa, không còn nơi để sinh khởi vọng tưởng 

nữa. 

Biết thọ ấm đã tiêu trừ, chẳng còn dính dáng vào đâu. 

Biết thọ ấm đã tiêu trừ, chẳng còn liên hệ gì nữa. Thọ ấm của mình đã 

tiêu dung rồi, không còn liên hệ với ngoại duyên nữa. Các ấm này đã tiêu 

tán. Ba loại: Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã tiêu dung. 

Dù còn lý sinh khởi, dù những hiện tượng rất nhỏ, vết tích của hành 

ấm còn tồn tại. 

Nhưng thọ ấm và tưởng ấm không còn nữa, khiến hành giả cho 

rằng mình giống như cây cỏ. Do đã hết sạch thọ ấm và sắc ấm. Anh ta xem 

mình đồng với cây cỏ. 

KINH VĂN: 

Rồi nghĩ rằng, hiện tiền thể chất này còn không nắm bắt được, làm 

sao sau khi chết lại còn sắc tướng? Do nghiệm xét như thế, nên cho rằng 
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sau khi chết không còn sắc tướng. Xoay vần như vậy, có tám thứ luận 

vô tướng. 

GIẢNG: 

Rồi nghĩ rằng, hiện tiền thể chất này còn không nắm bắt được. 

Thể chất này nay chẳng tồn tại, không chỉ là sắc tướng không tồn tại 

mà tâm cũng thế. Anh ta cho rằng phương diện vật chất của sắc và tâm bây 

giờ đã tiêu tán. Điều này liên quan đến bốn thứ: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, 

hành ấm. Nhớ rằng hành giả cho thân mình đồng như cây cỏ. Đó có nghĩa là 

anh ta không có tri giác. Dù anh ta còn sống, nhưng chẳng có được gì cả. 

Làm sao sau khi chết lại còn sắc tướng? Nếu hành giả không thể tìm 

thấy được dấu tích nào của sự hiện hữu, bất kỳ cái gì thực sự là hình và 

tướng, ngay bây giờ trong lúc còn sống, thì làm sao mà có được chút sắc 

tướng tồn tại sau khi chết? 

Do vì nghiệm xét như thế nên cho rằng sau khi chết không còn sắc 

tướng. 

Anh ta nghiền ngẫm ý tưởng này, xem xét nó qua nhiều khía cạnh. 

“Nếu ngay đời này chẳng có sắc tướng, làm sao sau khi chết lại có được? 

Nên sau khi chết cũng chẳng có sắc tướng.” 

Nếu không có bằng chứng cho sự hiện hữu của sắc ấm, thọ ấm, tưởng 

ấm, hành ấm trong khi sống, thì chắc chắn cũng chẳng có bằng cớ nào cho 

sự hiện hữu của chúng sau khi chết. 

Xoay vần như vậy, có tám thứ luận vô tướng. 

Phát triển ý tưởng như vậy, nên hành giả rơi vào tám thứ luận vô tướng. 

Đó là bốn trường hợp không hiện hữu của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, 

hành ấm trong khi còn sống, và bốn trường hợp không hiện hữu của bốn thứ 

ấy sau khi chết. Tất cả đều biến mất. 
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KINH VĂN: 

Do đây, cho rằng niết-bàn nhân quả tất cả đều là không, chỉ có tên 

gọi, rốt ráo đều là đoạn diệt. 

GIẢNG: 

Do đây, vì lý luận của anh ta là bốn uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành) đều 

không tồn tại. Căn cứ vào tám thứ luận vô tướng.Cho rằng niết-bàn nhân 

quả tất cả đều là không. Hoặc hành giả chấp rằng niết-bàn, nhân quả đều là 

không. Hành giả cho rằng không có niết-bàn, và phủ nhận nhân quả. Nếu 

thực sự như vậy, thì chẳng có lý do gì để mọi người có thể tu tập thành Phật. 

Tại sao vậy? Theo lý luận của anh ta thì chẳng có gì tồn tại hết thảy. 

Anh ta nghĩ: chỉ có tên gọi, rốt ráo đều là đoạn diệt. Các pháp chẳng 

là gì cả, chỉ là danh tự. Thực sự chẳng có gì tồn tại. Đó là những gì anh ta 

quan niệm. 

KINH VĂN: 

 Do chấp sau khi chết không còn có tướng như vậy, nên rơi vào 

ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây gọi là ngoại đạo thứ bảy, lập nên 

những thứ luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết không còn có 

tướng. 

GIẢNG: 

Do chấp sau khi chết không còn có tướng như vậy. Anh ta cho rằng 

sau khi chết chẳng còn gì cả. Mọi vật đều là không. 

Do chấp rằng sau khi chết không còn sắc tướng. Nên rơi vào ngoại 

đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Hành giả rơi vào một thứ ngoại đạo, mê mờ tánh 

bồ-đề. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ bảy, lập nên những thứ luận điên 

đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết không còn có tướng. 

Anh ta cho rằng sau khi chết chẳng còn gì tồn tại trong phạm vi của ngũ 

ấm. Do đó thứ lý luận điên đảo từ tâm anh ta lập nên. 
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---o0o--- 

08. TÀ KIẾN PHỦ NHẬN CẢ CÓ VÀ KHÔNG CÓ TƯỚNG SAU KHI 

CHẾT 

KINH VĂN: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc 

sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 

lăng xăng kia, trong trạng thái hành ấm chưa tiêu dung, nhưng thọ ấm 

và tưởng ấm đã tiêu trừ, nếu khởi tâm chấp trước cả hai cái có và 

không, thì tự thể phá nhau. Người ấy rơi vào luận thuyết điên đảo, phủ 

nhận cả có, cả không còn gì tồn tại sau khi chết. 

GIẢNG: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. 

 Hành giả trong khi thiền quán, chánh tâm ngưng lặng, vững chắc, thiên 

ma không khuấy phá được nữa. 

Điều này đề cập đến người tu tập chánh định, có được định lực mạnh 

mẽ và kiên cố, mặc dù ngoại ma không thể đến khuấy rối anh ta được nữa, 

nhưng mà từ trong tâm thì rất khó hàng phục. 

Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc 

thường nhiễu động lăng xăng kia. Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội 

gốc của mười hai loại chúng sanh, thấy được manh mối của trạng thái 

thường nhiễu động vi tế kia. Anh ta quán sát được trạng thái khinh thanh u 

ẩn trong tâm. Vào lúc ấy, tình trạng đó là tướng thường nhiễu động vi tế của 

hành ấm. 

Trong trạng thái hành ấm chưa được tiêu dung, nhưng thọ ấm, 

tưởng ấm đã được diệt trừ. Nếu hành giả khởi tâm chấp cả có và 

không, thì tự thể phá nhau,. 
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“Bản ngã” riêng của anh ta đã bị xóa sạch, nó không còn tồn tại nữa. 

Nên nó mâu thuẫn trong tâm. Nếu cho rằng mọi vật đều tồn tại, thì anh ta 

cũng tồn tại. Nếu nói rằng mọi vật không còn tồn tại, thì anh ta cũng không 

tồn tại. Khi anh ta tự mâu thuẫn với chính mình, thì anh ta cũng bị hủy hoại 

lấy mình, anh ta tự nhận lý thuyết của chính mình. 

Người ấy rơi vào luận thuyết điên đảo, phủ nhận cả có, cả không 

còn gì tồn tại sau khi chết. 

Anh ta cho rằng sau khi anh ta chết, chẳng có gì tồn tại lẫn không tồn 

tại. Thế thì đó là cái gì? Có phải cái “chẳng tồn tại cũng chẳng không tồn 

tại” là trung đạo chăng? - Không. Anh ta chẳng quan tâm đến trung đạo, 

cũng chẳng quan tâm đến việc mình có chứng được trung đạo hay không? 

Đây là điểm anh ta sai lầm và trở nên mê hoặc. 

KINH VĂN: 

Thấy sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm có mà chẳng phải có. Xét trong 

dòng chuyển biến của hành ấm, thấy cái không chẳng phải là không. 

GIẢNG: 

Thấy sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm có mà chẳng phải có. Chú ý vào sắc 

ấm, thọ ấm, tưởng ấm, ba ấm mà hành giả đã tiêu trừ và vượt qua được, thấy 

sự hiện hữu đó không thực là hiện hữu. Hành giả nhận biết một trạng thái 

hiện hữu, nhưng nó không thực sự hiện hữu. 

Xét trong dòng chuyển biến của hành ấm, hành giả thấy rằng cái 

không hiện hữu không thực sự là không, thấy cái không chẳng phải là 

không.. 

Trong sự nhiễu động vi tế của hành ấm, hành giả thấy rằng những gì 

không hiện hữu, dường như cũng có sự hiện hữu. Do đó, chẳng có sự tồn tại 

và cũng chẳng có cái không tồn tại. Nên anh ta kiến lập lý thuyết này. 

KINH VĂN: 
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 Xoay vần như thế, cùng tột các ấm, lập thành tám tướng “chẳng 

phải có, chẳng phải không.” Gặp duyên gì cũng đều nói rằng sau khi 

chết là có tướng, không tướng. 

GIẢNG: 

Xoay vần như thế, cùng tột các ấm, lập thành tám tướng “chẳng 

phải có, chẳng phải không.” 

Trước đây hành giả thấy một trạng thái, trong đó, sự hiện hữu từ trước 

kia của các sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm trở nên bị tiêu dung không 

còn nữa, và dòng chuyển động trôi chảy lăn tăn của hành ấm lẽ ra sau đó sẽ 

không còn hiện hữu nữa, mà nay vẫn còn tồn tại. 

Quán xét cùng tột trước sau các ấm này. Hành giả khảo sát tuần tự từng 

món, cố gắng khám phá nguyên lý cơ bản. Anh ta nghiên cứu kỹ lưỡng bốn 

món sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, quán xét chúng từ tất cả mọi khía 

cạnh. Lập thành tám tướng hoàn toàn phủ định sự hiện hữu. Có tám trường 

hợp, đều phủ nhận sự hiện hữu của sắc tướng. 

Gặp duyên gì cũng đều nói rằng sau khi chết là có tướng, không 

tướng. 

Bất luận khi đề cập đến ấm nào, anh ta chỉ có một câu trả lời. Hành giả 

đều nói rằng sau khi chết, chẳng có sự không hiện hữu (có), cũng chẳng có 

sự hiện hữu (vô). 

KINH VĂN: 

 Lại thấy hành ấm thay đổi liên tục, tâm phát thông ngộ, chấp tất 

cả đều chẳng phải có, chẳng phải không,. 

GIẢNG: 

Lại nữa, thấy các hành ấm thay đổi liên tục, hành giả nghiên cứu kỹ 

lưỡng hơn về bản chất của hành ấm, vì hành ấm có sự thường nhiễu động 

lăng xăng rất nhỏ nhiệm, nó luôn luôn trôi chảy và biến dạng. 
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Tâm phát thông ngộ, tâm phát ra một sự hiểu biết sáng suốt, khiến 

phủ nhận cả có lẫn không hiện hữu. 

Chấp tất cả đều chẳng phải có, chẳng phải không. Một sự hiểu biết 

sáng suốt nhầm lẫn (tà ngộ) xảy ra trong tâm ý hành giả, và anh ta quyết 

đoán rằng cả có lẫn không hiện hữu, cả hai đều không có căn cứ. Phải chăng 

đây là trung đạo ? Không. Anh ta không hiểu được nghĩa rốt ráo của trung 

đạo. Đó là lý do tại sao anh ta chẳng quan tâm đến trung đạo. Anh ta chỉ 

quan tâm đến hiện hữu (có) và (không) hiện hữu. 

Nên anh ta không thể quyết đoán được điều gì là thực, điều gì là hư. 

Hư thực lộn lạo. Vạn vật chẳng hư chẳng thật. Quý vị nói vạn vật là 

thực, anh ta lại chối từ điều đó. Quý vị nói vạn vật là hư, anh ta cũng phủ 

nhận điều ấy. Vì anh ta chủ trương rằng chẳng thực cũng chẳng hư, nên anh 

ta đã bị tán loạn. 

 KINH VĂN: 

 Do những kiến chấp sau khi chết “chẳng phải có, chẳng phải 

không” như thế mà đường sau mờ mịt, không còn lối đi. Nên rơi vào 

ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ tám, lập 

luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, sau khi chết, chẳng phải có, chẳng 

phải không. 

GIẢNG: 

Do những kiến chấp sau khi chết “chẳng phải có, chẳng phải 

không” như thế mà đường sau mờ mịt, không còn lối đi. 

Do những thứ kiến chấp mà anh ta đã lập từ trước nầy, nên phủ nhận cả 

sự tồn tại lẫn không tồn tại sau khi chết. Đối với hành giả, tương lai mờ mịt, 

không thể nói được điều gì về điều ấy cả. 

Anh ta nói rằng sau khi chết, còn có cả sự hiện hữu lẫn không hiện hữu. 

Hoàn toàn không biết được nơi sẽ kết thúc của hành ấm. Vì không thể biết gì 

về điều ấy cả, nên không có thể bàn luận, không có gì để nói về điều ấy cả. 
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Do vậy, nên rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Hành giả rơi lạc 

vào ngoại đạo, vì lạc vào tà thuyết ngoại đạo, nên mê lầm tánh bồ-đề. 

Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ tám, lập nên lý luận điên đảo, chấp 

trong ngũ ấm, sau khi chết, chẳng phải có, chẳng phải không. Phủ nhận 

cả sự hiện hữu lẫn không hiện hữu, trong phạm vi ngũ ấm sau khi chết. 

Anh ta nói rằng sau khi chết còn có sự hiện hữu, cũng như còn có sự 

không hiện hữu trong phạm vi của ngũ ấm. Vì tâm thức hành giả trở nên mê 

loạn, nên phát ra loại lý luận điên đảo này. 

---o0o--- 

09. TÀ KIẾN VỀ ĐOẠN DIỆT 

KINH VĂN: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc 

sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 

lăng xăng kia, sinh tâm kế chấp sau nầy là không, người ấy rơi vào mê 

lầm với bảy luận thuyết đoạn diệt. 

GIẢNG: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Hành giả trong khi 

thiền quán, chánh tâm ngưng lặng, vững chắc. Thiên ma không khuấy phá 

được nữa. 

Hành giả, người tu thiền quán đã phát triển được định lực đến mức kiên 

cố và chánh tâm. Vậy nên thiên ma không còn cách nào quấy nhiễu được. 

Hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội gốc của mười hai loài chúng sinh, 

thấy được manh mối trạng thái thường nhiễu động vi tế kia. Hành giả quán 

sát bản chất bí ẩn, hư ảo trong sáng nhẹ nhàng. Đến lúc này trong hành ấm 

có sự nhiễu động rất vi tế. Nhưng nếu, anh ta không biết được trạng thái khi 

vượt qua hành ấm, sinh tâm kế chấp sau khi chết không còn sự hiện hữu, 
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người ấy rơi vào mê lầm với bảy luận thuyết đoạn diệt. Người ấy sẽ tin vào 

bảy thứ luận đoạn diệt. 

KINH VĂN: 

Hoặc chấp hết thân này là diệt, hoặc chấp hết ngũ dục là diệt, hoặc 

chấp hết khổ là diệt, hoặc chấp tột vui là diệt, hoặc chấp cực điểm của 

xả bỏ là diệt. 

GIẢNG: 

Hoặc chấp hết thân này là diệt. 

Hành giả quán xét thấy rằng loài chúng sinh có thân xác ở khắp mọi 

nơi, thân xác ấy cuối cùng sẽ hủy hoại. Những nơi này là bốn châu lớn trong 

thiên hạ: Nam Diêm-phù-đề, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, 

Bắc Câu Lô Châu, và ngay cả nơi cõi trời Lục dục. 

Hoặc chấp hết ngũ dục là diệt. Hoặc phỏng đoán khi tham muốn ngũ 

dục đã hết. Khi vượt qua được Dục giới ở cõi trời Sơ thiền còn gọi là Ly sinh 

hỷ lạc địa đó là đoạn diệt. Ở cõi trời Sơ thiền, quý vị thoát khỏi sự cấu 

nhiễm của chúng sinh và hưởng được nhiều niềm vui. 

Hoặc chấp hết khổ là diệt. Hoặc chấp sau khi khổ chấm dứt, trong cõi 

trời thứ hai, gọi là Định sanh hỷ lạc địa đó là đoạn diệt. Đến đây, thấy vui vì 

đã đạt được định lực. 

Hoặc chấp tột vui là diệt. Hoặc chấp niềm vui khi đạt đến tột đỉnh đó 

là đoạn diệt. Hành giả cho rằng trạng thái cực lạc ở cõi trời thứ ba (Ly hỷ 

diệu lạc địa) cũng sẽ chấm dứt. Vì khi đã trải qua được niềm vui tột cùng vi 

diệu, hành giả ước đoán rằng cõi Thiền thứ ba cũng sẽ đoạn diệt. 

Hoặc chấp cực điểm của xả bỏ là diệt. Hoặc chấp sự xả bỏ khi đến 

cực điểm là đoạn diệt. Hành già phỏng đoán cõi trời thiền thứ tư (Xả niệm 

thanh tịnh địa ) cũng sẽ đoạn diệt. Anh ta suy đoán cõi trời Tứ không, nơi 

không còn chướng ngại của sắc chất cũng sẽ đoạn diệt. 
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Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nhấp nháy mắt mùa hạ đã trôi 

qua rồi. Ở Trung Hoa, Khổng Tử ví cuộc đời như dòng nước trôi qua không 

ngừng nghỉ. Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Có câu ngạn ngữ: 

“Nhất thốn quang âm nhất thốn kim 

 Thốn kim nan mại thốn quang âm.” 

Nghĩa là: “Một khoảnh khắc thời gian đáng giá cả lượng vàng. Nhưng 

lượng vàng khó mua nổi một khoảnh khắc thời gian.” Một khoảnh khắc thời 

gian giá trị bằng cả lượng vàng. Nếu quý vị mất vàng, quý vị có thể sắm lại 

được. Nhưng một khi thời gian mất đi thì chẳng có cách nào lấy lại được. Do 

vậy thời gian còn quý hơn cả vàng. Nên trong đạo Phật nói rằng: “Một 

khoảnh khắc thời gian cũng như một cõi đời người.” Khi thời gian rút ngắn 

lại, đời sống con người lại càng ngắn hơn. Chúng ta phải nên quý trọng thời 

gian đừng để nó tùy tiện trôi qua trong sự vô ích. 

Suốt mùa hạ này, chúng ta đã bắt đầu thời khóa tụng kinh, ngồi thiền 

vào lúc sáu giờ sáng mỗi ngày. Từ sáng sớm cho đến 9 giờ tối. Mọi người đã 

đem hết tâm lực để dụng công tu tập. Tôi tin rằng thời gian này chắc hẳn là 

quý hơn vàng, giá trị hơn kim cương. Nay mọi người hãy cùng nhau hết lòng 

lắng nghe, thấm nhuần những điều đã được học, phát tâm tu tập. Đây là 

khoảnh khắc thời gian quý giá nhất trong đời. Thật đáng tiếc khi thời gian 

trôi qua chỉ trong chớp mắt. Cho dù thời khắc gần như đã đi qua, Phật pháp 

mà chúng ta vừa học được cũng như hạt giống kim cương trong tâm thức ta 

gieo vào mảnh đất là thức thứ tám (A-lại-da thức ). Trong tương lai chắc 

chắn sẽ sinh ra quả kim cương bất hoại. Đó cũng là Phật quả, nghĩa là chúng 

ta sẽ được thành Phật. 

Khi nào thì chúng ta sẽ thành Phật? Tùy thuộc vào cách chúng ta siêng 

năng canh tác, tưới tẩm các hạt giống một khi nó đã được gieo vào lòng đất 

rồi. Cũng như người nông dân, chúng ta phải tưới nước, nhổ cỏ dại, xới đất 

cho tơi xốp để hạt giống có thể nảy mầm. Thế nào gọi là nhổ cỏ dại? Cỏ dại 

có nghĩa là vào mọi lúc, ta phải đề phòng sự phát triển rất vi tế của tạp niệm 

và trừ bỏ những vọng tưởng ấy đi. 
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Hằng ngày ta phải nỗ lực công phu theo cách này như người nông dân 

chăm sóc và tưới tẩm ruộng vườn của họ. Tưới nước và nhổ cỏ dại hằng 

ngày, hạt giống kim cương mà quý vị đã gieo vào lòng đất sẽ nảy chồi bồ-

đề, dần dần chồi non bồ-đề ấy sẽ lớn thành cây bồ-đề; rồi nó sẽ kết thành 

quả bồ-đề. Nhưng quý vị phải chăm sóc bảo vệ chồi non Bồ-đề ấy, nếu quý 

vị xao lãng việc tưới nước và vun xới cho nó, thì nó sẽ tàn lụi đi. 

Tước nước nghĩa là gì? Nếu quý vị học Phật pháp hằng ngày, có nghĩa 

là quý vị đang tưới cho mầm bồ-đề bằng nước của Pháp. Đúng lúc quả kim 

cang sẽ chín muồi. Nếu quý vị không tiếp tục chăm sóc hạt giống kim cang 

sau kỳ pháp hội này, thì không dễ gì hạt kim cang sẽ nảy chồi. Quý vị phải 

chăm sóc hạt giống thật chu đáo. Đừng nên theo thói quen thích làm những 

việc mình ưa thích. Hãy tuân thủ theo giới luật và cư xử cho hòa hợp, đừng 

bừa bãi, khinh suất trong khi hành xử. Nếu quý vị giữ đúng giới luật, nghĩa 

là quý vị hòa hợp với Phật pháp. Nếu không tuân thủ giới luật, thì chưa hiểu 

Phật pháp. Quý vị nhất định phải nên tuân thủ theo giới luật, đừng quá 

phóng túng và không tự kiềm chề mình được. Đây là điều tôi hy vọng ở quý 

vị. 

Trong pháp hội giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm vào mùa hạ này, nhất định 

sẽ giống như trong trường hợp: 

“Nhất lịch nhĩ căn, vĩnh vi đạo tràng” 

Nghĩa là: “Ngay khi nghe được ý chỉ của kinh này rồi, vĩnh viễn nơi 

tâm thức của quý vị đã là đạo tràng, là mảnh đất tâm đã được gieo hạt giống 

bồ-đề.” 

KINH VĂN: 

Xoay vần như thế, cùng tột đến bảy quan niệm chấp trước hiện tiền 

là tiêu diệt, đã diệt rồi thì không hồi phục lại nữa. Do chấp sau khi chết 

là đoạn diệt như thế, nên rơi vào ngoại đạo, lầm mất tánh bồ-đề. Đây là 

ngoại đạo thứ 9, lập nên những thứ luận điên đảo, chấp trong ngũ ấm, 

sau khi chết là đoạn diệt hẳn. 
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GIẢNG: 

Xoay vần như thế, cùng tột đến bảy quan niệm chấp trước hiện tiền 

là tiêu diệt, đã diệt rồi thì không hồi phục lại nữa. 

Vì những kế chấp đoạn diệt sau khi chết. Hành giả vẫn duy trì tư tưởng 

cho rằng sau khi chết, chẳng còn bất cứ thứ gì tồn tại. Mọi vật đều tiêu 

diệt. Nên rơi vào ngoại đạo, lầm mất tánh bồ-đề. Hành giả sẽ rơi vào 

ngoại đạo, mê mờ tánh bồ-đề, mê mờ về tánh giác ngộ chân chánh. Đây là tà 

thuyết ngoại đạo thứ chín, lập nên những thứ luận điên đảo. Chấp trong 

ngũ ấm, sau khi chết là đoạn diệt hẳn. 

Cho rằng sau khi chết trong phạm vi ngũ ấm là đoạn diệt hẳn. Với tâm 

mê muội, hành giả nghĩ rằng sự đoạn diệt sau khi chết là ở trong phạm vi 

của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm. 

---o0o--- 

10. TÀ KIẾN VỀ NIẾT BÀN 

KINH VĂN: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc 

sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động 

lăng xăng kia, sinh tâm kế chấp sau nầy là có. Người ấy rơi vào năm thứ 

luận về niết-bàn. 

 GIẢNG: 

Lại nữa các thiện nam tử đó, trong tam-ma-đề, chánh tâm đứng 

lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. 

Trong khi tu tập thiền quán, chánh tâm ngưng lặng vững chắc. Thiên 

ma không khuấy phá được nữa. Vì hành giả đã được định lực vững chắc và 

chính tâm thuần hòa, thanh tịnh. Thiên ma không có cơ hội quấy phá, 

thiên ma chẳng có ảnh hưởng gì đến hành giả được nữa. 
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Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc 

thường nhiễu động lăng xăng kia, sinh tâm kế chấp sau nầy là có. 

Hành giả nghiên cứu cùng tột cội gốc của các loài chúng sinh, thấy 

được manh mối trạng thái thường nhiễu động vi tế kia. Khảo sát tâm thức 

của các loài chúng sinh kia, vốn u ẩn, khinh thanh trong dòng nhiễu động rất 

vi tế. 

Người ấy rơi vào năm thứ luận về niết-bàn. 

Nhưng nếu hành giả sinh tâm kế chấp về sự hiện hữu sau khi chết, sẽ 

rơi vào năm thứ luận sai lạc về niết-bàn. 

Vượt qua hành ấm, hành giả lại nhận thấy có sự hiện hữu. Căn cứ vào 

sự thường hằng của từng niệm, từng niệm trôi chảy không ngừng trong 

phạm vi hành ấm. Anh ta có kiến chấp sai lầm về sự hiện hữu và tin vào năm 

thứ luận về Niết Bàn. 

KINH VĂN: 

 Hoặc xem Dục giới là chuyển y chân chánh, do thấy sáng suốt cùng 

khắp nên sanh tâm yêu thích. Hoặc nhận cõi Sơ thiền là nơi chuyển y 

chân chánh, do tâm không còn lo buồn. Hoặc nhận cõi Nhị thiền là 

chuyển y chân chánh, do tâm không khổ lụy nữa. Hoặc nhận Tam thiền, 

vì rất vui đẹp. Hoặc nhận Tứ thiền vì cả vui khổ thực sự tiêu vong, 

không còn chịu sinh diệt trong luân hồi nữa. 

GIẢNG: 

Hoặc xem Dục giới là chuyển y chân chánh. Đó là nơi mà anh ta sẽ đi 

đến, anh ta thấy cõi trời Dục giới là nơi chuyển y chân chánh. Tại sao? 

Do vì hành giả thấy sáng suốt cùng khắp và sanh tâm yêu thích nơi ấy. 

Cõi trời Dục giới hiện ra rất hoàn mãn và sáng rực, nên anh ta phát khởi tâm 

luyến mộ và ước ao sinh về nơi đó. Anh ta nhận nơi đó như một nơi chốn để 

quay về, như là một cảnh giới niết-bàn. Anh ta nghĩ rằng Dục giới là một cõi 

niết-bàn chân thực. 
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Hoặc nhận cõi Sơ thiền là nơi chuyển y chân chánh, do tâm không 

còn lo buồn. Anh ta nghĩ rằng chúng sinh trong cõi trời Sơ thiền (Ly sinh hỷ 

lạc ) đã bỏ lại hết đằng sau những âu lo, phiền não rồi, đồng thời sinh khởi 

một cảm giác hoan hỷ. Do vậy nên hành giả ao ước được sanh về nơi đó. 

Hoặc nhận cõi Nhị thiền là chuyển y chân chánh, do tâm không 

khổ lụy nữa. Trong khi thiền quá, hành giả có thể đạt đến cõi trời Nhị thiền, 

nơi tâm không còn khổ nữa, vì hành giả đã phát triển được định lực. Cõi trời 

này gọi là Định sanh hỷ lạc. 

Hoặc nhận Tam thiền, vì rất vui đẹp, vì rất ham thích niềm vui tột 

bực ở đó. Anh ta nghĩ rằng mình sẽ đạt được bất kỳ điều gì mình muốn ở đó, 

vì thế anh ta cho rằng đây là cõi trời kia là cảnh giới niết-bàn. 

Hoặc nhận Tứ thiền vì cả vui khổ thực sự tiêu vong, không còn 

chịu sinh diệt trong luân hồi nữa. 

 Hành giả cho rằng mình không còn trải qua sự luân hồi sanh tử nữa. 

Hành giả cho rằng trong cõi trời Tứ thiền, gọi là Xả niệm thanh tịnh địa, nơi 

khổ vui đều tiêu dung và không còn tái sinh trong tam giới nữa. Do vì cảnh 

giới này rất thanh tịnh, nên hành giả xem đó là cảnh giới niết-bàn, muốn 

quay về an trụ nơi đó. 

KINH VĂN: 

Mê chấp các cõi trời hữu lậu, phát khởi kiến giải vô vi, lầm sự an 

ổn năm chỗ ấy là nơi nương tựa thắng tịnh. Tuần hoàn rốt ráo trong 

năm chỗ như vậy. 

GIẢNG: 

Mê chấp các cõi trời hữu lậu, phát khởi kiến giải vô vi. 

Những cõi trời này còn trong vòng hữu lậu, nhưng hành giả mê lầm 

“Nhận giặc làm con” khởi nên kiến giải vô vi, và xem năm trạng thái này là 

nơi nương tựa thù thắng. Lầm sự an ổn năm chỗ ấy là nơi nương tựa 
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thắng tịnh. Anh ta cảm thấy rằng năm trạng thái này là an ổn và bảo đảm, 

đó là nơi tuyệt đối thanh tịnh, thù thắng để quay về an trụ. 

Tuần hoàn rốt ráo trong năm chỗ như vậy. 

Cứu xét kỹ lưỡng theo cách ấy, nên quyết đoán có năm chỗ rốt ráo. 

Anh ta nghĩ các cảnh giới ấy là trạng thái tột cùng nơi anh ta có thể nhập 

niết-bàn. Anh ta không nhận ra những cõi trời này vẫn còn trong vòng hữu 

lậu.  

KINH VĂN: 

Do kế chấp năm thứ niết-bàn hiện có như vậy, nên rơi vào ngoại 

đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đây là ngoại đạo thứ mười, lập nên những luận 

điên đảo, chấp trong ngũ ấm, có năm thứ niết-bàn hiện có. 

GIẢNG: 

Do kế chấp năm thứ niết-bàn hiện có như vậy, nên rơi vào ngoại 

đạo, mê mờ tánh bồ-đề. Đánh mất trực giác về bản tánh giác ngộ sáng 

suốt. Đây là ngoại đạo thứ mười, lập nên những luận điên đảo, chấp 

trong ngũ ấm, có năm thứ niết-bàn hiện có. 

Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ mười, lập nên những luận thuyết sai lầm 

về năm loại niết-bàn hiện có, trong phạm vi của ngũ ấm. Những luận thuyết 

ấy là hoàn toàn sai lạc và điên đảo. 

---o0o--- 

E. LỜI KHUYÊN TỔNG KẾT CỦA ĐỨC THẾ TÔN VỀ CÁC TÀ 

KIẾN 

KINH VĂN: 

A-nan, tất cả mười thứ tri giải cuồng loạn trong thiền-na như thế, 

đều do tâm dụng công giao xen với hành ấm nên phát ra ngộ giải này. 

GIẢNG: 



  Trang 71 

A-nan, tất cả mười thứ tri giải cuồng loạn trong thiền-na như 

thế, tất cả mười thứ tri giải cuồng loạn sai lầm như thế được nói ở trên xảy 

ra trong thiền định. đều do tâm dụng công giao xen với hành ấm nên phát 

ra ngộ giải này. Chính là do tâm nỗ lực công phu thiền quán giao xen 

với hành ấm. 

Vấn đề gì sẽ xảy ra ở đây? Vì hành giả vừa vượt qua hành ấm. Nếu 

chánh tri, chánh kiến của hành giả thắng lướt, thì anh ta có thể nhảy vượt 

qua rào cản này. Nếu hành ấm thắng thì anh ta sẽ bị ma gá vào. Nên phát ra 

ngộ giải này. 

KINH VĂN: 

 Chúng sinh ngu mê, không tự suy xét được. Gặp phải cảnh ấy, 

nhận mê làm ngộ, nói rằng mình đã chứng thánh. Thành tội đại vọng 

ngữ, sẽ đọa vào ngục vô gián. 

GIẢNG: 

Chúng sinh ngu mê, không tự suy xét được. 

Chúng sinh thường bướng bỉnh, si mê và vô ý thức, không có một niệm 

phản tỉnh tự hỏi mình là ai và căn tánh của mình là gì? 

Gặp phải cảnh ấy khi trạng thái này xảy ra, liền bị bối rối hoảng loạn, 

nhưng vì không gặp được vị thiện tri thức sáng mắt chỉ điểm cho. 

Nhận mê làm ngộ, nói rằng mình đã chứng thánh. Anh ta tuyên bố 

đã giác ngộ và đã thành Phật. Thành tội đại vọng ngữ vì anh ta đã phạm tội 

đại vọng ngữ như vậy, nên sẽ đọa vào ngục vô gián. 

KINH VĂN: 

Sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên đem lời dạy của Như Lai 

truyền bá trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa 

này. Đừng để cho tâm ma tự gây những tội chướng sâu nặng. Giữ gìn 

che chở cho chúng sanh tiêu trừ tà kiến. 
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GIẢNG: 

Sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên đem lời dạy của Như Lai 

truyền bá trong đời mạt pháp, khiến cho tất cả chúng sinh hiểu rõ nghĩa 

này. 

Sau khi Như Lai nhập niết-bàn. Trong tương lai A-nan và quý vị trong 

Tăng đoàn nên truyền bá lời dạy này của Như Lai. Những lời Như Lai đã 

giảng nói. Chỉ bày và giáo hóa cho chúng sinh trong đời mạt pháp được hiểu 

rõ nghĩa chân thực này. Quý vị nên chỉ bày cho toàn thể chúng sinh hiểu 

được những đạo lý này. 

Đừng để cho tâm ma tự gây những tội chướng sâu nặng. Giữ gìn 

che chở cho chúng sanh tiêu trừ tà kiến. 

Đừng để cho tà ma sinh khởi trong tâm, gây nên những tội chướng sâu 

nặng. Đừng để cho mọi loài chúng sinh tạo nên nghiệp xấu. Bảo hộ che chở 

cho chúng sanh tiêu trừ tà kiến. Hộ trì Phật pháp, tiêu trừ tà kiến. 

KINH VĂN: 

Dạy cho họ giác ngộ đạo nghĩa chân thật. Nơi đạo vô thượng, 

không lạc vào đường tẻ. Đừng để cho chúng sinh hài lòng với chút ít 

hiểu biết rồi tự cho là đủ. Phải làm mẫu mực thanh tịnh của bậc Đại 

giác vương.  

GIẢNG: 

Dạy cho họ giác ngộ đạo nghĩa chân thật. 

Dạy cho chúng sinh giác ngộ nghĩa sâu rộng chân thật của đạo Vô 

Thượng, giúp cho thân và tâm chúng sinh trong đời mạt pháp hiểu được giáo 

lý chân thật tối thượng. 

Nơi đạo vô thượng, không lạc vào đường tẻ. 
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 Giúp cho chúng sinh không lạc vào đường tẻ. Đừng để cho chúng sinh 

đuổi theo các giáo pháp nông cạn thô thiển, mà không ham thích giáo pháp 

căn bản. Đừng để cho chúng sinh khi gặp phải những con đường tẻ thì hoang 

mang không biết đi đường nào. 

Đừng để cho chúng sinh hài lòng với chút ít hiểu biết rồi tự cho là 

đủ. 

Đừng để cho chúng sinh khao khát đạo giác ngộ Vô thượng mà trở 

thành tự mãn, hài lòng với chút ít sở đắc trong công phu. 

 Làm mẫu mực thanh tịnh của bậc Đại giác vương. 

Các ông nên tự biến mình thành bậc Đại giác vương, làm mẫu mực 

khuôn phép cho giáo nghĩa thanh tịnh. Tức thời biến mình thành bậc chúa tể 

trong đạo giải thoát, làm vị lãnh tụ mẫu mực, mô phạm thanh tịnh, không 

chấp nhận được chút ít sở đắc trong công phu tu tập là đủ. Một bề hướng 

thượng tinh tấn tu tập. 

---o0o--- 

THỨC ẤM 

A. TRẠNG THÁI TÂM LÝ TRƯỚC KHI VÀO THỨC ẤM 

KINH VĂN: 

 A-nan, thiện nam tử kia tu pháp tam-ma-đề, khi hành ấm hết rồi, 

cái then chốt nhiễu động u ẩn, nơi phát sinh chung các loài trong thế 

gian, bỗng nhiên được xóa sạch. Giềng mối vi tế, quan hệ sâu xa, gây 

nghiệp thọ báo của bổ-đặc-già-la nơi mỗi chúng sinh cũng được chấm 

dứt. 

GIẢNG: 

A-nan, thiện nam tử kia tu pháp tam-ma-đề, khi hành ấm hết 

rồi. Khi hành giả, người đang tu tập trong phạm vi hành ấm, tu pháp tam-
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ma-đề đến mức tiêu dung được hành ấm. Cái then chốt nhiễu động u ẩn, 

nơi phát sinh chung các loài trong thế gian, bỗng nhiên được xóa 

sạch. Then chốt nhiễu động vi tế nơi chốn thâm u của nội tâm, là nơi phát 

sinh chung của các loài trên thế gian, bỗng nhiên được xóa sạch. 

Sự nhiễu động vi tế, không thể nhận thấy, này biểu thị đặc điểm của tất 

cả mười hai loại chúng sinh trong thế gian, và đó cũng là nguồn gốc sinh 

khởi chung của các loài ấy; bỗng dưng được tiêu hủy sạch. 

Ở Trung Hoa chữ cương nữu 綱紐 –giềng mối, có nghĩa: sợi dây thừng 

lớn giăng quanh mạng lưới gọi là “cương – giềng. Còn trên cổ áo có các nút 

để buộc áo lại gọi là nữu – mối. Cũng giống như trục chính của chiếc xe gọi 

là khu nữu 驅紐vậy. 

 Bổ-đặc-già-la, tiếng Phạn là pudgala, dịch nghĩa là: “thường chấp giữ, 

duy trì sự tái sinh.” Đó là cái sinh rồi lại sinh, tương tục mãi mãi. Nó cũng 

được gọi là “trung hữu thân” hay “hữu tình.” Mọi chúng sinh trong loài hữu 

tình đều phải trải qua giai đoạn “trung hữu thân” này. Khi ta chết, chúng ta 

sẽ qua một giai đoạn gọi là “trung ấm thân.” 

Giềng mối vi tế, quan hệ sâu xa, gây nghiệp thọ báo của bổ-đặc-già-

la nơi mỗi chúng sinh cũng được chấm dứt. 

Giềng mối vi tế quan hệ sâu xa gây nên nghiệp báo của bổ-đặc-già-la, 

là thân trung hữu nơi mỗi chúng sinh cũng được chấm dứt. 

Trong sự tương quan thù báo lẫn nhau. Sự giao lưu của nghiệp quả diễn 

biến rất sâu mầu, nhân quả nối tiếp nhau không bao giờ dứt. Vì hành ấm đã 

tiêu dung, dòng sinh tử cũng đã chấm dứt. Nhân quả cũng đã dừng hẳn. Đây 

là mô tả trạng thái tiêu dung của hành ấm và sự khởi đầu của thức ấm. 

---o0o--- 

B. PHẠM VI THỨC ẤM 

KINH VĂN: 
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Bầu trời niết-bàn sắp tỏa sáng rực rỡ, như sau khi gà gáy sáng, có ánh 

bình minh ló dạng ở phương Đông. Sáu căn rỗng rang thanh tịnh, 

không còn giong ruỗi nữa.Trong ngoài đều phát ra ánh sáng sâu mầu, 

vào được tính vô sở nhập. Thấu suốt được nguyên do thọ mạng của 

mười hai loại chúng sinh trong suốt mười phương. Xét rõ nguồn gốc do 

chấp trước gây ra, nên các loài không thu hút được. Nhận được tính 

đồng nhất với mười phương thế giới. Tinh minh không tiêu trầm, những 

gì ẩn mật từ trước nay đều hiển bày. Đây gọi là phạm vi của thức ấm. 

GIẢNG: 

Bầu trời niết-bàn sắp tỏa sáng rực rỡ.  

Bầu trời của niết-bàn sắp được tỏa sáng rực rỡ. Đó là bầu trời của tự 

tánh niết-bàn. Hành giả đã ở ngay bờ mé của sự khai ngộ. Hành giả sắp đạt 

được đại giải thoát, so sánh cảnh giới đó như sau khi gà gáy sáng, có ánh 

bình minh ló dạng ở phương Đông. Khi gà gáy lần thứ nhất, rồi lần thứ hai 

báo hiệu trời sáng, lúc ấy vẫn chưa có ánh sáng ở phương Đông, bầu trời vẫn 

còn tối đen. Nếu ta hướng về phương Đông nhìn lâu sẽ thấy ánh sáng bình 

minh le lói khi gà gáy xong lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng. 

Sáu căn rỗng rang thanh tịnh. 

Thọ ấm đã tiêu dung rồi, nên sáu căn không còn có cảm giác nữa. Nó 

hoàn toàn rỗng lặng. Tưởng ấm đã tiêu dung rồi, nên không còn vọng tưởng 

nữa. Do vậy, nên tưởng ấm cũng hoàn toàn tịch lặng. Lúc này, không còn 

cảm thọ và vọng tưởng tác động khiến tâm thức lang thang dao động nữa. 

Không còn giong ruỗi nữa. 

Điều này có nghĩa là sự biến hóa, trôi chảy nhiễu động lăng xăng của 

hành ấm cũng đã chấm dứt. Sự nhiễu động lăng xăng, thiên lưu biến hóa của 

hành ấm tợ như những đợt sóng tương tục nhau mãi không dừng, nhưng nay 

nó đã chìm lắng xuống hẳn, không còn rong duỗi nữa. 

Trong ngoài đều phát ra ánh sáng sâu mầu. 
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Đến lúc này, khi chỉ còn thức ấm chưa được tiêu trừ, hành giả thấy có 

một luồng ánh sáng rất sâu mầu phát ra từ bên trong lẫn bên ngoài. 

Vào được tính vô sở nhập. Hành giả đã vào được nơi xưa nay vốn 

không thể vào được. 

Do vì các căn, các trần đều đã tiêu dung. Sáu căn, sáu trần đã hòa nhập 

làm một. Căn trần không còn đi sóng đôi với nhau nữa. Đã thành bất nhị. 

Không còn sự phân biệt giữa sáu căn, sáu trần nữa. Do vậy, nên không còn 

chỗ gọi là “nhập” cho hành giả đi vào nữa. 

Thấu suốt được nguyên do thọ mạng của mười loại chúng sinh 

trong suốt mười phương. Xét rõ nguồn gốc do chấp trước gây ra, nên 

các lòai không thu hút được. 

Thấy rõ nguồn gốc ấy mà không bị thu hút. 

Hành giả thâm nhập vào nơi nguồn gốc sinh mệnh tối sơ của các loại 

chúng sinh. Quán chiếu rõ ràng căn do của mười hai loại chúng sinh ấy, mà 

không bị thu hút hấp dẫn vào bất kỳ tánh chất của một loại nào. Không có 

loại nào tác động được hành giả, anh ta không còn một quan hệ nào nữa với 

mười hai loại chúng sanh ấy nữa cả. 

Nhận được tính đồng nhất với mười phương thế giới. Tinh minh 

không tiêu trầm, những gì ẩn mật từ trước nay đều hiển bày. Đây gọi là 

phạm vi của thức ấm. 

Hành giả trở nên đồng nhất với mười phương thế giới. Anh ta có cảm 

giác đồng nhất thể tánh với khắp pháp giới. Ánh sáng ấy không bị chìm mất, 

ánh sáng lưu xuất từ trí tuệ này không biến mất. Những gì ẩn mật trước nay 

được hiển bày. Những trạng thái bí ẩn nhất và khó hiểu, khó giải bày nhất từ 

trước đến nay được phơi bày một cách hiển nhiên, rõ ràng. 

Trạng thái này gọi là phạm vi của thức ấm, hành giả đang đi vào trong 

phạm vi thức ấm. 

---o0o--- 
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C. CỘI GỐC CỦA THỨC ẤM 

KINH VĂN: 

Như trong tính đồng của các loài đã chứng được, tiêu dung luôn 

sáu căn, Khiến việc khai hợp sáu căn đều thành tựu. Cái thấy, cái nghe 

dung thông với nhau một cách thanh tịnh. Mười phương thế giới và 

trong ngoài thân tâm trong suốt như lưu ly. Đây là sự chấm dứt của 

thức ấm. Người ấy có thể vượt qua mạng trược. Xét lại nguyên do 

của thức ấm, mới thấy cỗi gốc là vọng tưởng điên đảo, huyễn hoá rỗng 

không. 

GIẢNG: 

Như trong tính đồng của các loài đã chứng được. 

Nếu hành giả trở nên đồng nhất với các loài, mà không bị các loài chiêu 

dẫn. Vì có sự tương quan mật thiết nhân quả với mười hai loại chúng sanh, 

hành giả trở nên đồng nhất với chúng. Tuy nhiên hành giả không bị ảnh 

hưởng bởi chúng. Vì hành giả đã đoạn trừ tất cả mối tương quan với chúng, 

không còn tái sinh trong đó nữa. 

Tiêu dung luôn sáu căn. 

 Nên có thể tiêu dung luôn sự đồng nhất của sáu căn. Đến điểm này, lối 

vào của sáu căn không còn hoạt dụng được nữa. Nó hoàn toàn bị tiêu ma. 

Bằng cách nào mà nó không hoạt dụng được nữa? Đây không có nghĩa là 

mắt không còn thấy, tai không còn nghe, mũi không còn ngửi, lưỡi không 

nếm được mùi vị, mà còn hơn thế nữa. Điều gì xảy ra khi sáu căn hỗ dụng? 

Nếu khi quý vị vượt qua được thức ấm, thì quý vị sẽ trải qua trạng thái này. 

Nghĩa là, mắt có thể nhìn thấy và nó cũng có thể ăn và nói. Tai vốn xưa chỉ 

dùng để nghe, nay có thể thấy được. Quý vị có thể thấy bằng mũi và lưỡi. 

Mỗi căn (giác quan) có đủ sáu chức năng. Đó là ý nghĩa tiêu dung sự đồng 

nhất của sáu căn. Những tướng trạng của tiền trần nay đều đã biến mất. 

Khiến việc khai hợp sáu căn đều thành tựu 
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Thành tựu việc dung hợp hay tách rời sáu căn ấy. “Khai” là khi sáu căn 

trở thành một, “hợp” là khi mỗi căn đảm nhiệm chức năng của cả sáu căn. 

Cái thấy, cái nghe dung thông với nhau một cách thanh tịnh. Mười 

phương thế giới và trong ngoài thân tâm trong suốt như lưu ly. 

Có một sự dung thông, hỗ tương giữa sáu căn ấy. Giống như bà con 

láng giềng quan tâm giúp đỡ lẫn nhau vậy. Chức năng của sáu căn đã liên 

kết với nhau. Thấy có kỳ diệu không? Trạng thái này thật là vi diệu. 

Mười phương thế giới và trong ngoài thân tâm hành giả trong suốt như 

ngọc lưu ly. Giống như sắc xanh của ngọc lưu ly trong suốt. Đây là sự chấm 

dứt của thức ấm. Khi quý vị đạt đến trạng thái này. Đây là sự chấm dứt của 

thức ấm. Như thế cả năm ấm đều được chuyển hóa. Nhưng trước khi đến 

được, mức độ này thì thức ấm vẫn chưa được tiêu vong. 

Người ấy có thể vượt qua mạng trược. Xét lại nguyên do của thức 

ấm, mới thấy cỗi gốc là vọng tưởng điên đảo, huyễn hoá rỗng không. 

Xét lại nguyên do của thức ấm, mới thấy sự phủ nhận hiện hữu và cũng 

như phủ nhận cái không hiện hữu đều là hư vọng, và vọng tưởng điên đảo là 

nguồn gốc của nó. 

Vấn đề hiện hữu hay không hiện hữu, đều là hư vọng và mơ hồ. Vọng 

tưởng điên đảo ấy là cội gốc của cảnh giới mà hành giả vừa trải qua. 

KINH VĂN: 

A-nan nên biết, thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không 

của các hành, nên trở lại bản tính của thức, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 

nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. 

GIẢNG: 

A-nan nên biết, thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không 

của các hành. 
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Hành giả, người tu tập thiền định đã quán sát tường tận hành ấm  là 

không. Dù hành giả có gặp những ma cảnh, dù bị quấy nhiễu bởi thiên ma, 

hoặc ma khởi từ tâm mình, hoặc bất kỳ các loại ma nào khác, chúng nó vẫn 

không tác động đến định lực của hành giả được nữa. Hoặc ma có thể xuất 

hiện khi hành giả tu thiền định, nhưng hành giả không phải mắc cảnh giới 

của ma. Hoặc hành giả có thể gặp cảnh giới ma, nhưng nhận ra ngay, không 

bị chúng mê hoặc nhiễu loạn. Một khi hành giả phá trừ được sự mê lầm 

thì hành ấm lại bị trừ diệt. 

Nay hành giả đang bắt đầu chuyển hóa thức ấm. Anh ta đã vượt 

qua hành ấm và thấy nó là “không.” 

Nên trở lại bản tính của thức. Bây giờ hành giả đang trong giai đoạn 

phá trừ thức ấm. Khi công phu tu tập đến giai đoạn này, hành giả phải quay 

trở về nguồn cội, đó là Như Lai tạng. 

Đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của 

tịch diệt. 

Sự sinh diệt đã chấm dứt hẳn rồi, nhưng chưa viên mãn đạt đến sự tịch 

diệt tinh thần, vi diệu. Hành giả chưa đạt được tánh tịch diệt vi diệu viên 

mãn. 

KINH VĂN: 

Người đó có thể khiến nơi thân mình, các căn khi hợp, khi chia lìa, 

còn thông suốt với sự hay biết các loài chúng sinh trong mười phương. 

Tánh hay biết đó thông suốt, nên có thể nhập vào tánh nguyên viên. Nếu 

xem chỗ quay về, lập nên nhân chân thường, cho là đúng đắn tuyệt đối, 

thì người ấy rơi vào cái chấp nhân sở nhân. Trở thành bè bạn với Sa-tì-

ca-la, chấp vào minh đế, mê mờ tánh bồ-đề của Phật, bỏ mất chánh tri 

kiến. 

GIẢNG: 

Người đó có thể khiến nơi thân mình, các căn khi hợp, khi chia lìa. 
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Có thể khiến các căn của mình, khi hợp, khi chia. Bây giờ nơi thức ấm, 

hành giả sinh khởi một vọng chấp. Đó là tưởng rằng mình đã ở nơi tuy chưa 

đạt được sự tịch diệt tinh thuần vi diệu, nhưng có thể khiến sáu căn hỗ dụng 

cho nhau. Mỗi căn có chức năng của sáu căn kia. Mắt có thể nói và nghe. 

Tai có thể ăn và ngửi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều có thể sử dụng chức 

năng hỗ tương với nhau, để thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. 

Quý vị nghĩ rằng tai thì không thể dùng để ăn. Nhưng khi một người đã 

đạt được sáu căn hỗ dụng, thì có thể làm được điều ấy. Quý vị ngạc nhiên 

hỏi: “Thế thì răng của họ ở đâu?” Hỏi tai của quý vị. Họ không ăn theo cách 

mà chúng ta thường ăn. Khi họ muốn ăn, thì răng tự nhiên mọc ra. Răng ấy 

cũng sẽ không rụng đi. Có khi họ không cần dùng răng. Hoặc là có khi răng 

sẽ mọc khi họ cần ăn. Đây là loại năng lực chân thực của khoa học. Mỗi căn 

đều có đủ chức năng của mỗi căn khác. 

“Hợp” là khi sáu căn kết hợp lại với nhau thành một căn. “Khai” là khi 

một căn trải ra để có đủ chức năng của cả sáu căn. Quý vị cho đây là thần 

thông hay khoa học? Bất luận bao nhiêu khám phá mà các nhà khoa học đã 

tìm được. Ngay dù họ có ghép được tim, gan, hoặc các bộ phận khác của cơ 

thể con người, họ vẫn không có khả năng làm cho mỗi căn có đủ chức năng 

của tất cả sáu căn. Đó là điều mà khoa học không thể nào với tới được. Bất 

luận khoa học có tiến bộ đến đâu, tôi nghĩ nó cũng không thể đạt được trình 

độ ấy. Nhưng nếu quý vị phát triển khoa học từ trong tự tánh của mình, thì 

quý vị có thể đạt được năng lực ấy. 

Còn thông suốt với sự hay biết các loài chúng sinh trong mười 

phương. Biết khắp các loài chúng sinh trong mười phương. Không những 

hành giả người có khả năng “khai,” “hợp” sáu căn để có năng lực hỗ dụng, 

mà còn có thể biết được mười hai loại chúng sinh sẽ đi về đâu, trong khắp 

mười phương. Hành giả và các loài chúng sinh đều có cùng tánh giác tri 

dung thông với nhau. 

Tánh hay biết đó thông suốt, nên có thể nhập vào tánh nguyên 

viên. Do tánh giác tri của hành giả thông suốt. Hành giả có thể biết được căn 

tánh của toàn thể chúng sinh khắp mười phương. Nên có thể nhập vào “tánh 

nguyên viên.” Đó là căn nguyên viên mãn của bổn tánh. 
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Nếu xem chỗ quay về, lập nên nhân chân thường, cho là đúng đắn 

tuyệt đối, thì người ấy rơi vào cái chấp nhân sở nhân. 

Giả sử như hành giả vọng chấp nơi quay về của mình. Chấp điều gì? 

Cho rằng nơi ấy là chân thường và cho điều ấy là đúng đắn tuyệt đối. Vì anh 

ta tin nơi quay về ấy là chơn thường. Xem kiến giải này như một lý thuyết 

tuyệt đỉnh, một sự hiểu biết tối thượng, không có gì hơn thế nữa. Nếu như 

hành giả không rơi vào kiến chấp này thì không có gì sai trái, nhưng ngay 

khi khởi kiến chấp này thì hành giả sẽ mắc phải sai lầm, do chấp lầm cái 

nhân chân thường ấy. Hành giả cho tính chân thường là nhân, nhưng điều 

này hoàn toàn sai lầm. Anh ta nghĩ rằng chỗ ấy phải được mô tả như là tính 

chơn thường. Thực ra hành giả vẫn còn trong phạm vi thức ấm, chưa phải là 

chân thường. Anh ta trở nên chấp vào một nguyên nhân và chấp vào những 

gì nguyên nhân ấy có tác động tương quan. Thực ra, đây không phải là nhân, 

nhưng hành giả xem đó như là nhân. Do chấp vào điều ấy, nên hành giả rơi 

lạc vào ngoại đạo. Anh ta hùn hạp làm ăn với chúng, đầu tư vốn liếng vào và 

cùng chúng lập thành công ty. Tà thuyết ngoại đạo nào mà hành giả mắc 

vào? Là trở thành bè bạn với ngoại đạo Ta-tì-ca-la, chấp minh đế là nơi trở 

về. 

Ta-tì-ca-la lập nên “phái ngoại đạo tóc vàng” mà trước đây tôi có giảng 

về sư phụ của Ma-đăng-già đã dùng chú thuật của ngoại đạo Ta-tì-ca-la. Đó 

là một loại thần chú của Phạm thiên. 

Minh đế là thuyết chủ trương rằng không có gì hết thảy, đều là từ trong 

cảnh giới biến hóa hiện tại của A-lại-da thức (ālayavijñāna ) mà xuất sinh ra. 

Ngoại đạo này xiển dương lý thuyết cho rằng vạn vật đều xuất sinh từ minh 

đế. Một khi hành giả trở nên chấp trước cái nhân này, anh ta trở thành quyến 

thuộc của “ngoại đạo tóc vàng.” Anh ta hợp tác với chúng, không biết khi 

nào công ty này mới kết liễu. Chẳng biết công ty ấy hữu hạn hay vô hạn 

nữa? 

Mê lầm tánh bồ-đề của Phật, con đường giác ngộ, bỏ mất chánh tri 

kiến. Anh ta nhận cái chẳng phải là nhân làm nhân. Lẽ ra anh ta không nên 

điên đảo khi nhận cái nhân này, nhưng anh ta đã chấp lầm. Vì anh ta đã lập 

nên một cách phi lý các năng nhân và sở nhân ấy. Nên anh ta đã không còn 
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trí tuệ chân chính nữa. Anh ta đã đánh mất trí tuệ đó rồi. Anh ta sẽ về đâu? 

Nếu quý vị muốn giúp anh ta tìm thấy nơi ấy, quý vị cũng sẽ đánh mất trí tuệ 

của mình luôn. 

---o0o--- 

D. CẢNH GIỚI CỦA THỨC ẤM 

01. CHẤP CÓ NGUYÊN NHÂN CHÂN THƯỜNG 

KINH VĂN: 

Đây là dạng thứ nhất, lập nên tâm sở đắc, thành cái quả sở quy, 

nên trái xa tính viên thông, ngược hướng niết-bàn, sinh ra hạt giống 

ngoại đạo. 

GIẢNG: 

Đây là dạng thứ nhất, lập nên tâm sở đắc 

Đây là dạng thứ nhất, cho rằng có một nơi để trở về, do căn cứ trên ý 

tưởng có điều để chứng đắc. 

Tông chỉ đó hoàn toàn sai lầm. Sai điểm nào? Là hành giả nên trái xa 

tính viên thông, vĩnh viễn xa rời tính viên thông. Những gì hành giả quan 

niệm đều hoàn toàn trái ngược với việc tu tập “nhĩ căn viên thông” qua công 

phu “phản văn văn tự tánh ” và “nhập lưu vong sở.” Tại sao? Vì anh ta đã 

phát khởi sự vọng chấp. Ngược hướng niết-bàn. Nên anh ta đi ngược 

hướng với thành niết-bàn. Bốn thành phố lớn nhất của niết-bàn là gì? Đó là 

nơi có đầy đủ bốn đức của niết-bàn: thường-lạc-ngã-tịnh. 

Sinh ra hạt giống ngoại đạo. 

Do lập nên cái nhân chẳng phải là nhân, hành giả đã dính mắc với tà 

thuyết ngoại đạo. Do vì thuyết lập ra giống như thuyết Minh Đế của ngoại 

đạo Ta-tì-ca-la, nên anh ta thành quyến thuộc của chúng. 

---o0o--- 
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02. TỰ CHẤP CÓ NĂNG LỰC NHƯNG THẬT SỰ KHÔNG PHẢI 

NĂNG LỰC 

KINH VĂN: 

 Lại nữa A-nan, thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không 

của các hành, nên trở lại bản tính của thức, đã chấm dứt sinh diệt rồi, 

nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. 

GIẢNG: 

Lại nữa A-nan, thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không 

của các hành. 

 Lại nữa A-nan, hành giả người đang tu tập chánh định quán xét cùng 

tột tánh không của hành ấm. Hành giả đã quán sát đến mức cùng tột và đạt 

đến tánh không của hành ấm. Hành ấm hoàn toàn là không đối với hành giả. 

Nên trở lại bản tính của thức, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng 

chưa viên mãn tính tịnh diệu của tịch diệt. 

Đã diệt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu 

viên mãn của sự tịch diệt. Anh ta chưa đạt được niềm vui tịch diệt, do vì 

thức ấm chưa được tiêu dung. 

“Thức” và “chân như” có khác nhau tí chút. “Thức” là chủ thể còn có 

sinh và diệt. Còn “chân như” thì không còn sinh diệt nữa. Ngay bây giờ thức 

thứ tám vẫn còn tướng sinh diệt nhỏ nhiệm, hòa hợp với chân như vốn 

không sinh diệt, trở thành “hòa hợp thức.” Là vì cái thức sinh diệt ấy cùng 

với chân như bất sinh diệt rất gần gũi nhau, cả hai cùng hòa hợp nương nhau 

mà sinh khởi. Gọi là “hòa hợp thức.” Vì nó chưa đạt được hoàn toàn tinh 

diệu. 

KINH VĂN: 

Nếu xem nơi trở về chân thật là tự thể của riêng mình, xem mười 

hai loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân 
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mình sinh ra, quyết định cho kiến giải này là đúng, thì người ấy rơi vào 

cái chấp năng phi năng, thành bè đảng với Ma-hê-thủ-la, thường hiện ra 

vô biên thân. Do mê muội tánh bồ-đề của chư Phật, nên bỏ mất chánh 

tri kiến. 

GIẢNG: 

Hành giả xem nơi trở về chân thật là tự thể riêng của mình. 

Nơi thân mà hành giả quay hướng về cũng còn nằm trong vòng sanh 

diệt của thức thứ tám. Đó chưa phải là tự thể chân thật của mình. Nhưng 

hành giả cho là như vậy, nên rơi vào một vọng chấp khác đó là xem mười 

hai loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư không, từ loài noãn sinh cho 

đến loài phi vô tưởng cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân 

mình sinh ra. 

Xem mười hai loại chúng sinh cùng khắp cả pháp giới hư không 

đều từ trong thân mình sinh ra. 

Các ông có biết chúng sinh từ đâu mà có không? Hành giả hỏi: Rồi tự 

trả lời: “Hoàn toàn từ thân tôi mà ra. Tôi sinh ra tất cả các loài chúng sinh 

ấy.” 

Giống như trước đây có một hành giả đã nói: “Các loài chúng sinh đều 

là con đẻ của ta cả. Ngay cả chư Phật, chư Bồ-tát, các vị A-la-hán. Ta đều 

sinh ra những vị ấy, ta có thể sinh ra các vị Bồ-tát và A-la-hán.” Hãy xem kỹ 

cái thói ngã chấp điên đảo của người này. 

Quyết định cho kiến giải này là đúng. 

Nếu hành giả quyết định cho kiến giải này là đúng. Anh ta cho kiến giải 

ấy là thù thắng, nhưng thực ra chẳng phải như vậy. Kiến giải này hoàn toàn 

căn cứ vào tà kiến nên không thể gọi là thù thắng được. Nếu nó thực sự thù 

thắng, nó sẽ phù hợp với Phật pháp. Thế nên khi quí vị công phu và đọc kinh 

Phật, cốt yếu là phải hiểu thật rõ ràng ý kinh. 
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Thì người ấy rơi vào cái chấp năng phi năng, thành bè đảng với 

Ma-hê-thủ-la. 

Rơi vào chấp trước sai lầm cho rằng mình đạt được một năng lực mà 

không thực có. Anh ta nói rằng có thể sinh ra tất cả mười hai loài chúng 

sinh, nhưng thực ra anh ta hoàn toàn không có khả năng như thế. Đó chỉ là 

sự ước đoán do anh ta tạo ra từ vọng thức của chính mình. Anh ta thực sự 

không có khả năng ấy, nhưng anh ta trở nên chấp trước vào ý tưởng rằng 

mình có năng lực ấy. Quý vị ở đây ai có loại vọng chấp này không? Thành 

bè đảng với Ma-hê-thủ-la.  

Ma-hê-thủ-la là vua cõi trời Đại tự tại, là cõi trời cao nhất thuộc Sắc 

giới, Ma-hê-thủ-la còn gọi là Đại tự tại, vị ấy sinh ra đã có ba con mắt. 

Vị này có tám cánh tay, bốn bên phải và bốn bên trái. Những cánh tay 

phía trước rất thuận lợi để cầm nắm đồ vật. Những cánh tay đằng sau để cầm 

những vật lấy cắp được. Vì một tay chưa đủ, hai tay vẫn không đủ để lấy và 

cất giữ vật dụng lấy được, nên ông ta có đến tám tay. Ông ta có thể cầm nắm 

rất nhiều thứ. Nếu ông đi ra vào công ty bách hóa, tôi chắc là nhân viên bảo 

vệ canh chừng người ăn cắp hàng hóa sẽ rất khó khăn khi canh chừng vị này, 

vì ông ta có quá nhiều tay. 

Vị này thường cỡi trên trâu trắng, tay cầm phất trần màu trắng. Ông ta 

dạo chơi khắp nơi rất tự tại. Ông ta nói: “Hãy nhìn xem ta hoàn toàn tự do. 

Các ông chẳng được như ta, ta đã có được tự tại tuyệt đối.” Đó là lý do tại 

sao gọi vị này là Đại tự tại. 

Thường hiện ra vô biên thân. 

Đại tự tại Thiên vương thường hiện ra vô số thân. Vị vua trời này chấp 

rằng ông ta có thể hiện ra vô số thân, nên ông ta tuyên bố rằng tất cả các loài 

chúng sinh đều sinh khởi từ ông ta. Nay hành giả cũng đang tu tập pháp môn 

này. Anh ta cũng có chấp trước như thế. Anh ta cho rằng tất cả mọi loài 

chúng sinh đều sinh ra từ anh ta. Quý vị hãy nghĩ xem! Làm sao người khi 

chưa thành Phật mà có khả năng xuất sinh các loại hữu tình? Đây là một loại 

vọng chấp, anh ta nghĩ là mình có khả năng ấy, trong khi không thực có. 
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Anh ta đã kết quyến thuộc với Đại tự tại Thiên vương và rơi vào cõi trời Đại 

tự tại. 

Do mê muội tánh bồ-đề của chư Phật, nên bỏ mất chánh tri 

kiến. Mê muội tánh bồ-đề của chư Phật, hành giả đánh mất chánh tri kiến. 

Hành giả không nhận ra được sự giác ngộ chân chính, cũng không có 

trí tuệ chân chính. Thế nên anh ta đọa lạc vào thiên ma ngoại đạo. 

KINH VĂN: 

Đây là dạng thứ hai, lập nên cái tâm năng vi, thành cái quả năng 

sự, trái xa với tính viên thông, ngược với đạo niết-bàn, sinh ra giống Đại 

mạn thiên, chấp cái ta trùm khắp. 

GIẢNG: 

Đây là dạng thứ hai, lập nên cái tâm năng vi, thành cái quả năng 

sự.  

Đây là dạng thứ hai lập nên luận về quả vị có thể chứng đắc căn cứ vào 

ý tưởng mình có một năng lực. Dựa vào ý tưởng mình có năng lực khiến làm 

xuất sinh các loại chúng sinh, nên nghĩ rằng mình đạt được quả vị dường 

như trùm khắp viên mãn. 

Nên trái xa với tính viên thông. 

Những suy nghĩ và việc làm của hành giả đều trái nghịch với pháp 

môn nhĩ căn viên thông, hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh 

của chính mình (phản văn văn tự tánh ). Trái ngược với đạo niết-bàn. Hành 

giả cũng đi ngược với đạo lý bất sinh bất diệt. 

Ngược với đạo niết-bàn, sinh ra giống Đại mạn thiên, chấp cái ta 

trùm khắp. 

Sinh ra hạt giống Đại mạn thiên, chấp cái ta trùm khắp viên mãn. Rốt 

cùng, hành giả sẽ bị thọ sinh trong cõi trời Đại mạn. Đó là cõi của đại Tự tại 
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thiên. Đại mạn có nghĩa là xem thường tất cả mọi người và mọi loài, vị này 

luôn luôn cỡi trâu trắng, có ba mắt, tám cánh tay. Nghĩ rằng mình rất là ưu 

việt. Cưỡi trâu trắng đi lại một cách tự do, rất tự mãn. Vì vị ấy nghĩ rằng 

cuộc sống của mình rất là phi thường, nên sinh ra ngã mạn cống cao. Vị ấy 

tuyên bố: “Ta hoàn toàn trùm khắp cả pháp giới, ta có khả năng thành tựu tất 

cả mọi việc.” 

---o0o--- 

03. TÀ KIẾN VỀ CÁI KHÔNG PHẢI THƯỜNG MÀ CHO LÀ 

THƯỜNG 

KINH VĂN: 

 Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

Lại nữa, hành giả người đang tu tập định lực, đã phá trừ được hành ấm. 

Quán sát cùng tột tánh không của hành ấm. Đã chấm dứt hẳn ý niệm 

niệm tưởng sinh diệt. Nhưng chưa được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch 

diệt. Anh ta chưa hoàn toàn đạt được niềm vui tịch diệt. 

KINH VĂN: 

Nếu lúc quay về, thấy có chỗ sở quy, tự nghi thân tâm mình từ nơi 

ấy sinh ra, mười phương hư không cũng từ đó sinh khởi. Ngay nơi chỗ 

sinh ra tất cả đó, cho là cái thể chân thường không sinh diệt, ở trong 

sinh diệt, vội chấp là thường trụ. Chẳng những mê lầm tánh bất sinh, 

mà còn mê lầm tánh sinh diệt. Chìm đắm trong mê lầm, mà sanh kiến 
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giải thù thắng, người ấy rơi vào kiến chấp thường phi thường, thành ra 

bè đảng với Tự tại thiên. Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, lạc mất 

chánh tri kiến. 

GIẢNG: 

Nếu lúc quay về, thấy có chỗ sở quy, tự nghi thân tâm mình từ nơi 

ấy sinh ra. 

Nếu hành giả xem việc quay về của mình như là có một nơi chốn để 

nương tựa, có một mối nghi ngờ phát sinh trong tâm hành giả, thì hành giả 

sẽ nghi thân tâm mình từ nơi ấy mà sinh ra, vọng chấp ở trước là chính mình 

đã sinh ra tất cả các loài chúng sinh. Bây giờ, hành giả nghĩ rằng mình lưu 

xuất từ nơi mà mình quay về nương tựa. 

Mười phương hư không cũng từ đó sinh khởi. 

Mười phương hư không cũng từ đó mà sinh khởi. Hành giả có kiến giải 

rằng nơi sinh ra tất cả là cái thân chân thường, không sinh không diệt. 

Nơi đó là nơi nương tựa mà hành giả quay về. Anh ta tuyên bố rằng 

chẳng còn có gì can dự trong sanh tử. Tại sao anh ta nói như thế? Vì anh ta 

đã bị nhầm lẫn trong kiến giải cố chấp sai lầm của anh ta. 

Ngay nơi chỗ sinh ra tất cả đó, cho là cái thể chân thường không 

sinh diệt, ở trong sinh diệt, vội chấp là thường trụ. 

Trong khi vẫn còn thức là đối tượng trong sinh diệt, mà vội chấp là 

thường trụ. Hành giả suy đoán rằng thức ấy là vĩnh cửu bất biến. 

Chẳng những mê lầm tánh bất sinh, mà còn mê lầm tánh sinh diệt. 

Chẳng những hành giả mê lầm tánh bất sinh, mà còn mê lầm cả tánh 

sinh diệt nữa. Vì hành giả không hiểu được đạo lý bất sinh, nên cũng không 

được thông suốt đạo lý sinh diệt. 
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Chìm đắm trong mê lầm. Trở nên chấp trước vào cảnh giới này không 

rời ra khỏi được. Dụng công tu tập ngay nơi điểm này nên thực sự chìm sâu 

vào trong mê lầm. 

Chìm đắm trong mê lầm, mà sanh kiến giải thù thắng, người ấy rơi 

vào kiến chấp thường phi thường. 

Nếu cho rằng đây là một loại kiến giải thù thắng là rơi vào kiến chấp 

“cái không thường hằng trở nên thường hằng.” Nếu hành giả cho kiến chấp 

ấy là đúng đắn, có nghĩa là trên sự chấp trước còn gắn thêm một niệm chấp 

trước nữa. Trở nên chấp rằng tất cả đều là thường hằng, trong khi nó chẳng 

phải là chân thường. 

Thành ra bè đảng với Tự tại thiên. Mê lầm tánh bồ-đề của chư 

Phật, lạc mất chánh tri kiến. Không còn trí tuệ chân chánh nữa. 

KINH VĂN: 

Đây là dạng thứ ba, lập nên cái tâm nhân y, thành cái quả vọng kế, 

trái xa với viên thông, ngược với đạo niết-bàn, sinh ra giống đảo viên. 

GIẢNG: 

Đây là dạng thứ ba, lập nên cái tâm nhân y. 

Dạng thứ ba của ngoại đạo lập nên suy luận sai lầm căn cứ vào ý tưởng 

cho rằng có nơi để nương tựa. 

Thành cái quả vọng kế. 

 Hành giả lập nên quan niệm có một nơi để nương vào, nên lập thành 

một thứ vọng chấp về quả. 

Trái xa với viên thông, ngược với đạo niết-bàn, sinh ra giống đảo 

viên. 
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Nên trái ngược hẳn với đạo niết-bàn, làm sinh khởi quan niệm điên đảo 

về sự viên mãn (đảo viên ). Anh ta đi ngược với đạo lý viên thông rất xa, trở 

nên cố chấp vào một quan niệm sai lầm điên đảo về sự viên mãn. 

---o0o--- 

04. TÀ KIẾN VỀ VẬT CÓ TRI GIÁC VÀ KHÔNG CÓ TRI GIÁC 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

Lại nữa, hành giả quán sát cùng tột tánh không của hành ấm. Đã chấm 

dứt hẳn ý niệm sinh diệt. Đã chuyển hóa được bản chất, nơi sinh khởi những 

niệm sinh diệt. Nhưng chưa đạt được tính vi diệu viên mãn của sự tịch diệt. 

KINH VĂN: 

Nếu nơi chỗ hay biết, nhân cái hay biết cùng khắp mà cho rằng tất 

cả thảo mộc trong khắp mười phương đều gọi là hữu tình, không khác 

gì người, cây cỏ làm người, người chết trở thành cây cỏ mười phương. 

Không quyết trạch rõ ràng cái biết cùng khắp này, cho là thắng giải, 

người ấy rơi vào kiến chấp tri vô tri. Trở thành bè đảng với Bà-tra, 

Tiển-ni, chấp tất cả đều có tánh biết. Do đó nên mê lầm tánh bồ-đề của 

chư Phật, lạc mất chánh tri kiến. 

GIẢNG: 
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Nếu nơi chỗ hay biết, nhân cái hay biết cùng khắp mà cho rằng tất 

cả thảo mộc trong khắp mười phương đều gọi là hữu tình, không khác 

gì người, cây cỏ làm người, người chết trở thành cây cỏ mười phương. 

Căn cứ trên ý tưởng có các biết cùng khắp, hành giả lập nên luận 

thuyết. Hành giả suy luận từ những điều đã biết được, là có tánh biết cùng 

khắp, và lập nên kiến giải về điều này. Kiến giải gì? Quý vị cũng như tôi 

không thể nào tưởng tượng ra nỗi. Anh ta cho rằng tất cả thảo mộc trong 

khắp mười phương đều là loài hữu tình. 

Người Trung Hoa có câu: 

“Nhân phi thảo mộc, thục năng vô tình.” 

Nghĩa là: “Người chẳng phải là cây cỏ, ai lại vô tình.” Câu này ý nói 

thảo mộc là loài vô tình. Nhưng ở đây hành giả quyết đoán rằng tất cả các 

loài thảo mộc đều là hữu tình. 

Không khác gì người. Thảo mộc cũng giống như người, nên nó có sự 

sống. 

Thảo mộc có thể trở thành người, khi người chết lại trở thành thảo mộc 

trong khắp mười phương. Sau khi chết, người trở lại thành thảo mộc. 

Không quyết trạch rõ ràng cái biết cùng khắp này, cho là thắng 

giải, người ấy rơi vào kiến chấp tri vô tri. 

Nếu hành giả không quyết trạch rõ ràng tri giải này, vẫn cho là đúng. 

Anh ta không có trí tuệ chân chính để tuyển trạch lý thuyết về tánh biết cùng 

khắp này. Anh ta đang tự nỗ lực làm cho kiến giải sai lầm của mình thành 

một pháp môn kỳ đặc, quái dị. 

Thì sẽ rơi vào kiến chấp “tri vô tri.” Anh ta tuyên bố là hiểu được đạo 

lý này, nhưng thực ra anh ta hoàn toàn vô minh. Anh ta chẳng hiểu biết gì 

hết, nhưng cứ khăng khăng cho mình hiểu. Anh ta giống như hai đệ tử của 

ngoại đạo. 
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Trở thành bè đảng với Bà-tra, Tiển-ni. 

Bà-tra  tên tiếng Phạn nghĩa là tránh đến gần. Tại sao ông ta có cái tên 

như thế. Vì ông ta nguyên làm mục đồng. Một hôm vị Hoàng tử con vị vua 

trị vì thành Tỳ-xá-ly đi dạo chơi ngoài thành, gặp cậu bé chăn cừu. Hoàng tử 

nằm trên mình cậu bé mục đồng, xem đó như một chiếc giường và ngủ một 

giấc ngon lành. Việc này làm cho cậu bé chăn cứu rất phấn khích. Trở về 

nhà báo với mẹ rằng: “Hoàng tử thành Tỳ-xá-ly đã nằm ngủ trên mình con 

như nằm trên một chiếc giường.” Bà mẹ biết rằng vị Hoàng tử sẽ lên ngôi 

vua, sẽ có rất nhiều quyền lực. Nên bà mẹ bảo chú mục đồng: “Ngay từ bây 

giờ, con phải tránh xa Hoàng tử ấy, đừng đến gần ông ta nữa.” Tên Bà Tra 

có nghĩa là như vậy. 

Tiển Ni  cũng là tên tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là “Hữu Quân ” có 

nghĩa là người thích làm lính tráng và có khí phách của người lính. 

Chấp tất cả đều có tánh biết. Hai người này họ tin tưởng rằng mình 

biết được rất nhiều điều, bây giờ trở thành bạn đồng hành với hành giả này. 

Do đó nên mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, lạc mất chánh tri kiến. 

KINH VĂN: 

Đây là dạng thứ tư, chấp cái tâm viên tri, thành hư mậu quả, trái xa 

với tánh viên thông, ngược với đạo niết-bàn, làm sinh khởi hạt 

giống đảo tri. 

GIẢNG: 

Đây là dạng thứ tư, chấp cái tâm viên tri, thành hư mậu quả,  

Đây là dạng thứ tư có kế chấp sai lầm căn cứ vào ý tưởng có tánh biết 

cùng khắp. Trong loại kiến chấp thứ tư này hành giả tuyên bố rằng anh ta 

biết tất cả mọi thứ và nghĩ rằng không có thứ gì mà mình không biết. Tuy 

vậy đó chỉ là kiến chấp của hành giả. Thực sự anh ta chẳng biết cái gì cả. 

Anh ta nhận một kết quả sai lầm. Sai lầm có nghĩa là không có những sự 

việc như thế. 
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Trái xa với tánh viên thông, Nên hành giả hoàn toàn trái xa với tánh 

viên thông. Hành giả hoàn toàn đi ngược với pháp môn tu tập “nhĩ căn viên 

thông.” 

Ngược với đạo niết-bàn.Nghịch hướng với đạo Niết Bàn, với đạo lý 

bất sinh bất diệt. 

Làm sinh khởi hạt giống đảo tri. 

Làm sinh khởi hạt giống “cái biết điên đảo” là một loại tri kiến điên 

đảo, như thảo mộc. Chẳng có ai xem đó là loài hữu tình, nhưng hành giả lại 

cho như thế. Cho rằng con người cũng chỉ như cây cỏ; thế nên cây cỏ cũng 

có thể trở thành người. 

Có người nói: “Nhưng có những cây cổ thụ có linh hồn, phải chăng nó 

cũng có tánh biết?” Không, trong trường hợp đó, có một loại tinh linh gá vào 

thân cây cổ thụ. Chớ chẳng phải tự nó có tánh biết như loài hữu tình. 

---o0o--- 

05. TÀ CHẤP VỀ CÁI KHÔNG SANH MÀ CHO LÀ SANH 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

GIẢNG:  

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

Lại nữa, hành giả. Người đang tu tập chánh định, tập trung nghiên cứu 

đến mức quán sát cùng tột tánh không của hành ấm. Đã chấm dứt hẳn ý 

niệm sanh diệt. Nhưng chưa được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch diệt. 
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Hành giả vẫn còn mang trong tâm thức những hạt giống sinh diệt rất nhỏ 

nhiệm, vi tế. 

KINH VĂN: 

Nếu trong lúc đã đạt được sự tuỳ thuận viên dung hỗ tương của các 

căn, lại nơi tính viên dung biến hoá hết thảy đều phát sinh, mong cầu 

ánh sáng của lửa, thích tính trong lặng của nước, ưa sự châu lưu của 

gió, nhìn ngắm xem xét sự thành tựu của đất, trân trọng mọi loài. Nhận 

tứ đại ấy làm bản nhân, nhận đó là tánh thường trụ. Người ấy rơi vào 

kiến chấp sanh vô sinh, trở thành bè đảng với ngoại đạo Ca-diếp-ba và 

bà-la-môn thờ lửa và nước để cầu vượt thoát sinh tử. Mê mờ tánh bồ-đề 

của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 

 GIẢNG: 

Nếu trong lúc đã đạt được sự tuỳ thuận viên dung hỗ tương của các 

căn, lại nơi tính viên dung biến hoá hết thảy đều phát sinh. 

Nếu hành giả đã đạt được sự linh hoạt trong trạng thái sự dung nhiếp 

trọn vẹn. Và sự dung thông chức năng của sáu căn với nhau. Nếu hành giả 

có thể tùy thuận theo ý nguyện của mình, làm được bất kỳ điều gì mình 

mong muốn. 

Mong cầu ánh sáng của lửa, thích tính trong lặng của nước, ưa sự 

châu lưu của gió, nhìn ngắm xem xét sự thành tựu của đất. 

Hành giả cho rằng tất cả mọi vật đều sinh khởi từ sự biến hóa viên mãn 

này. Hành giả trở nên chấp vào tính biến hóa viên mãn nơi mà từ đó các vật 

lưu xuất ra. Nên hành giả mong cầu ánh sáng của lửa, và thờ lửa với lòng 

nhiệt thành cao độ. Cũng ưa thích tính trong lặng của nước sùng bái một 

cách phi thường tính chất trong lặng của nước, ưa sự châu lưu của gió, yêu 

mến tính chất chuyển động khắp nơi không dừng nghỉ của gió và xem xét sự 

thành tựu của đất. Hành giả đều trân trọng mỗi loại, từng yếu tố đất, nước, 

gió, lửa. Anh ta lạy lửa, cúi mình đảnh lễ nước, thờ phượng gió và khấu đầu 

trước đất. 
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Trân trọng mọi loài. Anh ta nói: “Thật là bất khả tư nghì” làm sao mà 

lửa lại phát ra ánh sáng. Nước lại rất thanh tịnh. Ta phải thờ phụng các thứ 

ấy.” Từ sáng đến tối anh ta cứ lạy đất, nước, gió, lửa và thờ phụng bốn yếu 

tố này. Anh ta sùng bái và cúng dường tứ đại. Mỗi yếu tố có một vị thần. 

Anh ta đều cung kính thờ phụng các vị thần lửa, thần gió,thần nước, thần đất 

như tổ tiên ông bà của mình. 

Nhận tứ đại ấy làm bản nhân, nhận đó là tánh thường trụ. 

Ma-ha Ca-diếp  là đệ tử của Đức Phật. Nguyên trước kia là thành viên 

của nhóm ngoại đạo thờ lửa, thường hướng về lửa mà lễ bái. Nhận những tứ 

đại đất, nước, lửa, gió làm nhân căn bản của chính hành giả và xem nó là 

tánh hiểu biết thường trụ. Anh ta cho rằng tứ đại này thường trụ mãi mãi. 

Đúng vậy. Đất, nước, gió, lửa chỉ là tánh Như Lai tạng. Tuy nhiên, anh phải 

nên cung kính tánh Như Lai tạng chớ không nên sùng bái đất, nước, gió, lửa. 

Nếu làm như thế có nghĩa là gắn thêm một cái đầu trên cái đầu của mình. 

Thay vì ngay nơi bản tâm mà dụng công phu tu tập, thay vì cung kính tánh 

Như Lai tạng và chư Phật, mà lại đi lại thờ phụng những thứ siêu hình. 

Nên hành giả rơi vào kiến chấp sai lầm, nhận cái không sinh làm sinh. 

Anh ta muốn chấm dứt sinh tử, nhưng không có khả năng làm được việc ấy, 

nên lập ra kiến chấp như vậy. 

Người ấy rơi vào kiến chấp sanh vô sinh, trở thành bè đảng với bọn 

ngoại đạo Ca-diếp-ba và Bà-la-môn thờ lửa và nước để cầu vượt thoát 

sinh tử. Mê mờ tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến 

Ca-diếp-ba thuộc dòng họ Đại Quy, cùng với các Phạm chí, Bà-la-môn 

tu tập hạnh thanh tịnh. Họ bắt ép thân tâm mình tuân theo những việc khổ 

nhọc vô ích. Họ thờ phụng lửa và lễ bái nước. Cầu mong qua việc thờ phụng 

tứ đại mà có thể vượt thoát sinh tử. Hành giả thành bè bạn với loại ngoại đạo 

này. 

Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật đánh mất chánh tri kiến. Đánh 

mất trí tuệ chân chính. 
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KINH VĂN: 

Đây là dạng thứ năm, chấp trước việc sùng bái sự vật, tâm mê theo 

vật, lập nhân hư vọng, để cầu quả hư vọng, nên xa rời tính viên thông, 

trái ngược đạo niết-bàn, làm sinh khởi hạt giống điên hóa. 

GIẢNG: 

Đây là dạng thứ năm, mê lầm chấp trước vào việc sùng bái sự vật. 

Lập nên cái nhân hư vọng, khiến tâm chấp trước vào việc thờ phụng tứ đại. 

Tâm mê theo vật, lập nhân hư vọng, để cầu quả hư vọng. 

Đây là luận thuyết điên đảo thứ năm. Quan niệm điên đảo đã đưa hành 

giả đến việc thờ phụng, cúng dường tứ đại. Anh ta trở nên mê mờ chân tâm 

thường trụ, Như Lai Tạng tánh của chính mình. Lại đuổi theo sự vật bên 

ngoài. Anh ta dựng lên cho riêng mình một kiến giải sai lầm cho vấn đề giải 

thoát sanh tử. Đây chính là “cái nhân sai lầm.” Với nhân mê lầm này anh ta 

hoàn toàn đánh mất hi vọng vượt thoát sanh tử. 

Xa rời tính viên thông, trái ngược đạo niết-bàn, làm sinh khởi hạt 

giống điên hóa. 

Hành giả trở nên xa hẳn với tính viên thông, trái ngược với đạo niết-

bàn, làm sanh khởi hạt giống “biến hóa điên đảo.” 

---o0o--- 

06. TÀ CHẤP CHỖ TRỞ VỀ, MÀ KỲ THẬT KHÔNG PHẢI LÀ CHỖ 

TRỞ VỀ 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

GIẢNG: 
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Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành.. 

Hành giả người đang tu tập pháp môn “nhĩ căn viên thông” hướng tánh 

nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của mình. 

Quán sát cùng tột tánh không của hành ấm. Anh ta đã nghiên cứu cùng 

tận hành ấm, thấy nó hoàn toàn không và đã vượt qua được hành ấm. 

Đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh diệu của 

tịch diệt. 

Đã chấm dứt được hẳn ý niệm con đường sinh diệt. Nhưng chưa được 

tính tinh diệu, viên mãn của sử tịch diệt. 

 KINH VĂN: 

Nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rỗng không trong tánh viên 

minh, chối bỏ tiêu diệt mọi sự biến hóa, nhận sự tịch diệt hẳn làm nơi 

nương về, rồi xem đây là kiến giải đúng đắn, thì người ấy sẽ rơi vào cái 

chấp quy vô quy, thành bè bạn của nhóm thuấn-nhã-đa ở cõi trời Vô 

tưởng. Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 

GIẢNG: 

Nếu nơi cảnh viên minh, chấp cái rỗng không trong tánh viên 

minh, chối bỏ tiêu diệt mọi sự biến hóa, nhận sự tịch diệt hẳn làm nơi 

nương về. 

Hành giả chấp có cái rỗng không trong tánh viên minh. Do đó chối bỏ 

mọi sự biến hóa. Nhận sự tịch diệt làm nơi nương về. 

Anh ta suy đoán có cái rỗng không ở trong tánh sáng suốt tròn đây. 

Nhưng đó không phải là thực tại. Đó phải chăng là chối bỏ sự hiện hữu của 

hết thảy chúng hữu tình hay sao? Do vậy đó không phải là chỗ tịch diệt để 

nương về. Thế mà hành giả vẫn quy hướng về nơi tịch diệt ấy. 
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Rồi xem đây là kiến giải đúng đắn. Nếu hành giả xem đây là kiến giải 

đúng đắn. 

Nếu anh ta khởi lên sự hiểu biết điên đảo này thì sẽ rơi vào sai lầm, thì 

người ấy sẽ rơi vào cái chấp quy vô quy, Anh ta muốn có một nơi để quay 

về nương náu, nhưng chưa tìm thấy. Nơi ấy chẳng phải vĩnh viễn sinh hoặc 

vĩnh viễn diệt. Nên đó không thể là nơi nương nhờ được. Đó là nơi mà hành 

giả muốn quay về nương tựa. Nên đó chẳng phải là nơi chân thực để quay 

về. 

Thành bè bạn của nhóm thuấn-nhã-đa ở cõi trời Vô tưởng. Kiến 

chấp của hành giả chẳng phải là ở cõi trời Vô tưởng trong cõi trời Tứ thiền, 

mà là ở cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng. Thần Hư không (thuấn-nhã-đa) ở 

đây trở thành bạn bè với hành giả. 

 Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 

KINH VĂN: 

Đây là loại thứ sáu, viên thành cái tâm hư vô, lập nên cái quả 

không mất, trái xa tính viên thông, nghịch với đạo niết-bàn, làm sanh 

khởi giống đoạn diệt.  

GIẢNG: 

Đây là loại thứ sáu, viên thành cái tâm hư vô, lập nên cái quả 

không mất. 

 Đây là loại thứ sáu của kiến giải điên đảo, nhận cái ngoan không, và 

căn cứ vào ý tưởng về cái không ở trong tánh viên minh. Cảnh giới hành giả 

đạt được là không có thực. 

Hành giả trái xa đạo viên thông. Công phu tu tập hoàn toàn trái xa với 

pháp môn “Nhĩ căn viên thông.” Nghịch hẳn với đạo niết-bàn. Những công 

hạnh anh ta tu tập đều ngược với hướng đến quả vị vi diệu của niết-bàn. 

Làm sanh khởi giống đoạn diệt. 
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---o0o--- 

07. TÀ CHẤP VỀ SỰ THAM ĐẮM CÁI KHÔNG THỂ THAM ĐẮM 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

Hành giả người đang tu tập định lực quán sát cùng tột tánh không 

của hành ấm. Đối với hành giả đã đạt đến cái không của hành ấm rồi. Đã 

chấm dứt hẳn ý niệm sinh diệt, nhưng chưa được tính tinh diệu, viên mãn 

của sự tịch diệt. Chưa đạt được niềm vui vi diệu viên mãn của sự tịch diệt. 

KINH VĂN: 

Nếu nơi tính viên thường, củng cố cái thân cho thường trụ như tính 

ấy, mãi mãi không suy mất, rồi cho đó là thù thắng, thì sẽ mắc vào cái 

chấp tham phi tham. Nên người ấy thành bè đảng với A-tư-đà, mong cầu 

trường sanh. Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 

GIẢNG: 

Nếu nơi tính viên thường, củng cố cái thân cho thường trụ như tính 

ấy, mãi mãi không suy mất. 

 Trong trạng thái dường như thường trụ viên mãn, hành giả có thể bảo 

trì cái thân, cầu mong được sống lâu trong cảnh giới vi diệu viên mãn ấy, mà 

không chết. 
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Anh ta nỗ lực hết sức làm cho thân mình kiên cố bền chắc, ước mong 

được sống mãi mãi trên thế gian. Anh ta tìm cầu sự bất tử, một đời sống tinh 

thuần, trong sáng và viên mãn. 

Rồi cho đó là thù thắng, nếu hành giả chấp đây là cảnh giới thù thắng. 

Nếu như anh ta có tri giải điên loạn này thì sẽ rơi vào sai lầm, vì anh ta tham 

cầu bất tử nhưng không thể nào đạt được điều ấy. Với chấp tham đắm điều 

không thể đạt được (tham phi tham). 

Nên người ấy thành bè đảng với A-tư-đà, mong cầu trường sanh. 

A-tư-đà là phiên âm từ tiếng Phạn, nghĩa là “không so sánh được.” Có 

nghĩa là không có ai có thể sánh với ông ta. Ông và các đệ tử là một nhóm 

ngoại đạo sống ở cõi trời, tham cầu sự bất tử, hành giả đã kết thành quyến 

thuộc với nhóm ngoại đạo này. 

Mê lầm tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 

KINH VĂN: 

Đây là dạng thứ bảy, chấp trước cái mạng căn, lập cái nhân củng 

cố hư vọng, dẫn đến quả báo khổ nhọc lâu dài, trái xa tính viên thông, 

ngược với đạo niết-bàn, gieo giống sai lầm ưa kéo dài mạng sống. 

GIẢNG: 

Đây là dạng thứ bảy, chấp trước cái mạng căn. 

 Đây là dạng thứ bảy, lập nên cái nhân sai lầm bảo trì và ưa thích 

thường trụ trên thế gian. Căn cứ vào kiến chấp về mạng nguyên. 

Lập cái nhân củng cố hư vọng, dẫn đến quả báo khổ nhọc lâu dài 

Chấp bám vào cội nguồn của mạng căn của mình, làm kiên cố cái 

nguyên nhân hư vọng ấy, mong cầu được trường sinh bất tử. 
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Hành giả trái xa với tính viên thông, ngược hẳn với công phu tu tập 

pháp môn “Nhĩ căn viên thông ” hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra 

tự tánh của mình. 

ngược với đạo niết-bàn, gieo giống sai lầm ưa kéo dài mạng sống 

Ngược hướng với đạo niết-bàn, gieo trồng hạt giống sai lầm kéo dài 

mạng sống. 

---o0o--- 

08. TÀ CHẤP VỀ CÁI CHÂN THẬT MÀ THẬT SỰ KHÔNG PHẢI 

CHÂN THẬT 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

Lại nữa, hành giả người đang tu tập chánh định quán sát cùng tột tánh 

không của hành ấm. Anh ta đã vượt qua được hành ấm. 

Đã chấm dứt hẳn ý niệm sinh diệt. Nhưng chưa được tính tinh diệu, 

niềm vui vi diệu của sự tịch diệt. 

KINH VĂN: 

Quán sát căn mệnh và trần cảnh dung thông nhau, nên muốn lưu 

giữ các trần lao, sợ nó bị tiêu mất. Liền ngay lúc ấy ngồi cung hoa sen, 

hóa ra rất nhiều bảy thứ trân báu, cùng nhiều gái đẹp, buông lung tâm 

ý mình, rồi cho đây là thù thắng, người ấy rơi vào cái chấp chân vô 
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chân, thành bè bạn của ngoại đạo Tra-chỉ -ca-la. Mê mờ tánh bồ-đề của 

chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 

GIẢNG: 

Quán sát căn mệnh và trần cảnh dung thông nhau, nên muốn lưu 

giữ các trần lao, sợ nó bị tiêu mất. 

Khi hành giả quán sát sự quan hệ dung thông với nhau giữa các sinh 

mạng. Hành giả thấy mạng sống của mình có quan hệ tương giao với các 

loài chúng sanh khác. Nên muốn bám vào các trần lao, sợ nó bị tiêu mất. 

Anh ta sợ rằng các trần lao này tiêu tán mất, trong khi anh ta chẳng muốn 

như vậy. 

Liền ngay lúc ấy ngồi cung hoa sen, hóa ra rất nhiều bảy thứ trân 

báu, cùng nhiều gái đẹp, buông lung tâm ý mình. 

Chấp giữ ý tưởng này, do năng lực biến hóa, hành giả ngồi trên cung 

điện hoa sen, biến ra bảy thứ báu, cùng nhiều gái đẹp buông lung tâm ý 

mình. Ở trong cung điện hoa sen, anh ta biến hiện ra vô số trân bảo và rất 

nhiều gái đẹp và nàng hầu. Buông mình vào việc hưởng thụ dục lạc. 

Rồi cho đây là thù thắng, người ấy rơi vào cái chấp chân vô chân.  

Nếu hành giả chấp đây là cảnh giới thù thắng sẽ rơi vào sai lầm. Chấp 

cái chẳng phải chân thật, cho là chân thật. 

Đến mức độ này, anh ta lại cho cảnh giới này là tuyệt diệu. Nghĩ rằng 

mình đã chứng đắc được chân lý rồi. Nhưng đó không phải là chân, đó chỉ là 

vọng chấp của anh ta mà thôi. 

Thành bè bạn của ngoại đạo Tra-chỉ -ca-la. 

Tra-chỉ -ca-la là phiên âm từ tiếng Phạn. “Tra-chỉ” dịch là “trói buộc.” 

Có nghĩa là trói buộc chúng sanh bằng sợi dây thừng. “Ca-la” nghĩa là 

“những việc tôi làm.” Có nghĩa là: “Kiếp sống của tất cả các loài chúng sanh 

đều bị trói buộc không được tự do.” Đều là những việc do tôi làm mà ra cả. 
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Vì tôi mà các loài chúng sanh ấy không được tự do. Đó là cách suy nghĩ của 

hai ngoại đạo này, hành giả kết thành quyến thuộc với chúng. 

Mê mờ tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 

Anh ta chỉ còn mang trong người một thứ tà tri, tà kiến. 

KINH VĂN: 

Đây là dạng thứ tám, lập cái nhân tà tư, thành cái quả trần lao xí 

thạnh, nghịch xa với tánh viên thông, quay lưng với đạo niết-bàn, làm 

nảy sinh giống thiên ma. 

GIẢNG: 

Đây là dạng thứ tám, lập cái nhân tà tư. 

Đây là dạng thứ tám, chủ định đắm mình trong dục lạc trần lao, do căn 

cứ vào cái nhân tà kiến. 

Thành quả trần lao xí thạnh. Bởi cái nhân sai lầm, anh ta phát sinh 

một loại tham dục mạnh như lửa. Nghịch xa với tánh viên thông, quay 

lưng với đạo niết-bàn, làm nảy sinh giống thiên ma. Hành giả trái xa với 

tính viên thông. Tu tập ngược hướng với pháp môn nhĩ căn viên thông. Quay 

lưng với đạo niết-bàn, và những đạo lý mà biểu hiện đạo niết bàn, nên làm 

nảy sinh giống thiên ma. Anh ta sẽ tái sinh trong những cõi trời của loài 

thiên ma. 

---o0o--- 

09. ĐỊNH TÁNH THANH VĂN 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 



  Trang 104 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

Lại nữa, hành giả người đang tu tập quán chiếu đã quán sát cùng tột 

tánh không của hành ấm. Đã chấm dứt bản chất phát khởi ý niệm sinh diệt. 

Nhưng chưa hoàn toàn được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch diệt. 

KINH VĂN: 

Nơi căn mạng sáng tỏ, phân biệt cái tinh thô, quyết đoán cái chân 

ngụy, sự báo đáp lẫn nhau của nhân quả, chỉ cầu cảm ứng, ngược với 

đạo thanh tịnh; nghĩa là chỉ thấy khổ đế, dứt trừ tập đế, chứng được 

diệt đế, tu đạo đế, nơi diệt đế đã yên, không tiến thêm nữa, rồi cho đây 

là thù thắng, thì người ấy sẽ rơi vào hàng định tánh Thanh văn, thành 

bè bạn của hàng Vô Văn tăng thượng mạn. Mê mờ tánh bồ-đề của chư 

Phật, đánh mất chánh tri kiến. 

GIẢNG: 

Nơi căn mạng sáng tỏ, phân biệt cái tinh thô, quyết đoán cái chân 

ngụy, sự báo đáp lẫn nhau của nhân quả, chỉ cầu cảm ứng, ngược với 

đạo thanh tịnh. 

Trong sự hiểu biết hảo huyền về sinh mạng, hành giả phân biệt cái tinh 

thô, anh ta phân biệt rất kỹ giữa cái tinh anh và thô ráp, xác định cái chân 

ngụy. Anh ta quyết đoán cái gì chân xác, cái gì giả ngụy. Nhưng chỉ để tìm 

cầu sự cảm ứng báo đáp lẫn nhau giữa nhân và quả. Anh ta chỉ tìm cầu sự 

thù đáp lẫn nhau của nhân quả. Cầu mong sự cảm ứng sẽ có được từ nhân 

quả. Nên hành giả đi ngược với đạo thanh tịnh. 

Nghĩa là chỉ thấy khổ đế, dứt trừ tập đế, chứng được diệt đế, tu đạo 

đế, nơi diệt đế đã yên, không tiến thêm nữa. 
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Thấy khổ đế, có nghĩa là hiểu rõ về cái khổ. Khổ đế gồm có ba thứ khổ, 

tám thứ khổ và vô lượng thứ khổ. Tập đế là nói đến tất cả mọi thứ phiền não. 

Diệt đế liên quan đến việc tu đạo. Chứng được diệt đế có nghĩa là đạt được 

quả vị diệu lạc của Niết bàn. Đạo đế là con đường, phương pháp tu tập. Đó 

là ý nghĩa của biết khổ, diệt tập, chứng diệt và tu đạo, thì hành giả dừng nghỉ 

hẳn nơi diệt đế, không tiến thêm nữa. Khi đã đạt đến diệt đế, anh ta dừng lại 

không chịu tiến tới nữa. 

Rồi cho đây là thù thắng, thì người ấy sẽ rơi vào hàng định tánh 

Thanh văn, thành bè bạn của hàng Vô Văn tăng thượng mạn. 

Nếu hành giả cho đây là nơi thù thắng. Nếu anh ta sinh khởi một loại 

kiến giải điên cuồng và duy lý và cho đó là thù thắng, thì sẽ rơi vào hàng 

định tánh Thanh văn . 

Định tánh Thanh văn là gì? Chúng ta đã nghe giảng từ trước rồi. Đó là 

người không chịu hồi hướng quả vị nhỏ về quả vị lớn. Anh ta trở nên sớm 

hài lòng một cách vội vàng và không muốn tiến thêm nữa. 

Thành bè bạn của hàng Vô Văn tăng thượng mạn. Anh ta cũng mê 

muội như tỷ-khưu Vô Văn, lầm tưởng Tứ thiền là quả vị thứ tư của hàng a-

la-hán. Anh ta thành bè bạn với những người như thế. 

Mê mờ tánh Bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 

KINH VĂN: 

Đây là dạng thứ chín, viên mãn tâm tinh ứng, thành cái quả thú 

tịch, trái xa tánh viên thông, ngược với đạo niết-bàn, làm sinh khởi 

giống triền không. 

GIẢNG: 

Đây là dạng thứ chín, viên mãn tâm tinh ứng, thành cái quả thú 

tịch. 
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Dạng thứ chín là tâm thích hướng về quả tịch diệt, do căn cứ vào cái 

tâm viên mãn, mong cầu cảm ứng. 

Trái xa tánh viên thông. Nên hành giả trái xa với pháp môn “nhĩ căn 

viên thông” quay lưng với đạo Niết bàn, nên làm sinh khởi hạt giống triền 

không. 

Ngược với đạo niết-bàn, làm sinh khởi giống triền không. 

Anh ta mắc kẹt trong cái không, chìm đắm trong sự tịch lặng, không có 

mong muốn tiến vượt lên và cũng không mong muốn rút lui Cái không là 

nhu cầu tối quan trọng trong sinh hoạt của anh ta, anh ta trở nên bị vây bọc 

trong cái không. Thực ra cái “không” nghĩa là xưa nay vốn không có gì. 

Nhưng anh ta phát minh một cái không trên một cái không khác rồi trở nên 

chấp dính vào chúng. 

---o0o--- 

10. ĐỊNH TÁNH DUYÊN GIÁC 

KINH VĂN: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

GIẢNG: 

Lại nữa thiện nam tử ấy đã quán sát tường tận tính không của 

các hành, đã chấm dứt sinh diệt rồi, nhưng chưa viên mãn tính tịnh 

diệu của tịch diệt. 

Lại nữa, hành giả đã quán sát cùng tột tánh không của hành ấm. Anh ta 

đã nghiên cứu đến tận cùng các cảnh giới của hành ấm. Nó hoàn toàn là 

không đối với hành giả. Đã chấm dứt hẳn ý niệm cảnh giới sinh diệt. Nhưng 

chưa được tính tinh diệu, viên mãn của sự tịch diệt. 
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KINH VĂN: 

 Nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên dung, phát minh tánh 

thâm diệu, liền nhận đó là niết-bàn mà không tiến lên, rồi cho đây là 

cảnh giới thù thắng, thì người ấy rơi vào hàng định tánh Bích chi. 

Thành bè bạn với các vị Duyên giác, Độc giác, không hồi tâm hướng về 

Đại thừa. Mê mờ tánh bồ-đề của chư Phật, đánh mất chánh tri kiến. 

GIẢNG: 

Nếu ở trong tánh giác minh thanh tịnh viên dung, phát minh tánh 

thâm diệu, liền nhận đó là niết-bàn mà không tiến lên. Ở trong cảnh giới 

của tánh giác minh thanh tịnh viên dung, khi phát minh được tánh viên diệu, 

hành giả có thể nhận lầm đó là niết-bàn và không tiến lên nữa. 

Rồi cho đây là cảnh giới thù thắng. 

 Trong công phu tu tập, ngay cả khi chưa vượt qua được thức ấm. Nếu 

hành giả cho kiến giải cuồng dại và sai lầm này là cảnh giới thù thắng, thì 

người ấy rơi vào hàng định tánh Bích chi, là những vị không muốn rời bỏ 

quả vị nhỏ để hướng đến công hạnh tu tập lớn hơn. Thành bè bạn với 

những vị Duyên giác và Độc giác, không hồi tâm hướng về Đại thừa. 

Hành giả trở thành quyến thuộc với những vị này. Mê mờ tánh bồ-đề của 

chư Phật, con đường dẫn đến giác ngộ, đánh mất chánh tri kiến. 

KINH VĂN: 

Đây là dạng thứ mười, viên thành giác tâm vắng lặng, lập thành cái 

quả trạm minh, trái xa tánh viên thông, ngược với đạo niết-bàn, làm 

sinh khởi giống giác ngộ viên minh, nhưng không không hóa giải được 

kiến chấp về tánh giác viên minh. 

GIẢNG: 

Đây là dạng thứ mười, là cánh cửa sau cùng trong quá trình chuyển 

hóa thức ấm. Nếu quý vị qua được cửa này, thì chẳng còn gì phải bận tâm 

nữa cả. Chẳng có điều gì ngu hiểm nữa cả. Đáng tiếc là chặng cuối cùng lại 
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không phải là việc dễ dàng. Tại điểm này, chỗ sai biệt nhau rất là vi tế. Nên 

có câu: 

“Sai chi ty hào, mậu chi thiên lý.” 

Nghĩa là: lúc ban đầu, chỉ cần sai lạc bằng một mảy tơ, sẽ dẫn đến sự 

nhầm lẫn bằng vạn dặm về sau. Nếu quý vị chỉ cần sai lạc tí xíu lúc khởi đầu 

tu tập, quý vị sẽ đánh mất quả vị giác ngộ về sau. Trạng thái này là một cảnh 

giới mà hành giả đã: 

Viên thành giác tâm vắng lặng, lập thành cái quả trạm minh. 

Nhận lầm tánh trạm diệu, do mê chấp vào cái tâm giác minh viên mãn. 

Vào điểm này, giáo lý giác ngộ viên mãn gần như hòa trộn lẫn với chân tâm 

thường trụ, và anh ta đã đạt được sự thanh tịnh sáng suốt. 

Trái xa tánh viên thông, ngược với đạo niết-bàn. 

Tuy nhiên, anh ta chưa tương hợp với pháp môn “nhĩ căn viên thông” 

vì anh ta còn nhiều chấp trước. 

Ngược với đạo niết-bàn, làm sinh khởi giống giác ngộ viên minh, 

nhưng không không hóa giải được kiến chấp về tánh giác viên minh. 

Ngược với bảo thành niết-bàn, đi ngược với diệu quả niết-bàn. Nên làm 

sinh khởi hạt giống mê chấp, không hóa giải được kiến chấp về tánh giác 

viên minh. Anh ta không vượt qua được chấp trước về cảnh giới giác viên 

ấy. Vẫn còn chút ít mê mờ khi thức ấm chưa được phá trừ. Nếu vào lúc này, 

hành giả vượt qua được thức ấm mà không phải bị đầu hàng trước kiến giải 

điên đảo này, thì anh ta sẽ vượt qua được cả năm ấm. Khi năm ấm đã được 

chuyển hóa toàn triệt rồi, anh ta sẽ đạt đến quả vị Thập tín, Thập trụ, Thập 

hạnh, Thập hồi hướng và Thập địa. Đến đây có thể bảo đảm chắc chắn hành 

giả sẽ thành tựu quả vị Phật. 

KINH VĂN: 
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A-nan, mười loại thiền-na như thế, giữa chừng hoá điên, nhân nơi 

mê lầm, khi chưa đầy đủ, khởi tâm chứng đắc hoàn toàn. Tất cả đều do 

thức ấm  và tâm dụng công giao xen. 

GIẢNG: 

A-nan, mười loại thiền-na như thế, giữa chừng hoá điên, nhân nơi 

mê lầm, 

A-nan, ông nên đặc biệt chú ý và hiểu thật rõ giai đoạn này. Ông nên 

nhận thức cho được ma cảnh hiện ra trong mười loại thiền định như thế. 

Mười loại cảnh giới trong lúc công phu tu tập thiền định. Mười cảnh giới 

này sẽ xuất hiện trong khi tu thiền, bởi do kiến giải mê cuồng trong khi tu 

tập, nương vào đó hành giả tuyên bố đã chứng đắc hoàn toàn khi chưa được 

như vậy. 

Khi chưa đầy đủ, khởi tâm chứng đắc hoàn toàn. 

Đến lúc này, mặc dù chưa chứng đạo và đạt được quả vị, mà hành giả 

đã tự tuyên bố. “Ta đã chứng quả.” Chưa chứng được dù chỉ sơ quả, mà nói 

đã được. Chưa chứng được nhị quả, tam quả, tứ quả (a-la-hán) mà tuyên bố 

đã chứng được. Chưa thành Phật, mà nói đã thành. Nếu có ai hỏi tại sao anh 

ta được thành Phật, anh ta hoàn toàn không biết. Một vị Phật mà không biết 

bằng cách nào mình thành Phật thì thật là hồ đồ. Nhưng chư Phật đều có trí 

hiểu biết viên mãn, không có vị Phật nào hồ đồ cả. Còn nếu đó là người hồ 

đồ, thì đó chỉ là yêu, ma, quỷ, quái, những loại không hiểu được đạo lý chân 

chính là gì. 

Tất cả đều do thức ấm  và tâm dụng công giao xen. 

Tất cả các trạng thái này đều do kết quả giao xen của thức ấm và nỗ lực 

khi dụng tâm tu tập. 

Đây là trò tác quái của thức ấm. Khi quý vị nỗ lực công phu, thì thức 

ấm đấu tranh chống lại công phu của quý vị. Nếu quý vị có một tâm niệm 

tham dục, vọng tưởng dù rất vi tế, thì quý vị sẽ rơi vào ma cảnh, bị ma gá 

vào (35, 36, 37). Quý vị sẽ sinh khởi nhiều lý thuyết điên đảo. Một khi lý 
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luận điên đảo ấy đã hình thành, thì rất khó mà phá trừ nó nổi. Cho dù có 

thiện tri thức đến chỉ bày sự điên đảo ấy, giúp cho họ phá trừ. Họ vẫn không 

tin, mà còn cãi lại: “Các ông biết gì nào? Dù sao, tôi cũng đã thành Phật rồi! 

Nhưng gì các ông nói đều sai lầm cả.” Dù quý thiện tri thức đã chỉ bày, họ 

vẫn không chịu tin. Đó là lý do tại sao trạng thái này xuất hiện. 

KINH VĂN: 

Chúng sanh mê mờ, không biết tự xét. Gặp tình huống này, đều 

đem tâm mê lầm, ưa thích những tập quán cũ, mà tự dừng nghĩ, cho đó 

là chỗ quay về rốt ráo. Tự tuyên bố đã đạt được quả vị Vô thượng bồ-đề 

viên mãn. Thành tội đại vọng ngữ. Ngoại đạo tà ma sau khi chiêu cảm 

nghiệp báo chấm dứt, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Các hàng Thanh văn, 

Duyên giác không thể tiến lên hơn nữa. 

GIẢNG: 

Chúng sanh mê mờ, không biết tự xét. 

Chúng sanh ngoan cố, khó chuyển hóa được mê lầm của chính mình. 

Họ không chịu dừng lại những vọng tưởng dù chỉ để quán xét thử mình là ai. 

Họ chưa thoát khỏi lớp da heo, lốt chó mà tự tuyên bố mình là Phật. Họ đã 

tự đánh giá mình quá cao. 

Gặp tình huống này, đều đem tâm mê lầm, ưa thích những tập 

quán cũ, 

Gặp cảnh giới nầy hiện tiền, tâm bị mê mờ, ưa thích những tập quán cũ, 

ưa thích tham luyến những thứ ái dục, khiến tâm mình u mê đần độn, hết đời 

này sang đời khác. 

Mà tự dừng nghĩ, cho đó là chỗ quay về rốt ráo. 

Nên thích dừng nghỉ nơi tự cho là chỗ quay về rốt ráo. Anh ta cho rằng 

mình đã tới nơi bảo sở, nhưng thực ra anh ta chỉ mới đến được nơi hóa 

thành. Hóa thành ấy chưa phải là bảo sở. Người này rất mong muốn đến bảo 

sở, nhưng chỉ mới đi được nửa đường, họ đã thấy mệt mỏi và muốn dừng lại 
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hẳn. Đến lúc này, người có thần thông sẽ hóa hiện ra một hóa thành và nói 

với họ: “Bảo sở ở ngay phía trước chúng ta, chúng ta nên đến đó để nhận lấy 

kho báu, chúng ta có thể mang về mọi thứ vàng bạc, trân bảo.” Mục đích là 

để họ đến thành ấp đó để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục lên đường. Nhưng tất cả mọi 

người khi đến hóa thành rồi, cứ cho rằng đây là bảo sở, họ dừng nghỉ ở đó 

và không muốn đi xa hơn nữa. Họ cho rằng đây là nơi quay về nương tựa rốt 

ráo. Nơi mà họ muốn đến từ lâu. 

Tự tuyên bố đã đạt được quả vị viên mãn Vô thượng bồ-đề. Tự 

tuyên bố đã chứng được Vô thượng bồ-đề và đã thành Phật rồi. Thành tội đại 

vọng ngữ. Họ chưa chứng được Phật quả nhưng nói rằng đã chứng. Những 

người thông minh có nói những lời ngu muội như vậy không? Nói mình đã 

đạt được quả vị mà mình chưa đạt được, chỉ có những kẻ ngu si mới làm như 

thế. Trong quốc gia dân chủ, ta có thể nói rằng mọi người đều có thể trở 

thành Tổng thống cả. Đúng vậy, mọi người đều có khả năng để trở nên một 

vị Tổng thống. Nhưng điều ấy không có nghĩa mọi người “là” Tổng thống. 

Phải qua cuộc tuyển cử mới thực sự trở thành Tổng thống. Không thể nói 

suông rằng mọi người đều là Tổng thống. Thế thì ai là Tổng thống, ai là Phó 

Tổng thống? Giống như điều đang nói ở đây. Nếu quý vị không bao giờ đi 

học, không biệt cả chữ ký của mình thì làm sao quý vị thành Tổng thống 

được? Cũng giống như việc thành Phật. Nếu quý vị không tu tập không trải 

qua sáu năm tu tập khổ hạnh ở núi Tuyết, hoặc bốn mươi chín ngày thiền 

định dưới cội cây bồ-đề. Nếu quý vị không có một ngày với nỗ lực công phu 

tu tập như thế, làm sao mà thành Phật được? Tưởng điều ấy quá dễ. Đó thật 

là một thứ vọng tưởng điên cuồng. 

Thành tội đại vọng ngữ. Ngoại đạo tà ma sau khi chiêu cảm nghiệp 

báo chấm dứt, sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Sau khi chiêu cảm nghiệp báo 

ngoại đạo, tà ma chấm dứt. Sau khi ma nghiệp do anh ta chiêu cảm lấy quả 

báu đã hết. Sẽ rơi vào địa ngục vô gián. Mạng sống của loài thiên ma cũng 

sẽ đến lúc kết thúc. Đến lúc ấy, anh ta sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 

Các hàng Thanh văn, Duyên giác không thể tiến lên được nữa. Khi 

hàng định tánh Thanh văn hay định tánh Duyên giác lầm chấp về tánh giác. 
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tuy họ sẽ không bị đọa vào địa ngục, nhưng họ sẽ không thể nào tiến xa 

được nữa trên đường tu đạo. Họ không thể tiến bộ hơn được nữa. 

KINH VĂN: 

Các ông nên chú tâm giữ gìn đạo Như Lai, sau khi Như Lai nhập 

diệt, hãy đem pháp môn nầy truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho 

tất cả chúng sanh hiểu rõ nghĩa ấy. Đừng để ma tà kiến tự gây ra 

chướng nạn. Giữ gìn và từ bi cứu giúp, tiêu trừ hết các tà duyên kiến. 

Khiến thân tâm được vào tri kiến Phật. Từ khi bắt đầu cho đến thành 

tựu, không bị lạc vào đường tẻ. 

GIẢNG: 

Các ông nên chú tâm giữ gìn đạo Như Lai. 

Các ông, A-nan, các vị Đại bồ-tát, Đại a-la-hán, Đại tỷ-khưu, các vị Đại 

trưởng lão và những vị khác trong hội chúng nên chú tâm giữ gìn đạo của 

Như Lai. Các ông nên trân trọng, thừa sự những lời Như Lai đã truyền dạy. 

Sau khi Như Lai nhập diệt, hãy đem pháp môn nầy truyền dạy 

trong đời mạt pháp. 

Hãy truyền dạy pháp môn trong kinh Thủ-lăng-nghiêm này, đó là pháp 

môn “nhĩ căn viên thông” hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh 

của mình, cho đến khi tự tánh hòa nhập vô thượng đạo, truyền dạy pháp môn 

viên thông cho chúng sanh trong đời mạt pháp. Vào thời mạt pháp, các ông 

phải truyền dạy pháp môn này cho chúng sanh hằng ngày khiến cho tất cả 

chúng sanh hiểu rõ nghĩa này. Dạy cho chúng sinh hiểu được một cách rõ 

ràng pháp tu này. Đừng để ma tà kiến tự gây ra chướng nạn. Đừng để cho 

tự chính mình gây ra chướng nạn tà kiến của thiên ma ngoại đạo nơi mình. 

 Ma có hai loại: kiến ma và kiến ái ma. 

Kiến ma, là khi hành giả gặp cảnh, liền bị xoay chuyển bởi cảnh giới. 

Còn khi hành giả gặp cảnh, sinh tâm yêu thích, ham muốn cảnh ấy. Đó gọi 

là kiến ái ma. 
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Quý vị đừng để cho chúng sanh bị rơi vào các chướng nạn bởi hai loại 

ma cảnh này. 

Giữ gìn và từ bi cứu giúp, tiêu trừ hết các tà duyên kiến. 

Giúp chúng sanh giữ gìn và từ bi cứu giúp, tiêu trừ hết các nhân duyên 

tà kiến ấy. 

Hàng phục cho được tâm điên đảo và tâm cuồng si. Giúp họ đoạn trừ tà 

tri, tà kiến ấy. Khiến cho thân tâm chúng sanh nhập vào tri kiến 

Phật. Từ khi bắt đầu tu tập ch đến khi thành tựu, không bị lạc vào 

đường tẻ. Đừng để cho họ bị lạc vào những con đường tẻ khi đi trên con 

đường tu đạo chân chính. 

KINH VĂN: 

Pháp môn như thế, các đức Như Lai nhiều như số vi trần trong 

hằng sa kiếp từ quá khứ, đều vận dụng mà khai ngộ bản tâm, chứng 

được đạo vô thượng. 

GIẢNG: 

Pháp môn như thế, các đức Như Lai nhiều như số vi trần trong 

hằng sa kiếp từ quá khứ, đều vận dụng mà khai ngộ bản tâm, chứng 

được đạo vô thượng. 

Nương vào pháp môn như thế trong kinh Thủ-lăng-nghiêm mà các đức 

Như Lai nhiều như số vi trần trong hằng sa kiếp từ quá khứ được khai ngộ 

bản tâm, chứng được đạo vô thượng. 

Khi tu tập theo pháp môn này trong kinh Thủ-lăng-nghiêm, tâm được 

khai ngộ và chứng được đạo quả vô thượng. Đây là lộ trình người tu tập phải 

trải qua. Nay chúng ta cũng muốn nghiên cứu pháp môn này. Chỉ có cách tu 

tập pháp môn này một cách viên mãn mới mong thành Phật được. Chẳng dễ 

dàng thành tựu quả vị Phật nếu không thực hành ngay từ bước đầu tiên. 
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Không riêng gì quả vị Phật, mà ngay trong thế gian cũng thế, người ta 

cần phải gắng bao công sức để đạt được mảnh bằng Thạc sĩ, Bác sĩ, Tiến sĩ? 

Còn quý vị cần phải trải qua bao nhiêu thời gian công phu tích cực mới 

thành tựu Phật đạo? Nếu quý vị tuyên bố thành Phật mà không trải qua bước 

đầu tiên, thì chuyện đó khó tưởng tượng còn hơn cả giấc mơ. Ngay cả trong 

mơ, quý vị cũng không thể nói được chuyện kỳ quặc như vậy. Thành Phật 

không phải là một chuyện đơn giản. 

KINH VĂN: 

Khi thức ấm tiêu dung rồi, thì các căn hiện tiền của ông đều được 

dùng thay nhau. Từ chỗ hỗ dụng đó, ông có thể nhập vào bậc Kim cang 

càn huệ Bồ-tát. Tâm tinh diệu viên minh phát hóa trong ấy. 

GIẢNG: 

Khi thức ấm tiêu dung rồi. 

Khi hành ấm đã tiêu trừ, quý vị ở trong phạm vi thức ấm. Nếu quý vị 

thể nhập được vào thức thứ tám, quý vị có thể thấy được mười phương thế 

giới trong suốt như pha lê. Chẳng có gì ngăn ngại được cái nhìn của quý vị. 

Tuy nhiên trước khi thức ấm hoàn toàn chuyển thành thức thứ tám, 

những niệm sinh diệt rất vi tế vẫn còn diễn biến ở trong thức thứ bảy. Một 

khi những niệm lăn tăn vi tế trong thức thứ bảy ấy đã tiêu tán và chỉ còn lại 

thức thứ tám, quý vị sẽ nhìn thấy vạn vật trong vũ trụ này trong suốt như 

thủy tinh. 

Lúc này, thức thứ tám chuyển thành Đại viên cảnh trí  như chư Phật. 

Trước khi quý vị tiêu trừ sạch thức thứ bảy thì trạng thái này vẫn chưa đạt 

được. Đó là ý nghĩ của việc chấm dứt được thức ấm. Khi những niệm lăng 

tăng vi tế của thức thứ bảy đã tiêu tan, thì các căn hiện tiền của ông đều 

được dùng thay nhau, các căn hiện tiền có khả năng dung thông với nhau. 

Việc sử dụng hỗ tương nhau của các căn đã được giảng từ trước rồi, 

mỗi căn có được năng lực của cả sáu căn, như mắt vốn chỉ có thể thấy được 

vật phía trước nay có thể nghe được, nếm được, ngửi được, xúc chạm và suy 
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nghĩ được. Hành giả có thể khai, hợp các căn nên có thể sử dụng hỗ tương 

với nhau. 

Từ chỗ hỗ dụng đó, ông có thể nhập vào bậc Kim cang càn huệ Bồ-

tát. 

 Kim cang có nghĩa là bất hoại, không có gì phá vỡ nó được, cũng có 

nghĩa là bất thối. Quý vị sẽ đạt được ba loại bất thối: Quả vị bất thối, niệm 

bất thối và hành bất thối. 

Càn huệ nghĩa là Càn huệ địa.  

Tâm tinh diệu viên minh phát hóa trong ấy. Từ trong bản tâm sáng 

suốt viên mãn phát khởi ra sự biến hóa. 

 KINH VĂN: 

Như ngọc lưu ly trong suốt, hàm chứa mặt trăng báu ở trong. Như 

thế mà vượt lên giai vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, 

Tứ gia hạnh tâm và sở hành của Bồ-tát Kim cang Thập địa. 

GIẢNG: 

Sự biến hóa ấy giống như cái gì? Như ngọc lưu ly trong suốt, không 

dính một mảy bụi trần hàm chứa mặt trăng báu bên trong. Như thế theo 

đó mà vượt lên giai vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, 

Tứ gia hạnh tâm mà chúng ta đã được nghe giảng từ trước. Tứ gia hạnh 

tâm là: Noãn, Đảnh, Nhẫn và Thế đệ nhất. Quý vị cũng sẽ vượt qua trạng 

thái và trình độ công phu ở cảnh giới sở hành của Bồ-tát Kim cang Thập 

địa. 

KINH VĂN: 

Đẳng giác tròn sáng, vào biển Diệu trang nghiêm của Như Lai. 

Viên mãn đạo Bồ-đề, về nơi vô sở đắc. 

 GIẢNG: 
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Đẳng giác tròn sáng, vào biển Diệu trang nghiêm của Như Lai.  

Đến trạng thái này, các ông sẽ nhập vào biển diệu trang nghiêm của 

Như Lai, viên mãn đạo bồ-đề, trở về nơi vô sở đắc. 

Rốt ráo là chẳng có gì để chứng đắc cả. Tại sao vậy? Vì tánh giác vốn 

tự có sẵn trong mỗi người, không phải do nhờ bên ngoài mới có. Tánh Như 

Lai tạng cũng chẳng phải là cái có được từ bên ngoài, mà nó vốn có sẵn 

trong quý vị. Nên nói “trở về lại nơi vô sở đắc” là vậy. 

KINH VĂN: 

Đây là những ma sự vi tế, mà các Đức Phật Thế tôn từ đời quá khứ 

trước đã giác ngộ nghiệm xét và phân tích trong khi tu chỉ  quán. 

GIẢNG: 

Đây là những ma sự vi tế. Mười trạng thái nói trên, xảy ra trong quá 

trình tu tập để chuyển hóa thức ấm. Mà các Đức Phật Thế tôn từ đời quá 

khứ trước đã giác ngộ nghiệm xét và phân tích trong khi tu chỉ  quán. 

Chỉ (samatha) là một loại định, trong trường hợp này là Lăng Nghiêm 

diệu định.  

Quán (vipasyana) là công phu quán chiếu, đây là một dạng quán chiếu 

rất vi mật. Nhờ sự giác ngộ sáng suốt, mà hành giả có thể phân tích được các 

ma sự, vốn rất vi tế nhỏ nhiệm khó mà khám phá ra được. 

KINH VĂN: 

Nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền, thì tẩy trừ được cấu 

nhiễm, không bị rơi vào tà kiến. 

GIẢNG: 

Nếu ông nhận biết được ma cảnh hiện tiền. Nếu các ông nhận được 

ngay những ma cảnh khi nó hiện ra trước quý vị và biết được đó là hay 
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Phật, thì tẩy trừ được cấu nhiễm, không bị rơi vào tà kiến. Tâm cấu 

nhiễm được rửa sạch ngay và khỏi bị rơi vào tà kiến. 

Một vài cảnh giới của tà ma ngoại đạo từ bên ngoài đến với quý vị và 

một số cảnh xuất hiện do trong tâm niệm của quý vị. Ngoại ma thì rất dễ 

hàng phục, còn nội ma ở trong tâm thì rất khó trừ. Vì mỗi khi quý vị phát 

khởi tà tri, tà kiến thì rất khó giải trừ khỏi những thứ tà kiến ấy. Ngay sau 

khi quý vị nhận ra ngoại ma, quý vị phải tẩy trừ ngay những thứ cấu nhiễm 

ấy trong tâm mình. Điều gì là cấu nhiễm? Loại nhiễm ô quan trọng nhất 

trong tâm là tham. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này rất thường xuyên. Tham sẽ 

trở nên rất nghiêm trọng khi kết hợp với dục. Nếu quý vị không có một niệm 

dâm dục, thì quý vị đã rửa sạch tâm mình khỏi bị ô nhiễm, tâm quý vị sẽ 

không sinh khởi tà kiến được nữa. 

Nếu quý vị không thanh tịnh hóa tâm mình thoát ra khỏi niệm tưởng 

dục, thì có rất nhiều chướng nạn sẽ đến với quý vị. Tất cả vấn đề ấy sinh 

khỏi vì tâm tham. Các thứ phiền não vô minh từ đó đều sinh khởi. Quý vị bị 

vướng vào tà kiến ngay liền. Nếu quý vị có năng lực rửa sạch liền những 

vọng tưởng này, mới thoát khỏi được tà kiến. 

KINH VĂN: 

Các ấm ma đều tiêu diệt, thiên ma bị phá tan, Đại lực quỷ thần 

hoảng hốt chạy trốn, các loài li mị võng lượng không hiện tướng ra nữa. 

GIẢNG: 

Các ấm ma đều tiêu diệt. Các ấm ma, những thứ ma sinh khởi từ ngũ 

ấm mà chúng ta đã thảo luận đều bị tiêu diệt.Thiên ma bị phá tan, nếu quý 

vị có trí huệ chân chính và không bị dính mắc trong tà kiến thì thiên ma sẽ bị 

phá sạch. Quý vị sẽ khiến cho tâm chúng khiếp sợ. Đại lực quỷ thần hoảng 

hốt chạy trốn. Các loài này rất mạnh, chúng có thể nâng cả núi tu-di bằng 

một bàn tay. Nhưng nếu quý vị có trí huệ chân chính và có Đại định Thủ-

lăng-nghiêm thì loài Đại lực quỷ này mỗi khi nhìn thấy quý vị liền chạy trốn 

vì hoảng sợ. 
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Các loài li mị võng lượng không hiện tướng ra nữa. 

 Li mị võng lượng là loại ma mà chúng ta đã nghe giảng trước đây. Nó 

cũng sẽ không dám xuất hiện nữa. 

KINH VĂN: 

Thẳng đến bồ-đề, không chút thiếu sót. Hàng căn cơ hạ liệt cũng 

được tăng tiến, đối với Đại niết-bàn, tâm không mê lầm. 

GIẢNG: 

Thẳng đến bồ-đề, không chút thiếu sót. Các ông sẽ thẳng đến nơi 

giác ngộ. Đạt được cảnh giới của chư Phật, không chút thiếu sót. Quý vị sẽ 

không gặp những chướng nạn hoặc phiền não. Hàng căn cơ hạ liệt cũng 

được tăng tiến, đối với Đại niết-bàn, tâm không mê lầm. Ngay cả với 

những người có căn tánh thấp kém cũng sẽ được tiến bộ. Quý vị sẽ hướng 

thẳng đến diệu quả niết-bàn và tâm quý vị không còn kinh qua những dạng 

mê mờ, phiền não như trước nữa. 

KINH VĂN: 

Nếu có chúng sinh mê độn trong đời mạt pháp, chưa hiểu thiền-na, 

chưa nghe pháp yếu, ưa tu tam muội, nhưng căn tánh chậm lụt, sợ họ bị 

lạc vào tà kiến, thì các ông nhất tâm khuyên họ trì tụng chú Phật đảnh 

đà-la-ni. Nếu chưa tụng thuộc thì viết trên thiền đường hay mang trong 

thân. Thế nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được. 

GIẢNG: 

Nếu có chúng sinh mê độn trong đời mạt pháp, chưa hiểu thiền-na. 

Nếu có các chúng sinh trong đời mạt pháp, ưa thích tu tập chánh định, 

nhưng căn tánh chậm lụt. Bất kể quý vị dạy cho họ bao nhiêu điều hay lẽ 

phải, họ vẫn khăng khăng đi vào con đường xấu ác. Dù các ông không dạy 

họ đi vào con đường hư hoại, mà họ vẫn tự đi vào con đường ấy. Học làm 

điều tốt lành cũng khó như lên trời. Học để làm điều xấu ác cũng dễ như 
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trượt xuống dốc vậy. Tại sao? Tập khí của chúng sanh rất mạnh. Họ có quá 

nhiều tham dục. Những tập khí, chủng tử lâu đời, những nghiệp chướng và 

nợ nần từ đời trước quá nhiều đã kéo ngược lại, trong khi người tu muốn 

hướng thượng. Học làm điều thiện cũng khó như lên trời, nhưng học làm 

điều ác lại dễ như trượt xuống dốc. Tại sao? Vì chúng sanh không có được 

trí tuệ và đều là những người mê muội. 

Họ là những người chưa nhận biết sự quan trọng của thiền-na. Họ 

không nhận ra được sự quan trọng cần thiết của việc tu đạo, chưa nhận ra 

được sự cần yếu của pháp tu tập thiền định. 

Chưa nghe pháp yếu, ưa tu tam muội. Hoặc chưa từng được nghe 

pháp yếu. Họ không hiểu biết gì về chánh pháp. Dù họ chưa từng nghe giảng 

những điều cốt tuỷ của Phật pháp, hoặc chưa biết cách công phu tọa thiền, 

tập định. Nhưng họ rất ưa thích tu tập chánh định. Những người ưa thích tu 

tập chánh định thì phải hiểu biết về đạo và rõ ràng về pháp. 

Sợ họ bị lạc vào tà kiến. Các ông nên quan tâm giúp họ khỏi bị lạc vào 

tà kiến. Nếu quý vị lo cho những người này rơi vào tà tri, tà kiến thì quý vị 

phải báo trước cho họ. 

Thì các ông nhất tâm khuyên họ trì tụng chú Phật đảnh đà-la-

ni. Các ông nên hết lòng khuyến khích họ trì tụng chú Phật đảnh đà-la-ni. 

Khuyến khích họ trì tụng thần chú Thủ-lăng-nghiêm. 

Nếu chưa tụng thuộc thì viết trên thiền đường hay mang trong 

thân. Thế nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được. 

Nếu họ không thể tụng thuộc được thì họ có thể viết ra trên thiền 

đường. Nếu khi họ tụng chú mà không thuộc lòng, phải nhìn trong kinh, quý 

vị có thể bảo họ viết ra rồi lên vách tường nơi thiền đường. Đó là vì: “Nơi 

nào có kinh chú, nơi ấy có Phật.” Huống gì thần chú Đại Phật đảnh này. Bất 

kỳ nơi đâu có thần chú này, thì nơi ấy có Kim cang tạng Bồ-tát và quyến 

thuộc cùng các vị Hộ pháp thiện thần. 

Thế nên các loài ma không thể nào quấy phá họ được. 
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Hay quý vị bảo những người này mang trong thân, nhờ thế các loài ma 

không còn quấy phá họ được. Nếu quý vị mang thần chú trên người, ma 

không thể nào gá vào quý vị được.  

KINH VĂN: 

Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về phép tu tiến rốt ráo 

của mười phương Như Lai. 

GIẢNG: 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni với tâm từ bi chí thiết, Ngài có lời phó chúc 

sau cùng cho ngài A-nan: 

Ông nên kính vâng lời dạy bảo cuối cùng về phép tu tiến rốt ráo 

của mười phương Như Lai. 

Các ông nên kính trọng và trân quý Thủ-lăng-nghiêm diệu định, pháp 

môn “nhĩ căn viên thông– hướng tánh nghe trở vào bên trong để nhận ra tự 

tánh của mình,” và cũng là pháp môn thần chú Thủ-lăng-nghiêm, thần chú 

Phật đảnh đà-la-ni. Là gom vào (tổng) hết thảy các pháp, và nắm giữ (trì) vô 

lượng nghĩa. Đây là tâm, là tánh của các Đức Phật Như Lai trong khắp mười 

phương. Đó là mẹ của các Đức Như Lai. Chú này là tột đỉnh cứu cánh, vô 

cùng rốt ráo, và là pháp môn tối thắng vi diệu để tu tập tiến bộ. Đó là khuôn 

mẫu tu chứng tối hậu của mười phương Như Lai, là pháp môn quan trọng 

nhất, được Đức Phật giảng dạy vào thời kỳ sau cùng. Đó là mô phạm tối 

yếu; là phương thức, là lời khai thị cho lộ trình mà quý vị phải theo sát để tu 

chứng tri kiến Phật. 

KINH VĂN: 

A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời dạy của Đức Phật, đảnh 

lễ kính vâng, ghi nhớ không sót. Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng: 

“Như Đức Phật dạy, trong tướng ngũ ấm có năm thứ hư vọng, vốn có 

cội gốc là tâm vọng tưởng. Chúng con bình thường chưa từng được 

được nghe lời khai thị vi diệu của Như Lai.  
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GIẢNG: 

A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe lời dạy của Đức Phật, đảnh 

lễ kính vâng, ghi nhớ không sót. 

A-nan khi nghe lời chỉ dạy của Đức Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 

cung kính đảnh lễ ghi nhớ từng lời dạy không sót chữ nào. 

Nghe được lời khai thị của Đức Thế Tôn, Ngài A-nan liền đảnh lễ Đức 

Phật, nhưng lần này không khóc. Ngài đã từng khóc nhiều lần rồi, nhưng lần 

này không khóc là vì Ngài đã ăn no rồi. A-nan cũng giống như đứa bé khát 

sữa, khi uống no rồi, nên không còn khóc nữa. Lại nữa, ngài như đứa bé đòi 

kẹo, một khi nó đã xin được nhiều kẹo, nó không còn khóc nữa. Ngài A-nan 

cũng đã có được một ít kẹo để ăn, nên không còn khóc nữa. 

Ngài đảnh lễ và phụng trì pháp môn Thủ-lăng-nghiêm đại định rất cung 

kính. Ngài đã tụng thuộc thần chú Thủ-lăng-nghiêm không sai sót một chữ 

nào, mỗi câu, mỗi chữ rất rõ ràng. Khi ngài tụng thần chú này bằng lời thì 

tâm ngài tập trung chuyên nhất không và không khởi ác nghiệp nơi thân. 

Nên ba nghiệp nơi thân, khẩu, ý hoàn toàn thanh tịnh khi tụng thần chú Lăng 

Nghiêm này. 

 Ở trong đại chúng lại bạch Phật rằng: 

Một lần nữa ở trong đại chúng, A-nan lại bạch Đức Phật. 

Quý vị không nên hiểu sai ý nghĩa này. Khi ngài A-nan từ trong đại 

chúng, lại thưa hỏi một lần nữa, đó chắc chắn không phải là một dạng khoe 

khoang, không phải là ngài A-nan muốn đại chúng chú ý đến mình. Thế A-

nan làm vì mục đích gì? Ngài thay mặt cho toàn chúng sinh mà cầu thỉnh 

Đức Phật chỉ dạy giáo pháp. Ngài làm việc đó không chỉ riêng cho ngài, mà 

cho toàn thể quý vị và tôi, cho tất cả những người thiết tha tu đạo trong đời 

này. Ngài nghĩ rằng: “Ồ! Trong tương lai, sẽ có một pháp hội giảng kinh ở 

nước Mỹ. Có người sẽ giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm và có người sẽ không 

hiểu được toàn thể ý chỉ của Kinh này, nên ta phải vì họ mà cầu thỉnh Thế 

tôn chỉ dạy rõ ràng điểm này.” Chúng ta nên hết sức tri ân ngài A-nan. 
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Ngài A-nan nói: “Như Đức Phật đã dạy, trong tướng của ngũ ấm: 

sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm có năm thứ hư vọng, vốn 

có cội gốc là tâm vọng tưởng của chính mình. Mỗi một thứ trong năm ấm 

lại chia thành mười loại ma cảnh. Chúng con trước đây chưa từng được may 

mắn nghe lời khai thị vi diệu của Như Lai như vậy. 

Tất cả những người trong đại chúng từ trước đến nay, trong cuộc sống 

bình thường hằng ngày, chưa từng nghe được Đức Phật giảng dạy những 

điều vi diệu như thế. 

Chúng con bình thường chưa từng được được nghe lời khai thị vi 

diệu của Như Lai.  

Chúng con thực sự đạt được những điều chưa từng có. Thân tâm chúng 

con vô cùng thư thái và an nhiên. 

KINH VĂN: 

Lại nữa, năm thứ ấm này được tiêu trừ một lần hay lần lượt theo 

từng thứ lớp. Giới hạn của năm lớp ấy là gì? 

GIẢNG: 

Lại nữa, năm thứ ấm này. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấm được tiêu 

trừ một lần. Liệu chúng ta có thể phá trừ năm thứ ấy cùng một lúc hay lần 

lượt theo từng thứ lớp. Nó chuyển hóa dần dần, theo một thứ tự nhất định 

từng lớp từng lớp một hay sao? Giới hạn của năm lớp ấy là gì? Cái gì là 

giới hạn của năm lớp ấy. 

KINH VĂN: 

Xin nguyện Như Lai, mở lòng đại từ, làm cho tâm và mắt của đại 

chúng đây được trong sáng, để làm đạo nhãn tương lai cho hết thảy 

chúng sinh trong đời mạt pháp. 

GIẢNG: 
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Xin nguyện Như Lai, mở lòng đại từ. Cúi mong Như Lai, mở lòng 

đại từ giảng nói nghĩa này, ước nguyện duy nhất của chúng con là mong 

Như Lai mở rộng tâm đại từ, giảng nói nghĩa này cho chúng con. Làm cho 

tâm và mắt của đại chúng đây được thanh tịnh và sáng suốt. Nếu tâm 

quý vị chưa có được sự hiểu biết chân chánh, thì rất khó tu tập. Nếu mắt quý 

vị bị ô nhiễm bởi trần cấu, thì khó thấy được sự vi diệu của vạn pháp. 

Thế nên, A-nan thưa hỏi để được chỉ bày cho tâm và mắt của đại chúng 

được thanh tịnh, không những Ngài chỉ muốn cho tâm và mắt của đại chúng 

được thanh tịnh, mà còn muốn cho tâm và mắt của hết thảy chúng sanh cũng 

được thanh tịnh. Ngài cũng cầu thỉnh Đức Phật chỉ dạy. Để làm con mắt 

sáng của hết thảy chúng sinh trong đời vị lai. Nghĩa là làm con mắt đạo cho 

quý vị, cho tôi và cho tất cả chúng sanh trong hiện tại. Chúng ta đều được 

xác định trong số chúng sanh ấy. Dù quý vị có muốn loại trừ mình ra khỏi 

cũng không được. Nếu quý vị nói: “Đừng kể tôi vào đó, tôi không phải là 

thành viên trong số chúng sanh mà các ông đề cập đến.” Thế tôi hỏi quý vị. 

Quý vị là ai? Nói nhanh! Cho dù quý vị không muốn như thế, quý vị cũng 

không thể nào tránh khỏi. Dù quý vị có mọc thêm cánh, cũng không thể bay 

thoát được. Dù có lên cung trăng, quý vị cũng vẫn là chúng sinh, mà chẳng 

là loại gì khác. Thế nên, tốt hơn là hãy chấp nhận mình là thành viên trong 

số chúng sanh này, đừng trốn chạy. Tốt nhất là quý vị không nên phát khởi 

tập khí sân hận, hành xử thô tháo. Quý vị đừng nên có cảm giác mình như là 

chiếc bánh rán nóng hổi trong chảo dầu. Điều đó trông rất chướng. 

Để làm đạo nhãn tương lai cho hết thảy chúng sinh trong đời mạt 

pháp. 

A-nan nói: “Làm con mắt cho chúng con và cho chúng sanh trong đời 

vị lai.” Sứ mệnh chưa chấm dứt ở nơi đây: “Con mắt cho tương lai” có nghĩa 

là tiếp tục cho đến đời vị lai. Xác định đó là một thời gian chưa đến. 

Khi quý vị nghe điều này, có nghĩ rằng nó kỳ diệu không? Nó có ý 

nghĩa gì không? Khi quý vị cười, mọi người không hiểu tiếng Trung Hoa 

đều cảm thấy lúng túng, không hiểu quý vị cười chuyện gì? Vậy nên, phải 

phiên dịch điều đó ngay! 
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KINH VĂN: 

Đức Phật bảo A-nan, tính tinh chân là diệu minh, tính bản giác là 

viên tịnh, không lưu lại sinh tử và các trần cấu, cho đến cả hư không, 

đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. 

GIẢNG: 

Đức Phật bảo A-nan, tính tinh chân là diệu minh, tính bản giác là 

viên tịnh, không lưu lại sinh tử và các trần cấu. 

Trạng thái này ra sao? Nó chính là cảnh giới của bản giác diệu minh, 

tinh thuần chân thật và thanh tịnh viên mãn. Sinh tử không tồn tại trong cảnh 

giới này và các cấu nhiễm cho đến cả hư không. 

Đó chính là Như Lai tạng tánh. Là bản thể của chân như, là Phật tánh 

mà mỗi chúng ta đều có sẵn. Cái đó chẳng phải là quý vị có mà tôi không, 

chẳng phải mà quý vị không có mà tôi lại có. Tất cả chúng ta đều thừa 

hưởng được bản giác diệu minh tinh thuần, chân thật, thanh tịnh, viên mãn 

này. Trong đó không nhiễm một mảy bụi trần. Trong đó không một pháp có 

thể lập được. Chẳng có gì trong đó. Nếu quý vị trở về được nơi bản nguyên 

của mình, thì quý vị sẽ thoát khỏi vô minh, phiền não, tham dục, mê muội, 

vọng tưởng. Quý vị hoàn toàn tự tại đối với những thứ ấy. Đó là cảnh giới 

hoàn toàn tuyệt đối thanh tịnh. Đó là mục tiêu của người tu đạo, tất cả là để 

trở về tự tánh vốn có của chính mình. Nếu quả thực nơi này không tồn tại, 

thì người ta đâu cần tu hành làm gì? 

Cho đến cả hư không, đều nhân vọng tưởng mà sinh khởi ra. 

Chúng ta ai cũng đều thấy hư không. Nhưng quý vị có biết hư không từ 

đâu tới chăng? Các thứ ấy đều sinh khởi từ vọng tưởng. Hư không sinh khởi 

từ vọng tưởng của chúng ta. Do những vọng tưởng này mà có ngũ ấm, ngũ 

trược, lục kết. Vọng tưởng gây nên biết bao thứ phiền não. Điều này giống 

như người lăng xăng muốn làm một việc gì đó trong khi chẳng có gì cần 

phải làm cả. Tại sao như vậy? Vì quý vị chẳng có việc gì cần phải làm cả, 

nhưng lại muốn kiếm việc để làm. Nếu như quý vị nhận được phần thưởng 
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khi làm việc thì còn có thể được. Nhưng đáng tiếc là quý vị càng làm bao 

nhiêu, càng mất bấy nhiêu. Nếu quý vị làm công cho người khác, quý vị 

càng làm, càng thấy thiếu tiền. Cũng như khi điều hành việc thương mại. 

Càng buôn bán lâu, lỗ vốn càng nhiều. Quý vị sẽ bị thua thiệt như thế mãi 

cho đến khi tánh Như Lai tạng bị đè bẹp dưới chân ngọn núi của ngũ uẩn. 

Khi điều này xảy ra, giặc cướp từ sáu căn, sáu trần chiếm giữ ngọn núi, năm 

uẩn làm nơi sào huyệt kẻ ấn náu. Mà đi khắp nơi để cướp bóc. Hãy xem thử 

tại sao suốt từ hồi nào đến giờ, quý vị lại chiêu tập và cho kẻ cướp trú ngụ 

nơi mình? 

Ban đầu quý vị buôn bán kinh doanh nhưng rồi vốn liếng mất dần và 

bây giờ nó làm tán thân mất mạng luôn. Kẻ cướp đi khắp nơi phá nhà cướp 

của, giết hại chúng sinh. Vậy mà tự tánh của quý vị lại bị nén ép dưới chân 

năm ngọn núi ngũ ấm. Sáu căn và sáu trần là những tên giặc cướp đi khắp 

nơi để phá nhà cướp của. Quý vị có biết chuyện ấy chăng? Nếu biết được 

nghĩa lý này, thì tôi khỏi phải phí công giảng kinh nữa. Nếu quý vị chưa 

hiểu, thì phải học thêm. 

KINH VĂN: 

 Tất cả cái ấy, gốc nơi bản giác diệu minh chân tính, do vọng tưởng 

mà phát sinh khí thế gian, như Diễn-nhã-đạt-đa mê đầu mà nhận bóng. 

GIẢNG: 

Tất cả cái ấy, gốc nơi bản giác diệu minh chân tính. 

Cội gốc của bản giác trong ấy không một pháp nào được lập. Tính chất 

của bản giác vốn sáng suốt vi diệu, tinh thuần chơn thật. Do vọng tưởng mà 

phát sinh khí thế gian. Do vọng tưởng mà phát sinh các vật tượng thế gian. 

Vọng nương nơi chân mà sinh khởi. Vọng sinh khởi ngay trong Như 

Lai Tạng tánh. 

“Hữu tình thế gian” là hết thảy các loại sinh vật có tình thức và “khí thế 

gian” là các vật tượng trong đời đất như sông núi nhà cửa đất đai... 
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Như Diễn-nhã-đạt-đa mê đầu mà nhận bóng. 

Như chàng Diễn-nhã-đạt-đa lầm tưởng mình mất đầu khi nhìn thấy 

bóng của mình trong gương. Diễn-nhã-đạt-đa một sáng thức dậy, soi mình 

trong gương, thấy người trong gương có đủ mắt, tai, miệng, mũi, và anh ta la 

lên: “Tại sao ta không có cái đầu như vậy? Người trong gương có đầu, tại 

sao ta lại không?” Thế là anh ta chạy đi khắp nơi để kiếm cái đầu. Quý vị có 

nghĩ rằng đầu anh ta có thật sự biến mất như thế không? Nếu không hãy tự 

mình suy nghĩ lại. 

Loại người nào giống như Diễn-nhã-đạt-đa? Anh ta là người thông 

minh hay ngu si? Anh ta là người có đầu hay không có đầu? Nếu quý vị cho 

rằng anh ta không có đầu, liệu quý vị cho rằng anh ta là yêu quái khi thấy 

anh ta không? Hãy nghĩ kỹ về điều ấy. 

Hôm nay là ngày bắt đầu một cuộc đời mới của mọi người đang có mặt 

tại đây. Vậy nên chúng ta cần nên rửa sạch thân tâm buôngbỏ hết tất cả 

những gì không thanh tịnh mà mình đã vướng vào trong quá khứ. Hãy dứt 

khoát rằng kể từ nay tất cả những việc mình làm đều là thanh tịnh. Nói 

“thanh tịnh” nghĩa là thoát khỏi ngũ độn sử: tham, sân, si, mạn, nghi. 

Lễ truyền giới hôm nay là buổi lễ đầu tiên được tổ chức ở Mỹ. Quý vị 

là những người Phật tử đầu tiên ở Mỹ. Quý vị không nên nghĩ rằng sẽ có 

nhiều khó khăn, bất tiện trong việc tu tập đối với đối với hàng sơ tâm. Quý 

vị sẽ phải dấn thân vào khổ nhọc. Vì không có một dạng thức nào để mô 

phỏng theo cả. Không có những tiền lệ, nên quý vị sẽ không biết tu như thế 

nào, và làm việc gì? 

Có khi quý vị thấy mất phương hướng, quý vị sẽ gây ra lỗi lầm mà 

không biết đó là sai phạm. Tại sao vậy? Chỉ vì cơ bản là quý vị không biết 

mình đang làm gì và không biết học ở đâu. 

Mặc dù Phật giáo Nhật Bản đã truyền đến Mỹ quốc trong thời gian khá 

lâu. Đó là một loại Phật Pháp như chất hóa học tổng hợp. Nói thế có nghĩa là 

nó có khuynh hướng trừu tượng, thiếu thực chất căn bản. Quý vị có thể gọi 

những gì họ làm là Phật pháp. Nhưng thật sự đó chẳng giống Phật pháp chân 
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chính tí nào cả. Nhưng nếu quý vị cho đó là thế gian pháp. Thì họ sẽ bảo 

rằng: Đó là Phật pháp. Không dễ dàng để nói thật sự nó là gì. Vì không có 

một khuôn mẫu nhất định. 

Do đâu mà không có? Vì nó không có một nền tảng chân thật. Chẳng 

hạn như có vị Hòa thượng người Cao Ly tuyên bố mình là người thuộc phái 

Thiền Tào Khê. Thật khó hiểu nỗi dòng Thiền Tào Khê đã truyền bá đến 

Cao Ly như thế nào. Đây thật là trường hợp “treo đầu dê bán thịt chó.” 

Nhưng những thứ ông ta bán là đất bùn của xứ Cao Ly. Trong khi ông ta 

treo lên bảng “giọt nước của Tào Khê,” nhưng thật ra chẳng có giọt nước 

nào ở đó cả thì làm sao có thể gọi là Tào Khê được? 

Thực ra tôi chẳng thích nói như thế này, nhưng tôi thấy những dạng 

người này thật đáng thương. Đó là trường hợp của người đui dẫn đường cho 

kẻ mù. Ông ta tuyên bố là người thuộc dòng thiền Tào Khê, và một số trí 

thức người Mỹ theo ông ta rồi cũng trở thành môn đồ của Tào Khê luôn. 

Nhưng khi hỏi nguồn gốc chính xác của Thiền Tào Khê thì họ không thể trả 

lời được Tào Khê ở nơi nào? Nơi đó trông ra sao? Họ chẳng biết. Đây thật là 

sự giả mạo lố bịch. 

Nay quý vị đã thọ nhận giới luật từ một tông phái Phật giáo chân chính. 

Đây là Phật pháp chân chính, hoàn toàn khác hẳn với các giáo phái là đạo, 

lấy danh nghĩ Đạo để lừa lọc tài sản của mọi người. Chẳng hạn có nơi đã 

rao: “Trả cho tôi sáu mươi lăm đô la tôi sẽ truyền pháp cho bạn.” Ở đây 

không phải như vậy. Nay quí vị đã nhận giới y. Tiền mà quí vị cúng dường 

không phải cho tôi, mà để may sắm giới y này. Từ nay bất kỳ lúc nào tham 

dự pháp hội, quí vị cũng đều nên mang giới y. Đó là biểu lộ lòng tôn kính 

Phật Pháp Tăng. 

Pháp hội này sẽ kết thúc vào ngày mai. Từ đây trở đi khi ở trong pháp 

hội người mang pháp y sẽ đứng trước, người mang thường phục đứng sau. 

Cũng vậy người thọ giới trước thì đứng trước, những người thọ giới sau thì 

đứng sau. Đây là thứ tự trong đạo Phật. 

Hôm nay tôi xin chúc mừng tất cả quí vị đã trải qua suốt ba tháng tập 

trung tâm ý để học Kinh. Dù việc học chấm dứt, nhưng việc thực hành công 
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phu thì mới bắt đầu. Thực hành điều gì? Quí vị phải giúp toàn thể chúng 

sanh trên thế gian này chấm dứt được khổ đau. Nỗi khổ của chúng sanh ấy 

chỉ được chấm dứt nếu mọi người đều góp sức vào. Nỗi khổ của kiếp người 

không hạn cuộc ở một quốc gia nào, con người bị khổ đau trên khắp cả thế 

giới, cho nên mới cần sự có mặt của các vị đại trí huệ để thức tỉnh, nhắc nhở 

đến sự khổ đau của nhân loại. Nhờ thế con người mới biết cách tìm cầu sự 

an lạc chân thực. 

Nỗi khổ lớn nhất là gì? Nguồn gốc lớn nhất của khổ đau là tâm tham, 

Tham lam là một trong những phiền não lớn nhất. Tâm sân hận cũng là một 

trong những phiền não lớn, và si mê cũng là một trong những phiền não lớn, 

nên ba thứ tham, sân, si được gọi là ba món độc. Thế nhưng loài người lại 

thấy ba thứ này là ba người bạn thân thiết nhất. Thế nên từ nay bạn phải 

miễn cưỡng khi chia tay với các người bạn ấy. 

Do thiếu hiểu biết, con người không từ bỏ được ba thứ độc này, nếu họ 

hiểu biết được điều này, sự khổ đau của con người sẽ được chấm dứt ngay. 

Pháp hội Thủ-lăng-nghiêm lần này, chúng ta bắt đầu từ ngày 16 tháng 

7. Chúng ta đã liên tục nghiên cứu cùng với công phu tu tập suốt từ sáu giờ 

sáng đến chín giờ tối mỗi ngày. Thời gian ba tháng này thật là giá trị vô 

cùng, bây giờ thời gian quí báu này đã trôi qua, quí vị phải chiêm nghiệm về 

những kiến thức quí báu này và ứng dụng vào việc tu tập ngay nơi thân tâm 

mình. Quí vị phải truyền đạt lại cho toàn thể nhân loại trên thế gian này về 

Phật Pháp mà quí vị đã học được. Để cho mọi người biết cách chuyển hóa 

khổ đau, biết cách đạt được niềm vui, biết cách đạt được trí tuệ, đừng nên 

làm những việc xuẩn ngốc hoặc làm những việc chẳng đem lại lợi lạc cho 

chúng sinh. 

Pháp hội này được xem là một hình thức truyền bá Phật học đầu tiên 

trên toàn thế giới. Trước đây hoàn toàn chưa có, mặc dù có rất nhiều nơi 

giảng kinh pháp, nhưng ở đó không học từ sáng đến tối mà chẳng nghỉ như 

chúng ta vừa học. Nay quý vị nên mang những điều mình đã được học ra 

cứu giúp cho toàn thể chúng sinh trên toàn thế giới đang phiêu dạt trong biển 

khổ, giúp họ thoát khổ, thấy được niềm an lạc và nhanh chóng đạt được đạo 

giác ngộ. Đó là hoài bão của tôi. 
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KINH VĂN: 

Vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân 

duyên, mê tánh nhân duyên thì gọi đó là tự nhiên. Cả tánh hư không kia 

cũng sinh ra từ huyễn hóa, nên nhân duyên, tự nhiên đều là suy lường 

từ vọng tâm chúng sanh. 

GIẢNG: 

Đoạn kinh này, nói về nhân duyên của vọng niệm, “nhân duyên” nghĩa 

là sao? Khi người ta không hiểu về lý nhân duyên, từ trong sự mê lầm này 

họ sẽ cho đó là tự nhiên, nên bị lạc vào tà kiến của ngoại đạo. Nên kinh văn 

nói: 

Vọng vốn không có nhân, ở trong vọng tưởng mà lập ra tánh nhân 

duyên. 

Vọng tưởng vốn không có nhân, từ trong vọng tưởng mà lập ra tánh 

nhân duyên. 

Trong vọng tưởng của quý vị, vốn không có thực thể, nhưng quí vị cho 

rằng trong ấy có nhân và duyên, nhưng những người mê tánh nhân duyên 

gọi đó là tự nhiên. 

Mê tánh nhân duyên thì gọi đó là tự nhiên. 

Nếu quí vị hiểu rỏ lý nhân duyên thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu có 

người mê mờ về lý nhân duyên thì chẳng hiểu rõ được chút nào lý này. 

Quí vị có thể hỏi: 

Bạch Hòa thượng: Rốt ráo nghĩa nhân duyên mà Ngài nói là gì? 

Lí nhân duyên đã được giảng giải rất rõ trong phần trước. Đó là pháp 

để bài xích tà thuyết ngoại đạo, tà kiến của Tiểu thừa, nên pháp ấy chẳng 

phải là giáo lý thân diệu. Cơ bản giáo lý ấy cho rằng: Bất luân nhân như thế 
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nào thì duyên sẽ như thế ấy. Những người không hiểu được lý nhân duyên sẽ 

gọi đó là tự nhiên. 

Đó là trường hợp nuốt luôn cả trái chà là. Nghĩa câu đó là sao? Có thể 

quý vị chưa biết trái chà-là. Nhưng quý vị có thể hiểu như khi ăn trái táo mà 

không cần cắn từng miếng, mà nuốt luôn nguyên cả trái vậy. Mùi vị trái táo 

ra sao, cũng chẳng cần biết nữa. Đây  là ví như những người mê lầm lý nhân 

duyên mà chẳng hiểu gì về nó cả, nên gọi đó là tự nhiên, Đó là một tà thuyết 

của ngoại đạo. 

Cả tánh hư không kia cũng sinh ra từ huyễn hóa, nên nhân duyên, 

tự nhiên đều là suy lường từ vọng tâm chúng sanh. 

Nay chẳng nói đến nhân duyên, chẳng nói đến tự nhiên, mà đề cập đến 

hư không. Hư không là gì? Nó theo vọng tưởng của quý vị mà sanh khởi ra, 

như bài kệ của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã nói trong đoạn trước: 

Không sanh đại giác trung 

Như hải nhất âu phát. 

Nghĩa là: Hư không sanh trong biển đại giác, cũng như hòn bọt nhỏ 

trong lòng đại dương. Hư không ở trong bản tánh giác ngộ lớn chỉ như là bọt 

nước trong biển mênh mông, nên nói nó xuất sanh từ vọng tưởng. 

KINH VĂN: 

A-nan, đã biết do vọng sanh khởi ra, mà nói nhân duyên vọng. Nếu 

vọng vốn không thì nhân duyên vọng đó vốn là chẳng có. Huống gì 

những người không biết, cho đó là tự nhiên. 

GIẢNG: 

A-nan, đã biết do vọng sanh khởi ra, mà nói nhân duyên vọng. 

A-nan, nếu ông biết nơi sanh khởi của vọng tưởng thì ông có thể nói về 

nhân duyên của vọng tưởng ấy. 
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Quí vị có biết vọng tưởng hiện hữu như thế nào không? Nếu quí vị biết 

nơi vọng tưởng sanh khởi, thì quí vị có thể nói về nhân duyên. 

Nếu vọng vốn không thì nhân duyên vọng đó vốn là chẳng có. 

Nhưng nếu vọng tưởng không có nhân thì ông có thể nói rằng nhân 

duyên của vọng tưởng vốn là không vậy. 

Vốn xưa nay chưa từng có vọng tưởng, vậy ông căn cứ vào đâu để nói 

về nhân duyên của vọng tưởng. Vì vọng tưởng vốn không thể tánh, nó chẳng 

có gốc. Vọng tưởng ấy chẳng phải có thực. Tất cả các pháp đều không có 

tướng nhất định. 

Huống gì những người không biết, cho đó là tự nhiên 

Những người không biết lại biện bác cho đó là tự nhiên. 

Nếu quí vị còn không biết lý nhân duyên mà lai biện bác cho lý tự 

nhiên thì quí vị sẽ rơi vào hàng ngoại đạo. Điều ấy hoàn toàn không nên. 

KINH VĂN: 

Thế nên Như Lai giải bày cho các ông rõ bổn nhân của ngũ ấm đều 

là vọng tưởng. 

GIẢNG: 

Thế nên Như Lai giải bày cho các ông rõ bổn nhân của ngũ ấm đều 

là vọng tưởng. 

Do lý nhân duyên đã được giảng ở phần trước Như Lai giải bày cho các 

ông rõ bổn nhân của ngũ ấm đều là vọng tưởng. 

Cái gì là bổn nhân của ngũ ấm? Đó là vọng tưởng. Nếu quí vị quán 

chiếu thật sâu vào vọng tưởng quí vị sẽ thấy nó không có thực thể riêng biệt. 

Thực ra mẹ của vọng tưởng là năm uẩn. Từ năm uẩn mà có vọng tưởng. 

Nương nơi chơn mà vọng sanh khởi. 
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Trước đây tôi chẳng nói rồi đó sao? Ngọn núi ngũ uẩn đang đè bẹp quí 

vị. Lại có sáu tên giặc cướp trên núi đang chiêu tập lực lượng, binh mã, 

lương thực rồi đi khắp nơi phá nhà cướp của, chúng nó không chừa một việc 

gì mà không làm. Năm ngọn núi ngũ uẩn ấy che phủ tánh Như Lai tạng, nên 

tánh Như Lai tạng không hiển lộ ra được. Chỉ với năm ngọn núi ngũ uẩn che 

mờ chân tánh đã quá khổ rồi mà lại còn thêm sáu tên giặc cướp kết bè đảng 

rồi mặc sức đi phá nhà cướp của nữa. Tánh Như Lai tạng hoàn toàn bị che 

khuất dưới lũ cướp này. Nếu quí vị có thể hàng phục được sáu tên giặc cướp 

và ngũ ấm thì tánh Như Lai tạng của quí vị sẽ tự nhiên hiển bày. 

KINH VĂN: 

Thân thể của ông, trước là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh ra. 

Tâm ông nếu không có một niệm tưởng nào, thì ông chẳng đến gá mạng 

vào nơi tưởng. 

GIẢNG: 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói với A-nan. 

Thân thể của ông, trước là nhân cái tưởng của cha mẹ mà sanh ra. 

Nguyên nhân ban đầu của thân thể ông là do cái tưởng của cha mẹ sanh 

ra. Bằng cánh nào mà ông có được cái thân hiện tiền? Cái thân ấy do đâu mà 

có? Có là do mọi thứ tưởng nơi cha mẹ ông. Trong kinh gọi là tưởng nhưng 

thực ra chính là tình. Nói rõ ràng hơn là một thứ xúc cảm. Vì loài noãn sanh 

do tưởng sanh ra, loài thai sanh do tình sanh ra. Ngài A-nan vốn được sanh 

từ bào thai, chẳng phải noãn sanh. Nên trong trường hợp này cái tưởng làm 

nhân để Ngài sanh ra chính là tình. Nói tóm lại. Tất cả những cái ấy đều là 

vọng tưởng. Nói ở mức độ sâu hơn, cái nhân ấy là tưởng và chi tiết hơn nữa 

thì gọi cái ấy là tình. Cái nhân ban đầu là tình của cha mẹ, nên họ cùng nhau 

thỏa mãn tình dục. Kết quả là đứa trẻ con được sanh ra, thế nên chẳng phải 

trẻ em được sanh ra từ tình hay sao? 

Tâm ông nếu không có một niệm tưởng nào, thì ông chẳng đến gá 

mạng vào nơi tưởng. 
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Vì cha mẹ đã khởi cả tình lẫn tưởng nên mới có chuyện nam nữ. Tuy 

nhiên khi ông đang ở trong dạng thân trung ấm, nếu ông không khởi nên cái 

tình yêu mến mẹ và ghét cha, hoặc ghét mẹ và yêu thương cha, thì thân ông 

không thể hiện hữu được. Chính ông cũng vậy, mới ngay trong giai đoạn 

thân trung ấm thôi, mà ông đã có niệm tưởng về tình rồi. 

Vì niệm tưởng về tình ấy, nên thân trung ấm của ông nhập vào thai 

người mẹ. Nếu ông không có niệm tưởng về tình ấy, thì ông không thể nhập 

thai và ông không thể có thân này. Đây là sự thực quá hiển nhiên, ông chẳng 

thể nào phủ nhận được điều ấy. Kinh văn xác định rằng, nếu ông không có 

tình tưởng, thì thân tuyệt đối không thể nào hiện hữu. Làm sao mà có thể ra 

đời được. 

Sinh mạng của ông có được là do nơi tưởng. 

Niệm tình tưởng ấy đã truyền sự sống đến cho quí vị. Nguyên nhân để 

quý vị có mạng sống là do các tình tưởng tương giao với nhau mà thành. 

Sinh mạng của ông có được là do nơi tưởng. Nghĩa là cái tưởng của ông 

khiến cho sanh mạng của ông được tương tục. Nếu ông không có niệm 

tưởng nào thì sự sinh tử sẽ chấm dứt. Khi tưởng ấm tiêu dung thì quý vị sẽ 

rời xa tất cả điên đảo mộng tưởng. Khi mọi vọng tưởng đều tiêu trừ rồi thì 

việc sanh tử nơi quí vị cũng chấm dứt luôn. Tại sao quí vị phải chịu trải qua 

sanh tử? Đơn giản là chỉ vì quí vị có quá nhiều vọng tưởng. Khi một niệm 

vọng tưởng dừng, thì niệm khác lại dấy lên giống như sóng, vọng tưởng sinh 

khởi kế tiếp nhau vô cùng tận, và nó khiến cho sinh mạng tương tục. 

KINH VĂN: 

 Như trước đây Như Lai đã nói, khi tâm tưởng đến vị chua, thì 

trong miệng tiết ra nước bọt, khi tâm tưởng đang leo cao thì lòng bàn 

chân cảm thấy rờn rợn, mà dốc cao chẳng có, vị chua cũng không thấy, 

thân thể của ông chẳng phải cùng loại với hư vọng, tại sao khi nghe nói 

đến vị chua thì nước bọt trong miệng tiết ra? 

GIẢNG: 
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Triết lý được giảng giải trong kinh Thủ-lăng-nghiêm là vô cùng triệt để. 

Đó là điểm cao nhất của tất cả mọi thứ triết học, là chân lý tối thượng. 

Nhưng dĩ nhiên, chân lý tối thượng rốt ráo cũng chỉ là vọng tưởng. Kinh 

Thủ-lăng-nghiêm này chân thật khi mô tả mọi hiện tượng một cách thực tế 

như vậy. Nhưng nguồn cội của hiện tượng ấy là đâu ? Là vọng tưởng. 

Nguyên lý về sự xuất phát của mọi hiện tượng lạ rốt ráo, nhưng nguồn gốc 

của những nguyên lý ấy cũng từ vọng tưởng. Nếu vọng tưởng sinh khởi thì 

nguyên lý ấy hiện hữu. Nếu không vọng tưởng thì nguyên lý ấy cũng không 

tốn tại. 

  A-Nan, như tôi đã nói trước. Ông có còn nhớ trước đây tôi đã nói với 

ông chuyện gì xẽ sảy ra khi tâm ông tưởng đến vị chua. Ông nghĩ: Ồ ! dấm 

ấy thật là chua ! Ồ ! Quả mận này thật là chua chỉ cần cắn một miếng là tê cả 

răng ! Ngay khi quý vị nghĩ về chuyện ấy, thì trong miệng tiết ra nước bọt. 

Miệng tiết ra nước bọt để tiêu hóa thức ăn. Lúc này không phải là đói mà 

quý vị nghĩ đến vị chua. Người Trung Hoa có thành ngữ “Uống dấm” là để 

cho những người hay ghen tức đố kỵ người khác làm tiết ra vị chua trong 

miệng quý vị. 

  Khi ông tưởng mình đang leo lên dốc cao, trong lònh bàn chân cảm 

thấy rờn rợn và trở lên yếu ớt. Quý vị có thể bị mất cân bằng và rơi từ bờ đá 

tới hẻm núi cả ngàn feet (1 foot = 0,3048 m). Quá nguy hiểm phải không. 

Mà dốc cao cũng chẳng có, vị chua cũng không, núi cao thật ra không 

có ở đo, quý vị chỉ tưởng tượng đến nó mà thôi. Nhưng chỉ mới tưởng tượng 

thôi, mà bàn chân đã thấy rờ rợn lên rồi. Trên đã nói miệng tiết ra nước bọt 

khi nghĩ đến mận chua. Còn bây giờ chân cẳng đã có cảm giác rờn rợn khi 

nghĩ đến bờ dốc đá cao. Thế nào là lòng bàn chân quý vị có cảm giác rờn 

rợn ? Tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Ðến đây có người sẽ nói: Hòa Thượng tôi 

cần phải giải thích điều này, con đã hiểu được rồi, con đã ngộ được đạo lý 

này rồi. Trước đây Hòa Thượng đã giảng về sự hỗ dụng của các giác quan. 

Trường hợp này chắc chắn bàn chân cảm thấy chua vì nó có thể ăn được.” 

Phải chăng sự thực là như thế hay sao ? Tôi không tin vào sự ngộ giải 

của ông như trên. Chẳng có một đạo lý nào như thế. Tôi không chấp nhận 

đạo lý như vậy, vì nó chỉ là vọng tưởng. Bàn chân chẳng thể nào ăn được. 
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Trong sáu căn hỗ dụng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hoàn toàn không có 

bàn chân. Ðó là lý do tại sao tôi tuyệt đối không thừa nhận kiến giải của ông, 

mà ông gọi là khai ngộ ấy. 

    Không có bờ đá dốc cao nào, cũng chẳng có trái me chua nào, nước 

bọt và bàn chân rờn rợn và yếu đi chính là do vọng tưởng. Nếu thân thể của 

quí vị không ra đời từ vọng tưởng hư dối, nếu thân xác ấy không kết bạn, 

không đồng loại với vọng tưởng thì tại sao nước trong miệng lại tiết ra khi 

nói đến vị chua? Nếu thân thể ấy không phải ra đời do vọng tưởng tình 

tưởng, thế tại sao dịch vị lại tiết ra trong miệng khi tôi nói đến vị chua? Vị 

chua chỉ là sự kiện được đề cập đến chứ nó không có thực. Nó chỉ là giả 

thuyết, tại sao lại tạo nên vị chua trong miệng ông? Có lẽ nào ông vẫn biện 

hộ rằng vị chua trong miệng ông và cảm giác rờn rợn ấy chẳng do từ vọng 

tưởng mà có chăng? Không! Vì nó hoàn toàn do vọng tưởng mà có. 

KINH VĂN: 

Vậy ông nên biết, sắc thân hiện nay của ông, được gọi là vọng 

tưởng kiên cố thứ nhất. 

GIẢNG: 

Vậy do những đạo lý được giảng ở trên ông nên biết, sắc thân hiện 

nay của ông, được gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. 

Gọi là kiên cố cũng chỉ là cái tên. Thực ra cái tên ấy được tạo ra nhờ 

vào loại vọng tưởng thứ nhất đó là sắc ấm. 

KINH VĂN: 

Như Lai đã nói trước đây, khi tâm ông tưởng đến một nơi cao là 

thân có cảm giác rờn rợn. 

GIẢNG: 

Như Lai đã nói trước đây, khi tâm ông tưởng đến một nơi cao là 

thân có cảm giác rờn rợn. 
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Ở chương vừa rồi đã có nói, chỉ cần nghĩ về một nơi cao là chân có cảm 

giác rờn rợn và tê nhức. 

Hãy tưởng tượng chính mình đang đứng trên bờ dốc cao dựng đứng; 

chỉ cần nói và nghĩ về điều ấy thôi cũng đủ làm cho lòng bàn chân quí vị 

thấy rờn rợn và tê nhức rồi. Quí vị cảm thấy rất khó chịu như thể cẳng chân 

không nâng đỡ nổi cái thân và có cảm giác muốn té. Nếu quí vị đi trên bờ đá 

cao và nhìn xuống dưới vực sâu không đáy, thì lòng bàn chân của mình sẽ có 

cảm giác như tê cứng lại. Mặc dù quí vị không có nguy cơ bị té mà quí vị 

cũng có cảm giác như thể mình sắp bị rơi vậy. Cảm giác này sở dĩ xuất hiện 

trong mình là do vọng tưởng. Chẳng hạn như quí vị có thể đi bộ hàng vạn 

dặm trên đất bằng mà bàn chân không hề có cảm giác tê rần, rờn rợn do 

vọng tưởng. Nhưng nếu quí vị phải đi qua một cây cầu độc mộc bắt qua 

dòng sông nước chảy xiết ở phía dưới, thì quí vị sẽ bắt đầu suy nghĩ: “Ồ, nếu 

như ta bị rơi xuống đây thì coi như xong đời, ta sẽ chết đuối là chắc chắn.” 

Mọi việc đều tốt đẹp cho đến khi trong tâm quí vị khởi lên cái tưởng 

như thế. Bây giờ bất thình lình bàn chân quí vị trở nên tê cứng không nhấc 

nổi bù một bước, kết quả là bị rơi. Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra, vì quí vị 

đã phát khởi tưởng như vậy. Nếu trong tâm quí vị không khởi dậy tưởng 

tượng mà chỉ đi với đôi mắt nhắm nghiền, không cần biết đến điều gì hết khi 

bước qua chiếc cầu độc mộc, thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Nên hãy dứt 

khoát lần sau sẽ cố gắng đi qua cầu với đôi mắt nhắm. Nhưng rồi quí vị cũng 

sẽ bị té như lần trước, vì quí vị không thấy đường đi. Nếu quí vị đi qua cầu 

với đôi mắt mở, quí vị sẽ khởi vọng tưởng về dòng nước cuồn cuộn phía 

dưới khiến mình sợ hãi. Nếu quí vị nhắm mắt đi qua cầu, chắc chắn là bị 

trượt và rơi xuống sông. 

Cho nên mở mắt mà không vọng tưởng và đừng nhắm mắt để cố giết 

chết vọng tưởng theo cách ấy là hoàn toàn không có hiệu quả. Đây thật là 

vấn đề tiến thoái lưỡng nan. Nếu quí vị khởi vọng tưởng thì lòng bàn chân sẽ 

trở nên tê rợn. Nếu nhắm mắt quí vị sẽ rơi xuống vực sâu. Nhắm mắt không 

giải quyết được vấn đề. Do vậy, điều tối quan trọng là ở nơi đây, tốt nhất là 

không khởi vọng tưởng thì chẳng có việc gì xảy ra cả. 

KINH VĂN: 
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Do các thứ cảm thọ sanh khởi, nó tác động đến sắc thân. Nên hiện 

nay, hai thứ cảm thuận ích và vi tổn đang thúc bách thân ông. Đó là là 

vọng tưởng hư minh thứ hai. 

GIẢNG: 

Do các thứ cảm thọ sanh khởi, nó tác động đến sắc thân. 

Do đó mà các thứ cảm thọ sanh khởi và tác động đến thân ông. Khi 

sinh ra quí vị bẩm thụ được sắc thân có hình và thể. Nên hiện tại ông theo 

đuổi những cảm thọ dễ chịu và khước từ những cảm giác khó chịu. 

Nên hiện nay, hai thứ cảm thuận ích và vi tổn đang thúc bách thân 

ông. 

Các ông thích những thứ thuận lợi cho mình (thuận ích) và không ưa 

những gì tổn hại cho mình (vi tổn ). 

Đó là là vọng tưởng hư minh thứ hai. Hai thứ cảm thọ, hai thứ vọng 

tưởng ấy thúc bách nơi thân ông, là lớp vọng tưởng thứ nhì. Đặc điểm của 

nó là hư minh. 

Hư nghĩa là không có thực, nên loại ánh sáng này không có thực. Đây 

là loại vọng tưởng thứ nhì. 

KINH VĂN: 

Do những ý nghĩ sai sử thân ông, nếu thân ông không cùng dạng 

với niệm tưởng, sao lại theo vọng tưởng nắm bắt mọi thứ hình tượng, 

sanh tâm chấp giữ, cùng niệm tưởng tương ưng? 

GIẢNG: 

Do những ý nghĩ sai sử thân ông. 

Khi niệm tưởng sinh khởi, nó có thể sai sử thân ông. Những vọng 

tưởng này có thể điều khiển thân ông, nhưng thân ông thì không phải là 
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tưởng. Nếu thân ông không cùng dạng với niệm tưởng. Nếu thân và tâm 

là hai vật thể khác biệt, thì làm sao mà nó lại biết lẫn nhau được? 

Tại sao thân ông lại theo vọng tưởng và nắm bắt mọi thứ hình 

tượng? 

Tại sao quí vị vừa khởi niệm thân liền theo niệm tưởng ấy mà hành 

động một cách tương ứng ngay liền? 

Sanh tâm chấp giữ, cùng niệm tưởng tương ưng? 

Một niệm sanh khởi thân liền tương ứng với hình tượng mà tâm vừa 

tưởng ra. 

Tại sao thân của quí vị lại theo sự sai khiến của niệm tưởng. Ngay khi 

vừa khởi niệm thân ông liền muốn tương ứng ngay với vật tượng mà ông 

vừa tưởng ra. Tại sao hành động của thân lại hợp nhất với niệm tưởng? 

Tưởng là gì? Quí vị có thể có một niệm tưởng, hai niệm tưởng cho đến mười 

niệm tưởng, nhưng ở đây ý Kinh đề cập đến một niệm tưởng. 

Trong Kinh Nhân vương hộ quốc Bát-nhã nói có chín mươi sát-na chỉ 

trong một niệm. Một sát-na là một thời gian cực kỳ ngắn, thế mà trong sát-

na có chín trăm lần sanh tử, hay là chín trăm lần sinh diệt. Nên nói: 

“Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện 

Lục căn hốt động bị vân già.” 

Nghĩa là: Một niệm không sanh khởi, thể tánh toàn chân hiển bày. Sáu 

căn vừa động, chân tánh liền bị mây mờ che phủ. Nếu quí vị giữ cho mình 

được nhất tâm, thì thể tánh chân thật sẽ hiển bày. Cái dụng lớn vô biên của 

chân tánh là Như Lai tạng. Đó là của báu vốn có trong nhà của quí vị. Đó là 

quê hương xán lạn rộng khắp, là mặt mũi từ khi cha mẹ chưa sanh ra, khi sáu 

căn chỉ vừa dấy khởi một niệm rất vi tế, thì thân tâm liền bị vây phủ bởi mây 

mù. 
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Nếu hành giả tu tập đạt đến mức không còn một niệm tưởng nhỏ nhít 

nào nữa, thì quỷ thần không thể nào đến gần người ấy được nữa. Nếu như 

một niệm không sinh, thì chẳng có niệm diệt đi. Nếu quí vị không thể ngăn 

ngừa đừng cho niệm sanh khởi, thì quí vị không thể nào ngăn cản được niệm 

ấy diệt đi. Đây là điểm rất quan trọng. Nếu quí vị hiểu được quy luật này, thì 

trong tâm quí vị không còn vọng tưởng, thể tánh toàn chân hiển bày. Nhưng 

khi sáu căn vừa động, tâm quí vị liền bị vây phủ bởi mây mù ngay. 

KINH VĂN: 

Khi thức là tưởng tâm, khi ngủ là chiêm bao, nên niệm tưởng lay 

động vọng tình của ông. Đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba. 

GIẢNG: 

Khi thức là tưởng tâm. 

Khi thức, thì tâm ông suy nghĩ. 

Cách đây vài hôm, tôi đã giảng về Trang Công, người được sanh ra khi 

mẹ ông đang ngủ. Do đó mẹ ông không bằng lòng về ông và thương quí 

người con thứ hai là Cung Thúc Đoạn hơn, bà mẹ muốn người con thứ này 

lên ngôi kế vị vua cha. Nên bà ta nhiều lần xin vua Vũ truyền ngôi cho con 

thứ thay vì truyền cho con trưởng. Nhưng vua Vũ không chịu, nên Trang 

Công được kế vị cha. Khi Trang Công lên ngôi, bà mẹ xúi Cung Thúc Đoạn 

âm mưu một cuộc tạo phản, nhưng vẫn thất bại. Đó là chuyện Trang Công. 

Khi quí vị thức, thì tưởng ấm điều khiển. 

Khi ngủ là chiêm bao. Khi quý vị ngủ thì chiêm bao. Tưởng ấm tạo 

nên chiêm bao. Trước đây chúng ta đã nghe nói đến cách tưởng ấm tạo nên 

nhận thức về sự vật sai lệch trong chiêm bao. Chẳng hạn khi quí vị đang 

ngủ, có người đang giặt áo quần hay giã gạo bần bên, quí vị nghe như có 

tiếng chuông trống đang hòa nhau. 

Nên vọng tưởng lay động vọng tình của ông. Khi ông chiêm bao, tưởng 

ấm đã khiến ông nhận lầm chuông trống đang hòa nhau. 
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Đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba. 

Đây là lớp vọng tưởng thứ ba, tính chất của nó là dung thông. 

Dung thông có nghĩa là cùng tác động lẫn nhau. Tưởng ấm vẫn hoạt 

động dù quí vị ngủ hay thức nên gọi tưởng ấm là “dung thông.” Có nghĩa 

hợp tác hỗ tương với nhau. Đây là vọng tưởng thứ ba và nó có liên quan 

với tưởng ấm. 

KINH VĂN: 

Chuyển hóa không ngừng, xoay vần âm thầm dời đổi. Móng tay và 

tóc dài ra, khí lực suy tàn, da mặt nhăn nheo. Thay đổi ngày đêm, thế 

mà ông không hề thức tỉnh. 

GIẢNG: 

Tiến trình chuyển hóa không ngừng. 

Ngày đêm tương tục với nhau. Đó là hành ấm, trôi chảy không ngừng 

như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Khi niệm trước dừng, niệm sau liền 

sanh khởi. Khi niệm ấy qua đi, niệm kia liền đến. Nó sanh rồi diệt liên tục 

nhau. 

Quá trình trao đổi và chuyển hóa này không bao giờ chấm dứt. Nó vận 

hành liên tục, không hề ngừng nghỉ. 

Xoay vần âm thầm dời đổi. Âm thầm dời đổi rất vi tế. 

Quí vị không thể nhận ra sự chuyển hóa ấy vì nó xảy ra rất là vi tế và 

rất âm thầm. Ngôi nhà đã được dọn đi mà quí vị không hề biết. Trông có vẻ 

khác lạ. Đó là sự chuyển hóa âm thầm. 

Móng tay và tóc dài ra. 

Trong hai ngày nếu quí vị không cắt móng tay. Sẽ thấy nó dài ra, một 

chút, sau ba ngày, nó dài hơn, sau bốn ngày dài hơn nữa. Mỗi ngày nó dài 
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hơn ngày trước một chút. Nhưng quí vị có biết mỗi chút, mỗi giây nó dài ra 

bao nhiêu không? 

Nếu trong một tháng quí vị không cắt tóc, nó sẽ dài ra chừng nữa inch.  

Nhưng một ngày tóc dài ra bao nhiêu phân? 

Quí vị chẳng biết. Quí vị nói “Được rồi, tôi sẽ đo.” Nhưng liệu có chính 

xác không? Quí vị có thể dùng computer để đo rồi xem thử computer có biết 

được chăng? 

Khí lực suy tàn. 

Khí lực suy giảm hàng ngày, con người ai cũng sung mãn chân khí tiên 

thiên. Tuy nhiên về khi già, sinh lực ấy giảm dần, dù nó không mất hẳn 

nhưng trên đà xuống dốc. 

Da mặt nhăn nheo. 

Da quý vị trở nên bị nếp gấp như da gà, tóc trắng như lông hạc. Nét mặt 

của quý vị trở nên già cỗi, không thể nào trở lại thời thanh xuân được nữa. 

Thẩm mỹ hoàn toàn bất lực để có thể chuyển một ông lão tám mươi thành 

người hai mươi tuổi. 

Thay đổi liên tục ngày đêm. 

Sự chuyển biến liên tục ngày đêm, móng tay dài ra, tóc bạc, khí lực suy 

giảm, da nhăn. Nó còn chính xác hơn cả đồng hồ. Nếu quí vị không lên giây 

đồng hồ thì đồng hồ nó sẽ đứng máy. Nhưng nếu quý vị không lên giây” tiến 

trình chuyển hóa vật chất” ấy nó vẫn hoạt động như thường, trừ phi quí vị 

chết đi. Khi quí vị chết, tiến trình ấy mới dừng hẳn. 

Thế mà ông không hề thức tỉnh. 

Nó theo đuổi quý vị suốt ngày đêm. Từ khi thiếu niên đến tráng niên, 

cho đến tuổi già cả đến lúc chết. Chết rồi lại tái sinh, rồi lại phải chết quí vị 

trải qua vô số lần sanh tử như vậy mà không hề biết rõ được nguyên lý này, 
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vẫn cứ bước đi một cách rất hồ đồ đến suốt đời suốt kiếp. Mê mờ lúc sinh ra 

cho đến luôn cả lúc ra đi. Đó là những chi tiết về loại vọng tưởng từ hành ấm 

phát sanh. 

KINH VĂN: 

A-nan, nếu những thứ này chẳng phải là ông, tại sao thân ông lại 

biến đổi? Nếu chắc thật là ông, sao ông không biết? 

GIẢNG: 

A-nan nếu những thứ này chẳng phải là ông, thì tại sao thân ông lại 

biến đổi? 

Thân thể quí vị đều trải qua các dạng biến chuyển này. Tóc móng dài 

ra, khí lực tổn giảm, da mặt nhăn nheo. Quí vị nói rằng móng tay chẳng phải 

là của mình. Thế tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra? Quí vị nói tóc không phải là 

của mình. Thì tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra trên đầu mình? Quí vị nói khí lực 

không phải là của mình. Tạo sao đôi khi quí vị thấy yếu khi khí lực không 

đầy đủ? Nếu khuôn mặt không phải là quí vị thì làm sao nó lại trở nên nhăn 

nheo? Nếu quí vị cho rằng sự nhăn nheo ấy chẳng liên quan gì đến mình cả, 

thì tại sao da mặt của quí vị lại trở nên nhăn nheo? Tại sao những sự chuyển 

biến lại xảy ra trên người của quí vị? Nếu những sự chuyển biến này chẳng 

phải là nơi quí vị, thì làm sao thân thể của quí vị lại chịu sự thay đổi. Từ tuổi 

thành niên chuyển sang tuổi trung niên. Từ tuổi trung niên chuyển sang già 

lão. Từ già lão chuyển đến cái chết. Quí vị chẳng thể nào nói rằng những cái 

ấy chẳng phải là ta. Nếu nó không phải là mình thì quí vị chẳng có thực. 

Nếu vọng tưởng chắc thật là ông, sao ông không biết? 

Nếu cứ khăng khăng cho rằng vọng tưởng chắc thật là ông, sao ông 

không biết. 

Tại sao quý vị không biết được nó? Tóc, móng mọc dài ra, nhưng quí vị 

không biết được điều đang xảy ra. Khí lực suy giảm, mà quí vị vẫn không 

nhận biết. Da mặt trở nên nhăn nheo, nhưng quí vị cũng không phát hiện 

được. Quí vị cũng chẳng biết được sự chuyển biến ấy diễn ra khi nào. 
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Đây là một phản luận hai đầu. Nếu quí vị nói rằng sự chuyển biến ấy 

thuộc về mình thì sai, nhưng nếu quí vị nói nó chẳng thuộc về mình cũng sai 

luôn. Thế thì nó là gì? Nó là vọng tưởng! Đó là căn gốc. Vọng tưởng đã tạo 

nên mọi sự chuyển biến. 

KINH VĂN: 

Ắt là hành ấm của ông tương tục không dừng trong mỗi niệm. Đó 

là vọng tưởng thứ tư, tính chất là vi tế và ẩn mật. 

 GIẢNG: 

Ắt là hành ấm của ông tương tục không dừng trong mỗi niệm. Đó 

là vọng tưởng thứ tư, tính chất là vi tế và ẩn mật. 

Hành ấm hoạt động liên tục, nhưng sự nhiễu động vi tế ấy không dễ gì 

nhận ra. Nó bí ẩn mà mờ mịt, quí vị khó nhận ra được. Đây là loại vọng 

tưởng thứ tư liên quan với hành ấm. 

KINH VĂN: 

Lại chỗ tinh minh lóng lặng, không dao động của ông, gọi là là 

thường còn, thì nơi thân ông, chẳng ra ngoài sự thấy nghe, hiểu biết. 

Nếu nó thật sự là tính chân, thì đã không dung chứa tập khí vọng tưởng. 

GIẢNG: 

Lại chỗ tinh minh lóng lặng, không dao động của ông, gọi là là 

thường còn, thì nơi thân ông, chẳng ra ngoài sự thấy nghe, hiểu biết. 

Cuối cùng nơi chỗ sáng suốt tinh thuần lặng yên không dao động ấy là 

thường, thì thân ông chẳng thoát ra khỏi sự thấy nghe, hiểu biết. 

Lúc này, quí vị sẽ cảm thấy sáng suốt, tinh thuần, trong lặng, không 

diêu động. Nếu quí vị cho đây là trạng thái thường hằng, thì những việc thấy 

nghe hiểu biết lẽ ra có trong thân quí vị. 
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Nếu nó thật sự là tính chân, thì đã không dung chứa tập khí vọng 

tưởng. 

Nếu nó thật sự tinh thuần, chân thật, thì nó đã không có các tập khí và 

vọng tưởng. 

Tập khí và vọng tưởng lẽ ra đã không sanh khởi. 

KINH VĂN: 

Do đâu mà các ông, trong những năm trước đã từng thấy vật lạ, 

trải qua nhiều năm, chẳng để ý đến; rồi sau bỗng dưng, thấy lại vật lạ 

đó, liền nhớ rõ ràng, không hề thiếu sót? Vậy trong tính tinh minh đứng 

lặng, trọn không dao động ấy, đã chịu sự huân tập trong từng niệm, đâu 

có trù tính gì? 

GIẢNG: 

Do đâu mà các ông, trong những năm trước đã từng thấy vật lạ, 

trải qua nhiều năm, chẳng để ý đến; 

Nhân đâu mà nó xảy ra, do ông từ trong quá khứ đã từng thấy vật lạ. 

Lâu rồi bỗng quên đi. Chẳng quên chẳng nhớ đến vật đó nữa. 

Nguyên nhân của việc này là gì? Quí vị có thể thấy một vật kỳ quái, 

nhưng sau nhiều năm, quí vị chẳng nhớ chẳng quên gì đến vật ấy nữa cả. 

Nếu quí vị nói rằng mình đã quên việc ấy, có nghĩa là quí vị vẫn còn một vài 

hồi ức về sự kiện đã xảy ra. Nhưng mà ở đây chẳng có việc nhớ quên gì về 

sự việc đó nữa cả. 

Rồi sau bỗng dưng, thấy lại vật lạ đó, liền nhớ rõ ràng, không hề 

thiếu sót. Nhưng rồi sau đó bỗng nhiên thấy lại vật lạ ấy, ông liền nhớ lại 

vật ấy một cách rõ ràng không sót một chi tiết nào cả. 

Nếu quý vị bỗng dưng thấy lại vật ấy lần nữa, thì quí vị sẽ hồi tưởng lại 

làm sao mình biết được vật ấy, mình đã gặp vật này trong quá khứ và làm 

sao nó xuất hiện. Quí vị sẽ chẳng quên một chi tiết nào cả. 
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Làm sao mà ông có thể theo dõi được sự huân tập của từng niệm từng 

niệm ở trong tánh chất tinh thuần, sáng suốt không diêu động ấy. 

Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, trọn không dao động ấy, đã 

chịu sự huân tập trong từng niệm, đâu có trù tính gì? 

Ở trong trạng thái trong suốt không diêu động ấy, có sự huân tập tiếp 

diễn liên tục trong từng niệm từng niệm, làm sao theo dõi được việc ấy? 

Làm sao người ta có thể hồi tưởng lại được mọi sự kiện? Giải thích như thế 

nào khi đã gạt bỏ hoàn toàn mọi vật ra khỏi tâm trí lại còn nhớ khi thấy lại 

nó? Trước khi thấy lại vật ấy, quí vị không gợi lại nó, nhưng một khi quí vị 

đã gặp nó, quí vị tự động nhớ đến nó liền. Làm sao mà chuyện ấy được tính 

toán kỹ lưỡng như vậy? Ai có thể lưu trữ điều này một cách chính xác? Ai 

theo dõi việc này? Điều này chứng tỏ cho dù quí vị có tạm thời quên nó, 

nhưng thức thứ tám vẫn nhớ. Đó là lý do tại sao khi quí vị thấy vật ấy lại, 

quí vị liền nhớ ngay. Đó chẳng phải là có người đã theo dõi mọi sự việc hay 

sao? Nó đã được lưu giữ trong thức thứ tám một cách tự nhiên. 

 KINH VĂN: 

A-nan nên biết trạng thái trong lặng ấy là không thực, như dòng 

nước chảy nhanh, xa trông như đứng lặng, do chảy nhanh mà không 

thấy được, chứ không phải là nước không chảy. Nếu đây không phải là 

cội gốc của vọng tưởng, cớ sao lại bị huân tập bởi tập khí hư vọng? 

GIẢNG: 

A-nan nên biết trạng thái trong lặng ấy không thực. 

Trạng thái yên tĩnh trong lặng, không diêu động đã được miêu tả ở trên 

không thực sự hoàn toàn tĩnh lặng. Tại sao không? 

Như dòng nước chảy nhanh, xa trông như đứng lặng, do chảy 

nhanh mà không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. 
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Như dòng nước chảy quá nhanh nên ở trên bề mặt thấy như yên lặng. 

Khi nhìn kỹ vào đó như thể không có sóng và nước chảy. Vì nước chảy quá 

nhanh nên không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. 

Vì không có sóng nên quí vị không thể thấy được nước đang trôi. 

Nhưng như thế không có nghĩa là không có sự trôi chảy. Nước vẫn chảy, 

nhưng quí vị không thấy vì không có sóng. Trước đây chúng ta đã học qua 

hành ấm. Nay chúng ta sẽ học về thức ấm. 

Nếu đây không phải là cội gốc của vọng tưởng thì làm sao người ta 

bị huân tập bởi những tập khí hư vọng? 

Nếu không có vọng tưởng trong thức ấm, thì sẽ chẳng có ai bị ảnh 

hưởng và huận tập bởi vọng tưởng và tập khí. 

KINH VĂN: 

Nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, thì 

cái vọng tưởng ấy không khi nào diệt trừ được. 

GIẢNG: 

Nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau. 

 Nếu ông chưa chứng đạt được trình độ công phu đến khả năng lục căn 

hỗ dụng thì sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái 

vọng tưởng ấy không khi nào diệt trừ được. 

Trừ phi quí vị đạt đến mức sáu căn có thể hỗ dụng lẫn nhau, thì các 

vọng tưởng này sẽ được tiêu diệt. 

KINH VĂN: 

Cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của ông đã xâu kết trong 

tập khí hư vọng. Ắt trong tính rỗng lặng trong suốt ấy, là cái vọng 

tưởng điên đảo vi tế, rỗng không huyễn hóa thứ năm 

GIẢNG: 
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Cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của ông đã xâu kết trong 

tập khí hư vọng. Cho nên những khả năng thấy nghe hiểu biết của ông hiện 

nay đã xâu kết biết bao nhiêu tập khí hư vọng 

Ắt trong tính rỗng lặng trong suốt ấy, là cái vọng tưởng điên đảo vi 

tế, rỗng không huyễn hóa thứ năm. 

Sự hoạt động của sáu loại tánh biết: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, giác 

đều kết lại với nhau qua những tập khí rất vi tế, như một xâu chuỗi hạt. 

Những tập khí này rất nhỏ nhiệm và khó phát hiện ra. 

KINH VĂN: 

    

A-nan, năm loại ấm này là do năm vọng tưởng tạo thành. 

GIẢNG: 

A-nan, năm loại ấm này: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm 

 là do năm vọng tưởng tạo thành. Do đó nên năm thứ vọng tưởng này cũng 

phát sanh. 

KINH VĂN: 

 Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, chỉ có sắc và không là biên 

giới của sắc ấm, xúc và ly là biên giới của thọ ấm, nhớ và quên là biên 

giới của tưởng ấm, diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng và 

hiệp với đứng lặng thuộc về biên giới của thức ấm. 

GIẢNG: 

Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn. 

Ông nay muốn biết tầm mức sâu cạn từng lĩnh vực của năm ấm. 

Quí vị cần phải biết phạm vi của từng ấm sâu hay cạn, nó giống như cái 

gì? Ở đâu là giới hạn của chúng? Tôi sẽ nói cho quí vị nghe bây giờ. 
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Chỉ có sắc và không là biên giới của sắc ấm 

Sắc và không có quan hệ với nhau, và nơi đây là giới hạn của sắc ấm. 

Xúc và ly là biên giới của thọ ấm. 

Xúc và ly với đối tượng của sự xúc chạm là giới hạn của thọ ấm. 

Nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm. 

Diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng và hiệp với đứng 

lặng (với minh giác) thuộc về biên giới của thức ấm. Từ đó lập nên giới 

hạn của thức thứ tám. 

KINH VĂN: 

Năm ấm này vốn sinh khởi trùng điệp. Sinh, do thức ấm mà có. 

Diệt, từ sắc ấm mà trừ. 

GIẢNG: 

Năm ấm này vốn sinh khởi trùng điệp. 

Cội nguồn của năm ấm này sinh khởi trùng điệp. Ngũ ấm sanh khởi 

từng lớp hỗ tương tuần hoàn với nhau, cùng hỗ trợ cho nhau. 

Sinh, do thức ấm mà có. Diệt, từ sắc ấm mà trừ. 

Sự sinh khởi hoại diệt hoại diệt xảy ra như thế nào? Một khi sắc chất 

biến mất, thì ấm trở thành không, nó sinh khởi từ thức, và sự hoại diệt bắt 

nguồn từ khi hình sắc tiêu trừ. 

KINH VĂN: 

Lý tức ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sạch. Sự thì chẳng phải trừ 

được ngay, mà phải theo thứ lớp mới dứt được. 

GIẢNG: 
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Lý tức ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sạch. 

Ông có thể đốn ngộ ngay phần lý. Khi ấy tất cả đều tiêu trừ cùng một 

lúc. 

Quí vị đã hiểu được quy luật này rõ ràng rồi. Khi quí vị đã ngộ đạo rồi 

thì phương pháp tu tập mà quí vị đã áp dụng xưa nay đều được ngưng lại. Cả 

ý niệm về ngộ cũng tiêu mất luôn. Nếu quý vị hiểu được nguyên lý này, thì 

ngay cả khái niệm liên quan đến Ngộ cũng tiêu dung. 

Sự thì chẳng phải trừ được ngay, mà phải theo thứ lớp mới dứt 

được. 

Còn phần sự tướng thì chẳng thể trừ được ngay, mà phải theo từng thứ 

lớp. 

Về mặt lý tánh (phương diện bản thể) thì quí đã được giác ngộ. Nhưng 

về mặt sự tướng (phương diện hiện tượng), việc chuyển hóa phải được thực 

hành lần lượt theo thứ tự. Nó cũng như việc thay áo quần, quí vị phải thay 

từng thứ lớp. Lớp thứ nhất, lớp thứ hai lớp thứ ba lớp thứ tư, rồi lớp thứ năm 

. 

Về mặt sự tướng, quý vị phải chuyển hóa chúng dần dần theo từng thứ 

lớp. Hiểu được nguyên tắc này, quí vị vẫn phải cần công phu tu tập như ở 

giai đoạn thực hành, chỉ có công phu tu tập thực sự quí vị mới có thể vượt 

qua năm ấm. 

KINH VĂN: 

Như Lai đã chỉ cho ông về những gút nơi khăn kiếp-ba-la. Có điều 

gì chưa hiểu rõ khiến ông lại hỏi? 

GIẢNG: 

Như Lai đã chỉ cho ông về những gút nơi khăn kiếp-ba-la, Như Lai 

đã buộc sáu nút nơi tấm khăn, có điều gì chưa hiểu rõ khiến ông lại hỏi? 
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Tại sao ông vẫn chưa hiểu được điều ấy? Tại sao ông lại hỏi tôi chuyện ấy 

lần nữa? 

 KINH VĂN: 

Ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn của vọng tưởng này, truyền 

dạy cho người tu hành đời sau trong thời mạt pháp, khiến cho họ nhận 

ra được hư vọng, tự thấy nhàm chán, biết có niết-bàn, để không luyến 

tiếc ba cõi. 

GIẢNG: 

A-nan, Ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn của vọng tưởng này, 

truyền dạy cho người tu hành đời sau trong thời mạt pháp, 

Ông cần phải tìm cầu và đạt được sự thông hiểu về cội gốc của vọng 

tưởng này, Khiến cho toàn thể chúng sinh hiểu được tường tận nguyên lý 

này, giúp cho họ nhận ra được sự hư vọng mà tự thấy nhàm 

chán. Khiến cho họ nhận ra được hư vọng, tự thấy nhàm chán, làm cho 

tất cả người tu hành nhận rõ sự hư vọng đều tự sanh ra trong chính mình. 

Dạy cho họ căn nguyên cùng mô dạng của nó, khiến cho chúng sanh trở nên 

chán ghét sự hư vọng ấy. 

Biết có niết-bàn, để không luyến tiếc ba cõi. Dạy cho họ biết rõ niết-

bàn để không còn luyến tiếc ba cõi. Khi chúng sanh nhận thức được rằng: 

Mình có khả năng chứng được niết-bàn, thì họ sẽ không còn chần chừ trong 

ba cõi này nữa. Họ sẽ không thấy muốn nán lại nơi ngôi nhà lửa nơi Tam 

giới: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới nữa. 

“Tam giới vô an, du như hỏa trạch.” 

Nghĩa là: ba cõi không nơi đâu là yên ổn, giống như ở trong nhà lửa. 

Liên Trì Đại Sư là một Pháp sư lỗi lạc của Trung Hoa đã nói như vậy. 

Sau khi ngài xuất gia rồi, Ngài luôn luôn mong mỏi được về nhà để thăm vợ, 

và Ngài đã trở về nhà để thăm người vợ của mình. 
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Vợ của ngài là người rất thông minh, thế nên bà ta đã nghĩ cách giúp 

chồng tu tập: “Chồng mình đã xuất gia, nhưng không chịu tu tập vẫn còn lưu 

luyến chuyện tình ái mà không thể buông bỏ được.” 

Chẳng còn cách nào tốt hơn, bà ta đào một cái hầm thật lớn ngay trước 

cửa nhà, rồi phủ lên đó một tấm thảm, trong hầm bà ta đốt lửa lên. Lần đó 

Đại Sư Liên Trì về nhà, ngài bước lên tấm thảm và rơi xuống hầm lửa đang 

cháy. Ngài la lên: “Bà làm gì mà làm hầm lửa ngay trước nhà như vậy?” 

Người vợ đáp: “Nếu ông biết đó là hầm lửa sao ông vẫn muốn quay 

về?” 

Nghe xong lời đó, ngài trở nên thức tỉnh, không bao giờ về nhà nữa. 

Điều ấy minh họa cho câu “Tam giới vô an, du như hỏa trạch.” Dục giới, sắc 

giới và Vô sắc giới không phải là nơi an lạc, nó giống như ngôi nhà lửa. 

KINH VĂN:  

A-nan, ví như có người mang bảy thứ báu đầy trong hư không 

khắp cả mười phương, dâng lên chư Phật nhiều như số vi trần, với tâm 

cung kính cúng dường không hề xao lãng. Ý ông nghĩ sao, người này do 

nhân duyên cúng dường chư Phật như thế, được nhiều phước đức hay 

không? 

GIẢNG: 

A-nan, ví như có người mang bảy thứ báu đầy trong hư không 

khắp cả mười phương, dâng lên chư Phật nhiều như số vi trần, với tâm 

cung kính cúng dường không hề xao lãng. 

Bảy thứ báu là vàng bạc, kim ngân, lưu ly, xa cừ, xích châu mã não ở 

khắp mọi nơi. Rồi người ấy rất cung kính dâng lên vô lượng chư Phật khắp 

mười phương và lễ bái cúng dường không lúc nào xao lãng. 

Ý ông nghĩ sao, người này do nhân duyên cúng dường chư Phật 

như thế, được nhiều phước đức hay không? 
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Ông nghĩ sao? Người này đã đem bảy thứ châu báu với một số lượng 

khổng lồ cúng dường chư Phật. Bởi nhân duyên này, người ấy có được 

phước báu rộng lớn chăng? 

KINH VĂN: 

A-nan đáp rằng, hư không chẳng có giới hạn, trân bảo cũng vô 

hạn, xưa có người cúng dường Phật bảy đồng tiền, đến khi xả thân, còn 

được vị Chuyển luân Thánh vương. Huống gì hiện tiền, hư không cùng 

tận, cõi Phật đã đầy khắp bảy thứ trân bảo cúng dường. Dù có suy nghĩ 

cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được. Phước đức ấy làm sao 

có ngằn mé? 

GIẢNG: 

A-nan thưa: Hư không chẳng có giới hạn, trân bảo cũng vô 

hạn. xưa có người cúng dường Phật bảy đồng tiền, đến khi xả thân, còn 

được vị Chuyển luân Thánh vương.  

Thuở xưa có người cúng dường Đức Phật bảy đồng tiền, nhờ vậy nên 

khi mạng chung, tái sanh được làm Chuyển Luân Thánh Vương. 

Một vị Chuyển Luân Thánh Vương có một ngàn người con trai. Chẳng 

biết ông ta có bao nhiêu vợ. Chuyển Luân Thánh Vương có oai đức rất lớn. 

Ông ta có một cỗ xe có thể đưa ông ta đi khắp Bốn đại bộ châu chỉ trong vài 

giờ. Cỗ xe ấy có lẽ còn đi nhanh hơn cả tên lửa trong thời hiện đại. Đó là 

một thứ bảo vật của ông ta. 

Còn người này hiện đem bảy thứ báu đầy cả hư không cúng dường 

khắp vô số cõi Phật. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể 

biết được. Phước đức ấy làm sao còn có ngằn mé. 

Huống gì hiện tiền, hư không cùng tận, cõi Phật đã đầy khắp bảy 

thứ trân bảo cúng dường. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn 

không thể biết được. Phước đức ấy làm sao có ngằn mé. 
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Người dâng cúng cho Đức Phật bảy đồng tiền được hưởng quả báo làm 

Chuyển Luân Thánh Vương. Nay người đem dâng cúng không chỉ bảy đồng 

tiền mà gồm bảy thứ trân báu đầy khắp hư không pháp giới. Ngay dù trải 

qua cùng tận bất tư nghì hư không kiếp số, cũng không bao giờ tính đếm 

được phước đức của người ấy. Làm sao có thể nói được ngằn mé của phước 

đức ấy. Nó không có giới hạn. 

KINH VĂN: 

Đức Phật bảo A-nan, chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. Ví 

như có người phạm bốn tội lớn, mười tội ba-la-di, giây lát phải trải qua 

địa ngục A-tì ở phương này rồi phương khác, cho đến cùng tột vô số các 

địa ngục vô gián trong mười phương mà không nơi nào chẳng phải trải 

qua. 

GIẢNG: 

Đức Phật bảo A-nan, chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. 

Ví như có người phạm bốn tội lớn, mười tội ba-la-di.  

Bốn tội nặng là: giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Trong Kinh Thủ-

lăng-nghiêm gọi là: “Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối ” (Bốn điều chỉ dạy 

về pháp thanh tịnh sáng suốt) mà quí vị đã được nghe từ trước. 

Mười tội ba-la-di  là mười giới trọng của giới Bồ-tát. Tội ba-la-di nghĩa 

là “Khí - vứt bỏ” nghĩa là người phạm tội này xem như bị trôi ra khỏi biển 

Phật pháp. Mười tội này không thể chỉ sám hối mà thông được. Quí vị có thể 

nghiên cứu mười giới đầu tiên trong Bồ-tát giới. 

Giây lát phải trải qua địa ngục A-tì ở phương này rồi phương khác, 

cho đến cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong mười phương mà 

không nơi nào chẳng phải trải qua. 

Thế nên chỉ trong nháy mắt lẽ ra phải trải qua địa ngục A-tì, ở phương 

này rồi phương khác. Trải qua cho hết cùng tột vô số các địa ngục vô gián 
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trong suốt khắp thế giới, trong mười phương. Lẽ ra phải trải qua đau khổ vì 

tội chướng đã tạo trong mỗi địa ngục mà không sót một nơi nào cả. 

KINH VĂN: 

 Nếu người này, dùng một niệm, đem pháp môn này khai thị cho 

người chưa học trong đời mạt pháp, thì những tội chướng của người ấy 

liền được tiêu diệt. Biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước 

an lạc. 

GIẢNG: 

Nếu người này, dùng một niệm, đem pháp môn này khai thị cho 

người chưa học trong đời mạt pháp. Nhưng nếu người này có thể chỉ 

trong một niệm đem pháp môn này Đại định Thủ-lăng-nghiêm truyền dạy 

cho những người chưa học trong đời mạt pháp, thì những tội chướng của 

người ấy liền được tiêu diệt, nhờ cảm ứng với niệm trên. 

Nếu trong đời mạt pháp chỉ đem một niệm, trong một khoảnh khắc 

ngắn ngủ, truyền dạy pháp môn Thủ-lăng-nghiêm Đại Định cho những 

người chưa được học hỏi Phật Pháp, thì những tội chướng của người ấy 

liền được tiêu diệt một cách nhanh chóng. 

Biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước an lạc. 

Tất cả địa ngục lẽ ra người ấy phải chịu khổ thì đều biến thành cõi nước 

an lạc. 

Tất cả các khổ nạn đúng ra anh ta phải chịu trong đủ các loại địa ngục 

sẽ biến thành nơi bình an vui thích. Anh ta không còn chịu món khổ nào nữa 

cả. 

KINH VĂN: 

Được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp trăm, 

ngàn, triệu, ức lần. Như thế cho đến toán số thí dụ cũng không thể diễn 

tả hết được. 
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GIẢNG: 

Được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp trăm, 

ngàn, triệu, ức lần. Phước đức người ấy được hưởng vượt trội hơn hẳn 

phước đức của người bố thí cúng dường trước kia. 

Phước đức của người giảng nói Kinh Thủ-lăng-nghiêm vượt trội hơn 

phước đức có được do bố thí, cúng dường bảy thứ báu đầy cõi hư không, 

khắp cả pháp giới lên chư Phật Như Lai nhiều như vi trần. Nếu quí vị có thể 

giảng nói Kinh Thủ-lăng-nghiêm cho những người chưa hiểu được Phật 

Pháp, thì phước đức ấy vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng 

dường gấp trăm, ngàn, triệu, ức lần. Như thế cho đến dùng tính toán thí dụ 

cũng không thể nào diễn tả cho được. Quí vị sẽ hưởng được phước báu 

nhiều hơn người kia, không có cách nào để diễn tả được phước ấy lớn đến 

chừng nào. 

KINH VĂN: 

A-nan, nếu có chúng sanh biết tụng kinh, biết trì niệm thần chú 

này, dù Như Lai có nói đến cùng tận số kiếp cũng không hết được. Nếu 

theo lời chỉ dạy của Như Lai, y theo lời dạy mà tu hành, thì thẳng đến 

đạo bồ-đề, không bị các ma nghiệp. 

GIẢNG: 

A-nan, nếu có chúng sanh biết tụng kinh, biết trì niệm thần chú 

này. 

Nếu có chúng sanh trong đời tương lai biết tụng kinh, trì niệm thần chú 

này, dù Như Lai có nói đến cùng tận số kiếp cũng không hết được lợi lạc 

to lớn của người ấy. 

Nếu tôi nói thật chi tiết về phước báu của người trì tụng Kinh Thủ-lăng-

nghiêm và người trì chúThủ-lăng-nghiêm. Dù trải qua bao nhiêu đại kiếp 

vẫn không nói xong hết được phước báu ấy. 
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Nếu theo lời chỉ dạy của Như Lai, y theo lời dạy mà tu hành, thì 

thẳng đến đạo bồ-đề, không bị các ma nghiệp. 

Y theo lời chỉ dạy của Như Lai, tùy thuận tu tập giáo lý ấy sẽ thành tựu 

sự giác ngộ, không còn bị các ma nghiệp. 

Theo phương pháp này mà tu hành, quí vị sẽ thành tựu quả vị bồ-đề 

ngay, không còn vướng phải ma nghiệp nào nữa. 

KINH VĂN: 

Khi Đức Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ-khưu, tỷ-khưu-ni, ưu-bà-

tắc, ưu-bà-di, các loài trời, người, a-tu-la  trong thế gian. Cùng các vị 

Bồ-tát, hàng Nhị thừa, Thánh, Tiên, Đồng tử ở các cõi khác, cùng với 

loại Đại lực quỷ thần mới phát tâm, tất cả đều hoan hỷ đảnh lễ rồi lui 

ra. 

GIẢNG: 

Khi Đức Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ-khưu, tỷ-khưu-ni, ưu-bà-

tắc. Ưu-bà-tắc là tiếng Phạn, nghĩa tiếng Hán là “cận sự nam.” Có nghĩa là 

người cư sĩ thân cận với Đức Phật. 

 Ưu-bà-di, các loài trời, người, a-tu-la  trong thế gian. 

Bây giờ quí vị đều đã hiểu được a-tu-la là gì rồi. Họ rất nóng tính và rất 

thích đánh nhau. Một vị đệ tử của tôi nói rằng: Con chó của ông ta là a-tu-la. 

Có thể chính ngay ông ta là a-tu-la cũng nên? Nhưng tôi tin rằng sau khi quí 

vị đã nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm rồi, quí vị sẽ trở thành Bồ-tát, không còn 

tập khí nóng nảy của a-tu-la nữa. 

Cùng các vị Bồ-tát, hàng Nhị thừa và Duyên giác, Thánh, Tiên, Đồng 

tử (Đồng tử là các vị đồng chơn nhập đạo) ở các cõi khác. Cùng với loại Đại 

lực quỷ thần mới phát tâm. Tất cả đều hoan hỷ đảnh lễ rồi lui ra. 

---o0o--- 



  Trang 157 

Nay chúng ta đã nghe giảng xong Kinh Thủ-lăng-nghiêm, bất luận quí 

vị là ai, là hàng Trời, người, a-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, Súc sanh, đều nên 

phải phát tâm bồ-đề. Đều phải nên phát tâm thực hành đạo Bồ-tát, chúng ta 

đều phải thành Bồ-tát. Đừng nên tiếp tục tạo những nhân khác để rồi tiếp tục 

thành chúng sanh khác. Chúng ta phải gieo nhân để trở thành Bồ-tát và Phật. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã thọ ký cho chúng ta từ lâu rồi. Ngài nói: 

“Nếu có người chỉ cần niệm Nam-mô Phật dù chỉ một lần cũng sẽ 

thành tựu Phật quả.” 

Không cần phải niệm nhiều lần, nếu chúng ta chỉ cần niệm Nam-mô 

Phật một lần thôi thì trong tương lai nhất định sẽ thành Phật, cho dù ta 

không biết đến điều ấy. 

Sau khi nghe giảng bộ Kinh Thủ-lăng-nghiêm này rồi, chúng ta trở nên 

hiểu được Phật pháp rõ ràng hơn, có được vô lượng công đức bất khả tư 

nghì. Đó là lý do tại sao trong kinh nói rằng đem bảy thứ châu báu đầy cả hư 

không khắp mười phương cúng dường chư Phật cũng không lớn bằng giảng 

giải Kinh Thủ-lăng-nghiêm. 

Bây giờ chúng ta đã nghe giảng xong Kinh Thủ-lăng-nghiêm, khổ nhọc 

của quí vị đã tiêu tan và sự lo lắng của tôi cũng vừa hết. Sao vậy? Vì chúng 

ta không còn phải chịu khó nhọc nữa. Trong tương lai khi quí vị thực hành 

đạo bồ-tát, quí vị cũng sẽ chịu rất nhiều khổ nhọc, nhưng quí vị sẽ nhận chịu 

một cách hoan hỷ bởi do tự nguyện lãnh chịu những khổ nhọc ấy, chứ không 

phải do áp lực của người khác. 

Sau khi pháp hội này chấm dứt, chúng ta sẽ nghỉ hai tuần để lạy sám. 

Tôi sẽ tiếp tục giảng Phẩm Phổ môn để kỷ niệm ngày sinh của Bồ-tát Quán 

Thế Âm, nhằm ngày 19 tháng 9 âm lịch. Hôm nay là 1 tháng 8 âm lịch, còn 

một tháng 19 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm. Lúc đó tôi sẽ giảng Phẩm Phổ 

môn, là chương thứ hai mươi bốn trong Kinh Pháp Hoa, bản tiếng Anh, và là 

chương thứ hai mươi lăm trong bản tiếng Hán. Đó là vì có một chương chưa 

dịch xong. 
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Sau khi giảng Phẩm Phổ môn xong, nếu quí vị thành tâm khát ngưỡng, 

tôi sẽ giảng Kinh Pháp Hoa, nếu quí vị muốn đến Phật giáo Giảng đường để 

nghiên cứu Phật pháp thì vẫn cứ đến. Hiện nay thầy Quả Tiền đang ở đó, quí 

vị có thể cùng Thầy nghiên cứu Phật pháp. Mọi người muốn nghiên cứu 

Phật pháp đều có thể đến đó bất cứ lúc nào. Nhưng tôi bận phải coi sóc một 

số việc khác. Tôi cũng đã dự tính mời thầy Quả Địa chịu khó hướng dẫn đại 

chúng nghiên cứu Phật pháp nhưng tôi chưa sắp xếp chương trình. 

Thầy Quả Phác cũng phát tâm bồ-tát hướng dẫn đại chúng tham cứu 

sâu hơn Kinh Thủ-lăng-nghiêm, vì Thầy Quả Phác biết tiếng Hán và hiểu 

sâu được lý kinh. Do thầy biết tiếng Hán, Thầy sẽ dịch kinh sang tiếng Anh. 

Việc này vừa rất khó, vừa rất dễ. Nhờ thầy thông hiểu nên nó dễ, nếu thầy 

không thông hiểu thì sẽ rất khó. 

Do vậy, chúng ta nên phát tâm bồ-tát và thực hành đạo bồ-tát. Tôi hy 

vọng mọi người đã nghe giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm rồi đều sẽ phát tâm 

bồ-tát. Tôi nói lại một lần nữa: Bất kể quí vị là người, trời, a-tu-la, địa ngục, 

ngạ quỷ, súc sanh thì quí vị đều phải phát tâm cầu giác ngộ. Đừng nên mê 

mờ nữa. Đức Phật là người đã giác ngộ. Bây giờ chúng ta đều nên hy vọng 

không bao lâu nữa chúng ta sẽ trở thành người giác ngộ. 

---o0o--- 

PHẦN CHÚ THÍCH 

KHAI THỊ VÀ THAM VẤN 

 Hòa thượng TUYÊN HÓA giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm này vào năm 

1968. Vài năm sau, ngài khai thêm pháp hội tham cứu về Năm mươi hiện 

tượng ấm ma trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm tại Vạn Phật Thánh Thành và 

Kim Luân Thánh Tự. Trong suốt thời gian pháp hội, tứ chúng đều được 

tham dự. Hòa thượng giảng giải từng phần của Năm mươi hiện tượng ấm 

ma đồng thời chỉ dẫn từng chi tiết phương pháp để tu tập. Phần chú thích 

dưới đây được trích từ phần tham hỏi của các đệ tử và lời khai thị của Hòa 

thượng. 
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01. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG NĂM 1983                    

  

Tất cả mọi người đều thích tiền, họ nghĩ rằng: 

“Thiên mệnh chi vị tiền, suất tánh chi vị tiền, tiền giả dã bất khả tu du li 

dã, khả ly phi tiền dã.” 

(Thiên mệnh gọi là tiền, thuận theo tánh gọi là tiền. Tiền không thể rời 

xa chỉ trong khoảnh khắc. Có thể rời được chẳng phải là tiền). 

Phàm phu trong thế gian thường mắc phải vấn đề này, họ chẳng phóng 

xả được. Chẳng có gì tệ hại nếu chỉ một mình quí vị là người bị tiền đầu độc. 

Nhưng quí vị muốn đầu độc con và cháu mình, thế nên quí vị đã dành dụm 

tiền bạc lại cho con trai, con gái mình. Con của quí vị lại để dành tài sản lại 

cho con của nó, rồi lớp đó truyền gia sản lại cho con cái của họ nữa. Trao 

truyền tiền bạc lại cho con cháu trước sau như vậy cũng như bị đầu độc bởi 

một thứ không khí mà người ta không thể thở nổi. Điều này thật đáng sợ. Do 

vậy nên ở đây tôi nói với quí vị rằng tiền bạc có chứa chất độc ở trong ấy. 

Vậy mà quí vị vẫn chưa tin, vẫn muốn luôn có được nhiều tiền. Quí vị chưa 

bị nó làm hại nhưng sự độc hại đó sẽ ảnh hưởng đến con cháu nhiều đời sau. 

Trước đây tôi đã nói rất nhiều lần. Người ta cho rằng dành dụm tiền bạc 

là việc tốt nhưng những người đang tu đạo không cần thiết phải giữ tiền, 

không cần phải để dành tiền bạc. Chúng ta không nên suy nghĩ: “Tiền bất 

khả tu du ly dã” mà phải nói lại câu đó là: 

“Thiên mệnh chi vị pháp, suất tánh chi vị pháp. Pháp giả dã bất khả tu 

du ly dã, khả ly phi pháp dã.” 

Pháp nghĩa là gì? Quí vị trả lời “Tôi biết rồi đó là pháp của Phật 

của pháp và của Tăng.” Thực ra quí vị chưa hiểu gì nhiều, nếu quí vị thực sự 

hiểu được, quí vị đã không đánh mất pháp của chính mình. 

Rốt cục pháp là gì? pháp là khí chất sinh động của chúng ta. Trên nó 

thông cả thiên đường, dưới nó thấu cả địa ngục. Đến mức chư Phật Bồ-tát 

cũng đồng một thể ấy với chúng ta, vì khí chất sinh động ấy của chúng ta 
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quán thôn tất cả. Khí này như hơi thở. Quán sát kỹ ta có thể nhận biết được 

nó. Bao trùm và điều động được khí ấy gọi là pháp. 

Do vậy, chúng ta dứt khoát cần phải nuôi dưỡng khí chất này. Chúng ta 

không nên để thất tán mà phải tu tập nuôi dưỡng khí này. Nên nói: 

“Tài bồi tâm thượng địa, 

Hàm dưỡng tánh trung thiên.” 

Nghĩa là: Vun trồng mảnh đất tâm, nuôi dưỡng chân tánh trong sáng 

như bầu trời. 

Đây là nghĩa nuôi dưỡng khí chất của mình. Nếu quí vị muốn nuôi 

dưỡng khí chất của mình, thì đừng có rời pháp của mình. Tôi sẽ giảng cho 

quí vị nghe nhiều điều cần thiết và quan trọng của pháp môn để tu tập. Nếu 

quí vị lắng nghe thì rất tốt. Nếu quí vị không muốn nghe cũng tốt. Dù sao tôi 

vẫn cứ nói. Đó là gì? Nếu quí vị muốn nuôi dưỡng khí chất của mình thì 

đừng nói nhiều. 

Đừng nên nói chuyện nhiều trong nhà bếp. Hôm nay quý vị nói ít hơn, 

chứ hai hôm trước, khi tôi đến nhà bếp và trai đường, nghe quý vị nói 

chuyện như trong chợ. Mọi người đều nói năng rất lớn tiếng, người thì bán 

cà rốt, người bán bắp cải, người bán khoai tây, người bán củ đậu. Họ nghĩ gì 

khi đang la hét lớn tiếng như vậy? Họ đã hoàn toàn quên Phật, Pháp, Tăng. 

Không cần thiết phải gây lên cảnh huyên náo trong nhà bếp. Đó là bổn phận 

của người tu hành nên tuân theo. 

Sau đó tôi thấy phòng ngủ cũng như cái chợ vậy. Mọi người đang cãi 

nhau, đùa giỡn ầm ỹ khắp nơi. Chẳng ai biết họ đang nói gì nữa. Người mà 

không biết tự hạn chế lời nói của mình thì khó có khả năng tu tập. Nếu quí vị 

không hàm dưỡng tánh khí của mình thì quí vị sẽ không có pháp. Do vậy 

“Pháp bất khả tu du ly dã” (pháp không thể rời xa, dù chỉ trong chốc lát). 

Quí vị rất dễ dãi và bất cẩn khi phí phạm pháp này và nói chuyện suốt 

ngày. Tôi không thích dính líu vào chuyện của người khác, nhưng chuyện 
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này lại quá phổ biến. Nếu chuyện này tiếp diễn thì những người tranh cãi 

suốt ngày sẽ là người phạm tội nơi Vạn Phật Thành này. 

Chẳng ngạc nhiên khi chư Phật chẳng còn muốn lưu lại nơi cõi này 

nữa, và chư vị Bồ-tát cũng tránh xa. Họ không muốn nghe những người này 

nói chuyện tầm phào và bàn tán chuyện thị phi. Tôi nói thế không có nghĩa 

là mọi người không được nói chuyện với nhau trong Vạn Phật Thành. Mọi 

người nên thảo luận về một đề tài quan trọng nào đó, nhưng không nên nói 

chuyện vẩn vơ suốt ngày. 

Quí vị nói: “Ồ! Chẳng có chuyện gì ở đây cả tịch mịch lặng lẽ quá ta 

phải kiếm người tán chuyện chơi.” 

Điều đó có thể hợp lý, nhưng sau khi quí vị tán phét với nhau, dù sao đi 

nữa, quí vị cũng đã đánh mất pháp đi rồi! Nếu quí vị mất pháp thì làm sao 

mà tu đạo? 

---o0o--- 

02. HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 

NĂM 1983         

Ấm ma không chỉ giới hạn trong năm mươi thứ, nó có thể là 500, 5000, 

hay cả 500.000 loại. Mỗi loại có thể chia thành mười thứ. Nếu phân tích chi 

tiết, thì có thể đến hàng ngàn, hàng vạn loại. Nói tóm lại, ấm ma là gì? Căn 

bản chẳng gì khác hơn là một lượng âm khí xuất phát từ niệm tưởng âm của 

con người. Niệm tưởng âm là niệm tham sân si, niệm ấy làm sinh khởi 

các ấm: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Từ trong mỗi niệm 

này các loại hiện tượng âm được sinh khởi. Các hiện tượng âm này tự nhiên 

xuất hiện khi công phu tu tập của quí vị đạt đến tầm mức nào đó. Nếu công 

phu của quí vị chưa đạt đến tầm mức ấy, thì quí vị sẽ không gặp những 

thứ ấm ma này, cho dù quí vị có muốn gặp đi nữa. 

Ấm ma chỉ xuất hiện khi nỗ lực công phu của mình đạt đến mức độ ấy. 

Đừng bận tâm khi nó xuất hiện. Chẳng cần phải lo sợ bị ma gá vào. 
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Khi những hiện tượng âm xuất hiện, quí vị nên giữ tâm yên tĩnh, như 

thể những hiện tượng ấy không tồn tại vậy. Xem nó như là không thấy, nghe 

như không nghe, ngửi mà không biết mùi vị của nó. Nếu quí vị không tự 

ràng buộc mình vào sắc, thanh, hương, vị xúc, pháp thì ấm ma chẳng làm gì 

được quí vị. Nếu quí vị không tham, sân, si thì quí vị sẽ hàng phục được ấm 

ma. Nếu quí vị không mắc phải những sai lầm như tự tư, tự lợi, mong cầu, 

tham luyến, tranh dành... thì chẳng có ma nào hại được quí vị cả. 

Nay chúng ta đang nghiên cứu về ấm ma. Chúng ta không sợ nó, chẳng 

có gì phải sợ cả. Lượng khí âm này như thế nào? Đây là một thí dụ thô thiển: 

khi nước sôi thì bốc lên hơi nước. Sự bốc hơi này biểu thị rằng nước đang 

sôi. Các loại ma mà quí vị sẽ gặp trong công phu chính là sự biến hóa hư 

huyễn sinh khởi từ âm khí và âm tưởng trong tự tánh của quí vị. 

Nếu quí vị giữ được sự an nhiên bất động trong quá trình biến hóa hư 

giả này, thì chẳng có vấn đề gì cả. Ví dụ: Chẳng có gì lạ lùng khi nước sôi 

khiến bốc lên hơi nước cả. Sau khi bốc hơi xong là nước có thể dùng được. 

Khi một người có biểu hiện ra ma khí, cũng giống như khi đem vàng 

ròng nung chảy, tất cả các kim loại sẽ bị chảy tan hết, chỉ nguyên vàng ròng 

còn lại. Tu đạo cũng như nung vàng vậy. Nên có câu nói: “Vàng ròng chẳng 

sợ gì lò sưởi.” Quí vị phải nung chất vàng ròng trong người và rèn cái thân 

Kim Cang bất hoại của quí vị. 

Để đạt được thân kim cang bất hoại, trong từng niệm, từng niệm phải 

nỗ lực dụng công tu hành. Bất luận đạt được trình độ nào trong công phu tu 

tập cũng không được trở nên vui mừng hay sợ hãi. Đây là cách thức cơ bản, 

thiết yếu nhất cho người tu tập để giải trừ ma chướng. 

---o0o--- 
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03. HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 

1993. 

Đệ tử (hỏi): Khi ngũ ấm đến lúc tiêu trừ, hành giả đã vượt qua được 

kiếp trược rồi. Quán sát cội gốc của sắc ấm, hành giả thấy vọng tưởng kiên 

cố là cội gốc của sắc ấm? 

Hòa thượng: Hành giả vẫn còn nhiều vọng tưởng. Nó “kiên cố” là vì 

hành giả đã chấp trước quá sâu vào cảnh giới này. 

Đệ tử: Có phải tất cả những vọng tưởng kiên cố đều là cội gốc của sắc 

ấm? 

Hòa thượng: Là do khi hành giả đạt đến cảnh giới ấy có những hiện 

tượng ra sao? Nó có phải là cội gốc của sắc ấm hay không chẳng phải là vấn 

đề. Chẳng có cách nào để xác định được cội gốc của nó. Điều đó là hư vọng. 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều y như vậy. 

“Ngũ ấm phù vân vô khứ lai. 

Tam độc thủy bào hư xuất một.” 

Năm ấm như mây nổi, chẳng có chỗ đến đi. Ba món độc (tham sân si) 

như bọt nước, mất còn như hư không. Nó đều không thực. Mọi cảnh giới 

đều là hư huyễn. 

Đệ tử: Nó giống như giấc mộng, trong ấy chẳng có ý nghĩa gì cả? 

Hòa thượng: Đúng vậy: 

“Mộng lý minh minh hữu lục thú 

Giác hậu không không vô đại thiên.” 

Nghĩa là: 

(Trong mơ rõ ràng qua sáu nẻo 
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Ngộ rồi mọi vật thảy đều không).  

---o0o--- 

04. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO NGÀY 2 - 12 - 1993 

Đệ tử: Bạch Hòa thượng “Cảnh giới này gọi là tinh minh hòa lẫn vào 

tiền cảnh.” Câu này nên hiểu như thế nào? 

Hòa thượng: Nghĩa là hành giả ấy quá lanh lợi. Anh ta có trí thông 

minh hư giả và trí thế gian. Đơn giản là anh ta quá thông minh lanh lẹ. 

Đệ tử: Bạch Hòa thượng. “Tiền cảnh ” nghĩa như thế nào? 

Hòa thượng: Nó liên quan đến cảnh giới đã được đề cập ở trước. 

Đệ tử: Thưa, có phải cảnh giới này xuất hiện khi hành giả dụng công tu 

tập không? 

Hòa thượng: Đó chính là cảnh giới mà hành giả đã đạt đến trước đây. 

---o0o--- 

05. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 1993 

Hòa thượng: Ba hồn bảy phách (vía) của chúng ta giống như đứa trẻ 

con vậy. Nhưng mỗi thứ chỉ có một căn chớ không có nhiều. Do nó điều 

khiển thân thể ta, nên ta có thể nói năng hành động được. Nó được kết hợp 

lại với nhau, nên khi công phu tu tập của quí vị thành tựu rồi, thì nó trở 

thành cái được gọi là “Phật” (nghĩa là giác ngộ) trong đạo Phật, hoặc được 

gọi là Tiên trong đạo Lão. Có người chỉ có mắt và có người chỉ có tai, thế 

nên họ giúp đỡ lẫn nhau. Đứa bé có tai để nghe sẽ giúp cho người chẳng có 

tai. Các giác quan của họ dung thông với nhau. Thế nên khi thành tựu được 

lục căn hỗ dụng, thì tai của quí vị có thể ăn và nói chuyện được. Có rất nhiều 

cảnh giới như thế này mà quí vị không thể tưởng tượng đến được. 

Đệ tử: Bạch Hòa thượng. Hòa thượng đã kể rằng, có một người đệ tử đã 

từng lên trời chơi và bị ma vương bắt giữ. Anh ta la lên “Ta phải làm gì bây 
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giờ? Ta không trở về được nữa” có phải hồn và phách của người ấy lên đó 

chăng? 

Hòa thượng: Trong số ba hồn bảy vía có thể một, hai, ba hoặc bốn 

phách đã đi. Điều đó không chắc. Một khi nó đi đến đó, nó tập hợp lại với 

nhau, nó chẳng phải là bảy hay ba thực thể riêng biệt. Một khi nó đi, nó kết 

hợp lại thành một. Đó là điều rất kỳ diệu, nó là một khối linh khí. 

Đệ tử: Có phải do trình độ công phu tu tập khác nhau mà người ta có 

thể xuất hồn nhiều hay ít. 

Hòa thượng: Tốt nhất là không nên xuất hồn. Nếu cứ xuất hồn đi du 

ngoạn hoài, quí vị sẽ có nguy cơ bị ma gá vào. Khi hồn vía bị ma bắt giữ, 

người ta sẽ bị câm. Người chậm phát triển trí huệ và như thực vật là những 

dạng như đang đề cập ở trên, vì hồn vía của họ đã bị ma bắt giữ. Lúc đó đối 

với người ấy hồn là ma. Đối với người có tu tập, trở thành thần, đó là nhờ 

tánh dương. Còn nếu tu luyện nhiều hơn tí nữa, thì trở thành tiên. Nếu tu tập 

đến nơi rốt ráo thì sẽ thành Phật. Tất cả các cảnh giới của tu chứng này đều 

thành tựu được là nhờ sự đồng nhất của hồn và vía. 

Đệ tử: Nếu một người “thực vật” hay người bị hôn mê, người ấy đã bị 

mất một trong ba hồn bảy vía. Mặc dù thân thể còn nguyên vẹn, liệu hồn và 

vía ấy có rời anh ta để trở thành người khác không? 

Hòa thượng: Nó không thể trở thành người khác được. Nó chỉ bị ma bắt 

(đi với ma). Nên người ấy có khi rất tỉnh táo, thông minh nhưng có khi rất 

mê độn. 

Đệ tử: Điều gì sẽ xảy ra khi có người xuất hồn phách của mình để gặp 

chư Phật và chư Bồ-tát? 

Hòa thượng: Nếu một người tu hành chân chính sẽ có các vị Hộ pháp 

vô hình âm thầm giúp đỡ quanh mình. Tôi vừa gặp khá nhiều hạng người kỳ 

quái này, họ rất thích xuất hồn khỏi xác. Do quí vị không gặp cảnh giới này, 

nên không thể nhận thức được, hoặc hiểu rõ được chúng. Chẳng hạn như 



  Trang 166 

những kinh nghiệm của những người đã từng làm xác đồng (medium) ở Đài 

Loan đã trải qua, đều là tác dụng của Năm mươi hiện tượng ấm ma. 

Đệ tử: Họ có đạt đến trình độ tu tập đó chăng? 

Hòa thượng: Họ đã tiến bộ trong tu tập và có được chút phước đức, 

cũng như mọi người khác. Một số học tập để trở thành người tốt và một số 

học tập rồi thành người ác, những người này đã học để trở thành kẻ ác, để 

làm quyến thuộc của Ma Vương. 

---o0o--- 

06. HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 

NĂM 1983 

Hòa thượng: Trong khi chúng ta nghiên cứu Năm mươi hiện tượng ấm 

ma, mọi người đều được hoan nghênh khi phát biểu ý kiến. Chúng tôi muốn 

dùng trí tuệ của mọi người để nghiên cứu đạo lý này. Vào thời mạt pháp, 

mọi người tu tập đều rất muốn nhanh chóng có được kết quả. 

Họ nghĩ rằng mình có thể đạt được một dịp may, giống như người đánh 

bạc mong thắng được ngay trong lần đặt cược đầu tiên. Thế nên có người đã 

chạy quanh đến rất nhiều nơi, họ học những phương pháp thực hành bí 

truyền, và nhiều pháp môn kỳ lạ khác. Họ nghe nơi này có điều gì hay, thì 

liền tìm đến. Họ nghe nơi kia có điều gì lạ, họ cũng chạy tới. Chạy đây đó 

khắp nơi, phí phạm thời giờ trên đường. Nhưng rốt cuộc, họ chẳng hiểu 

được gì cả. Chúng ta nên nhận thức rõ tình trạng này. Nếu không chúng ta 

dễ dàng rơi vào đường tẻ. 

Cũng như trường hợp dùng chất độc tố kích thích. Đây là một vấn đề 

nghiêm trọng ở xã hội phương Tây hiện nay. Có thể nói rằng 

chất Hallucinogenic  là một loại hóa thân khác của ma vương. Ma xuất hiện 

với những hình thức mới lạ, qua độc tố kích thích khiến cho nhiều người 

nghiện ngập nó. Dù cho người ta không muốn dùng chất thuốc kích thích đó, 

nhưng ma lực kết hợp cùng với thói xấu của họ đã khiến họ bị câu thúc vào 

vòng nghiện ngập sa đọa. Hiện nay có rất nhiều tà sư (ác tri thức) đã dùng 
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sự trợ lực của các độc dược này khiến họ thấy được hào quang và những 

hiện tượng kỳ quái khác. Các cảnh giới này xuất hiện là do chất độc được 

kích thích trong thân thể người ấy phát huy tác dụng.  

---o0o--- 

07. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Chúng ta cần phải rất cẩn trọng trong mọi phương diện. Như câu nói: 

“Sai chi ti hào, mậu chí thiên lý ” 

Chỉ sai trong đường tơ kẽ tóc, sẽ lầm đến ngàn dặm. 

Chúng ta đang tiếp tục học Phật pháp. Được học nhưng kết cục là vẫn 

bị đọa vào địa ngục. Sao vậy? Vì chúng ta không thực sự thực hành theo 

giáo lý đã được học. Chúng ta không tự kiềm chế mình khỏi việc nói dối, 

trộm cắp, tà dâm, dùng chất độc tố gây nghiện và sát hại. Nếu quí vị không 

thể giữ được năm giới này thì làm sao mà nghĩ đến việc thành Phật. 

Trước hết quí vị phải nhất định từ bỏ việc sát hại. Điều ấy không chỉ có 

nghĩa là ăn chay thôi. 

Quí vị có thể nói: 

“Tôi ăn nhưng không tự tay mình giết hại các sinh vật mà!” 

Điều ấy không có nghĩa là quý vị không phạm giới sát. Giữ giới sát còn 

có nghĩa là không ấp ủ những oán hận người khác trong lòng mình. Điều này 

không phải dễ. Như tôi đã nói từ trước: 

“Tôi cũng có một sự thúc giục mạnh mẽ phải sát hại, nhưng tôi muốn 

dừng lại. Tôi muốn phóng sinh hơn là giết hại sinh vật. Nếu tôi muốn sát hại 

sinh vật, tất cả những sợi lông trên thân thể tôi sẽ biến thành phi tiễn, dao 

nhọn, thương giáo, xiên nhọn đâm vào mọi người cho đến chết, những sợi 

lông của tôi độc ác biết bao! Động lực giết hại sinh vật đến như thế nên tôi 

nhận thức rằng sát hại chúng sanh cũng giống như giết các vị Bồ-tát, A-la-
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hán, phá hòa hợp Tăng và làm thân Phật chảy máu. Đó là lý do mà tôi không 

bao giờ sát hại chúng sanh.” 

Giới không trộm cắp là khi lấy một vật gì bằng cách không chính đáng, 

hoặc lấy vật của người khác, không thuộc của mình, không biết chủ nhân là 

ai, đều được xem như trộm cắp. Nếu quí vị lấy một vật từ một nơi nào đó mà 

không ai biết là quí vị đã ăn cắp. Nhân, duyên, phương pháp và nghiệp của 

trộm cắp được giảng giải rất kỹ trong kinh Phạm Võng. Nhân duyên, 

phương pháp và nghiệp của việc sát hại cũng được giảng giải rất kỹ trong 

kinh này. 

Không tà dâm cũng giống như vậy. Bao gồm luôn cả việc không có 

một niệm tưởng dâm dục nào ở trong tâm và trọng tự tánh của mình. 

Để giữ giới vọng ngữ, quí vị không được nói dối trong bất kỳ tình 

huống nào. 

Không được dùng những chất độc tố gây nghiện. Chất kích thích từ 

rượu khiến cho quí vị không thể hoạt động một cách bình thường, nó cũng 

gây cho quí vị đánh mất trí tuệ. Một khi có sự việc gì xảy ra, quí vị xử sự 

như kẻ ngu si. 

Đây là năm giới: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không 

nói dối, không sử dụng chất độc tố gây nghiện. Người Phật tử nên chú tâm 

giữ gìn năm giới này, và tránh sự vi phạm dù chỉ những lỗi nhỏ nhất. Chỉ 

như vậy, quý vị mới đủ tư cách được gọi là Phật tử. Một số trong quý vị đôi 

khi cũng có tư tưởng sát hại, trộm cắp, tà dâm, lừa gạt người và thỉnh thoảng 

cũng dùng chất kích thích. Quý vị tham đắm vào rất nhiều thứ. Tham ăn 

cũng tương tợ dùng thuốc kích thích. Nếu quý vị tham ăn uống, ăn đến mập 

phì ra, thì cũng giống như quý vị đã dùng chất kích thích. Chúng ta là những 

người học Phật nên thường xuyên tự mình quán xét điểm này. Chúng ta phải 

rất chú tâm, không nên phạm một sai lầm dù rất nhỏ. 

Mặt khác, chúng ta không nên quá cứng ngắc. Chúng ta nên áp dụng 

giới luật một cách rất linh động. 
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Quý vị thường nói: “Thế là ta có được chỗ để phương tiện rồi. Ta có 

thể sát hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng chất kích thích.” 

Đó chẳng phải là nghĩa linh động. Nghĩa là chúng ta không nên tự trói 

mình trong năm giới quá chặt đến nỗi ta không còn cựa quậy đâu được nữa 

cả. Khi ta thọ năm giới, ta phải quán xét kỹ lưỡng điều này. Có người ở 

Canada đã dùng tên tôi để lừa bịp đệ tử của họ. Nói dối rằng tôi đã ấn chứng 

cho họ. Người tạo tội đại vọng ngữ như vậy chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục 

bạt thiệt.  

---o0o--- 

08. HÒA THƯỢNG GIẢNG NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 1993 

Trước đây chuyện Lưu Kim Đồng bị ma gá là biểu hiện sự tác quái của 

một trong Năm mươi hiện tượng ấm ma. Nay có thêm hai người bị ma gá 

nữa. Một trong số đó rất nguy hại, vì cô ta biết pháp nhiếp hồn. Một phụ nữ 

từ San José đã quy y với tôi, về sau đến học với cô ta và trở về lại thì bị mắc 

bệnh ung thư (cancer). Đó là việc lấy người khác làm trò đùa của cô ta. Về 

sau người phụ nữ ở San José tìm gặp tôi, tôi chẳng còn để ý đến việc đó nữa. 

Mặc dù tôi sẽ giúp cho cô ta chữa lành bệnh, nhưng sẽ không để cho mọi 

người biết cô ta mắc bệnh ung thư. 

---o0o--- 

09. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

“Khi thọ ấm trở nên rỗng suốt hư diệu, hành giả không còn vướng 

mắc với trạng thái tà lự.” 

Đến lúc này, thọ ấm đã hết, hành giả đang ở trong tưởng ấm, nó vốn rất 

vi tế và nhỏ nhiệm. Vi tế là khi ông không còn vọng tưởng, thì ông sẽ không 

còn bị quấy nhiễu bởi tạp niệm, bởi trạng thái tà lự. Đó là do cảm giác bất an 

và sợ hãi. Bất an và sợ hãi điều gì? Giống như có người nước Kỷ cứ lo sợ 

không biết lúc nào thì trời xanh kia sẽ sập xuống. Đó là ông ta đã ở trong 

trạng thái tà lự. Nay hành giả không còn bị vướng trong trạng thái là lự ấy 

nữa, không còn tình trạng đó trong ông ta nữa. 
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Tuy nhiên anh ta không đủ sức để chống lại với phiền não đến từ bên 

ngoài, do vì tham ái và mong cầu vẫn còn hiện hữu trong tâm trí anh ta. Vì 

tư tưởng tự tư và tự lợi vẫn còn ẩn dấu bên trong, nên hành giả sẽ bị tấn 

công bởi môi trường bên ngoài. 

“Tà lự” không những liên quan đến vọng tưởng mà còn liên hệ đến sự 

bất an và sợ hãi nữa. Khi bạn thấy sợ hãi một điều gì, nghĩa là bạn có tà lự, 

khi người khác áp chế bạn, bạn sợ phải nói đến điều ấy, thì đó cũng là một 

trạng thái tà lự. 

---o0o--- 

10. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Trong khi ta đang khảo sát các hiện tượng trong Năm mươi ấm ma, có 

thể có 500 loại ấm ma hiện đến, thế nên các ông nên mở rộng cửa để mời nó 

đến quấy phá mình. Dù là ma nó cũng hỗ trợ cho công phu của mình trong 

chiều hướng nghịch. Nó sẽ khảo nghiệm xem thử chí nguyện ông có kiên 

định hay không? Nếu đạo tâm ông thật sự kiên cố thì dù có cả ngàn loại 

thiên ma cũng không thể nào làm cho ông xao động, vạn loại thiên ma cũng 

không làm cho ông thối thất, ông sẽ không còn sợ hãi điều gì hết, vì ông 

không mong cầu điều gì cả. 

Nên có câu: “Đáo vô cầu xứ tiện vô ưu.” 

Nghĩa là: Tâm đạt đến chỗ không mong cầu thì chẳng còn phải lo ngại 

điều gì nữa cả. 

Do ông không mong cầu điều gì nữa, nên ông không sợ hãi điều gì cả. 

Thông thường người ta sợ hãi điều gì? Một số người sợ ma vì những hình 

thù quái dị của nó. Họ biết rằng một số người hóa thành ma sau khi chết đi, 

chẳng có ai sợ hãi các vị Thần, mặc dù có những vị như Thần Kim Cang có 

hình thù rất dữ dằn. Khổng Tử từng nói: “Kính quỷ thần nhi viễn chi.” Các 

ông nên hết sức kính trọng quỷ thần, nhưng đừng tiếp cận với họ, các ông 

chẳng nên sợ hãi cả quỷ lẫn thần. 
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Cũng chẳng nên sợ ma. Nó chỉ là một loại đến để khảo nghiệm ông 

trong công phu tu tập thôi. Nếu ông sợ nó, thì nó sẽ đến dù ông không mong 

mỏi. Bí quyết là ở chỗ không sợ. Nếu ông không sợ, thì ông là người chân 

chánh, và ông có thể hàng phục tất cả. Ma quỷ đều sợ những người chân 

chánh. Nếu ông được như vậy, thì ma sẽ dần dần bị chinh phục, và rồi sẽ 

khấu đầu đảnh lễ ông. 

---o0o--- 

11. HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 

1989. 

Hòa thượng: Thiện xảo ở đây hoàn toàn không phải là phương tiện 

thông thường, thiết thực. Phương tiện thiết thực là một phương pháp thông 

dụng. Phương tiện thiện xảo mà hành giả có ở đây rất tài tình, vi diệu và 

không thể dò tìm ra dấu vết được, vì hành giả đã vận dụng nó một cách rất 

tuyệt diệu. Ông không thể cho rằng những điều ông đã nghe chỉ đơn thuần là 

phương tiện. 

Đệ tử: Phải chăng hành giả mong cầu phương tiện thiện xảo là để giáo 

hóa chúng sanh? 

Hòa thượng: Không chỉ trong việc giáo hóa, mà trong tất cả mọi 

phương diện khác, hành giả đều có trí huệ thiện xảo này. Những phương 

pháp thông thường thiết thực nhất đều có thể được mọi người nhận ra. 

Nhưng loại phương tiện thiện xảo đề cập ở đây không dễ gì được nhận ra 

ngay bởi người khác, vì hành giả đề cập tới nó một cách rất hợp lý và tài 

tình. Ông không thể nào tìm ra thấy chút lỗi lầm nơi lời nói của họ. 

---o0o--- 

12. HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA GIẢNG THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

“Ma được dịp thuận tiện.” Đó là nó nắm được cơ hội do hành giả mở 

cửa khi móng khởi tâm mong cầu. Chẳng phải dễ gì hiểu được ý thú của 

kinh, các ông có thể lầm lạc chút xíu ngay trong kiến giải của riêng mình. 
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---o0o--- 

13. HÒA THƯỢNG GIẢNG NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 1989 

“Cho tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người ấy giảng nói 

kinh pháp.” 

Có hai cách để giải thích ý này: Có thể hiểu là ma chiếm đoạt thân xác 

người khác, rồi giảng pháp cho người mà nó đã chiếm đoạt nghe. Cũng có 

thể hiểu là ma chiếm đoạt định lực của hành giả, ngay cả những kiến giải 

của hành giả. Có hai cách hiểu như vậy. 

Khi hành giả ở trong trạng thái tưởng ấm. Thiên ma không thể chiếm 

đoạt và nhiễu loạn tâm hành giả một cách trực tiếp được. Ví dụ như hành giả 

vô ý múa thái cực quyền và la hét lớn lên, anh ta biết rõ những gì đang xảy 

ra và biết đó là sai lầm, thì ma không thể nào quấy phá anh ta được. Mặt 

khác nếu một người không tu tập gì cả, anh ta sẽ không biết ma nhập ra sao 

và sự việc diễn biến như thế nào cả? Hầu hết mọi người không có công phu 

đều rơi vào trường hợp này. Ma nhập vào người và nói thông qua miệng, 

lưỡi của người đó. Sau khi ma đi khỏi rồi, ông thử hỏi người ấy điều gì sẽ 

xảy ra thì họ không thể nào biết được. Là vì tâm của người ấy hoàn toàn mê 

muội. Những người không mê muội bởi ma thì sẽ giữ được bản tâm trong 

sáng. 

Có rất nhiều cách hiểu, không đơn thuần chỉ có một. Nếu ông hiểu 

trong lời kinh nói, chỉ có ma nhập vào một người khác, thì kiến giải của ông 

chưa hoàn toàn chính xác, có rất nhiều khả năng, và mỗi tình huống lại phát 

triển theo nhiều chiều hướng khác nhau, vì thế nó không nhất định. 

Trong khi kinh văn có thể được giải thích bằng mọi cách cho có ý nghĩa 

thì việc phiên dịch kinh không nên hạn cuộc vào một lối giải thích cá biệt. 

Kinh ví như biển, lời dịch ví như sông, sông có thể chảy về biển bằng nhiều 

dòng, vậy nên các ông không nên lấy một con sông cá biệt nhỏ nhoi để đại 

diện cho biển cả mênh mông. 

---o0o--- 
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14. HÒA THƯỢNG GIẢNG NGÀY 2 - 12 - 1993 

Đừng trở nên dính mắc vào lời kinh, kinh cho chúng ta một ý nghĩa 

tổng quát về những gì có thể diễn ra, nhưng mỗi tình huống cá biệt đều khác 

nhau. Không những chỉ có năm mươi, mà có thể sẽ có 500, 5000 hoặc ngay 

cả 50.000 hiện tượng ma. Có rất nhiều hiện tượng đến nỗi chúng ta sẽ không 

bao giờ thôi nói về chúng. Năm mươi hiện tượng ấm ma này chỉ là một tập 

hợp tổng quát. Quý vị đừng nên nghĩ rằng Năm mươi hiện tượng ấm ma này 

như một thứ gì cao thâm, áo diệu lắm. Hãy xem những điều này như được 

nói ra bởi một người bình thường, đừng nên chẻ sợi tóc ra làm hư. 

Cách tôi giảng kinh gọi là thiển thích, tôi không giải thích sâu xa. Khi 

tôi giảng kinh, mục đích duy nhất là để cho mọi người đều hiểu được những 

gì tôi muốn nói, và đối với tôi là hiểu được những gì mọi người muốn nói. 

Đừng nên nghĩ quá sâu, bất kỳ ai suy nghĩ quá sâu xa sẽ không bao giờ thỏa 

mãn được sự tìm tòi giải thích, đừng nên đập đầu vào tường khi cố gắng tìm 

hiểu chính xác những gì người ta nói. Tóm lại kinh nầy là lời dịch, không 

đến nỗi cứng nhắc cố định để các ông chẳng thể thêm bớt đi một lời nào cả. 

Kinh nầy không tương ứng một cách chính xác với bản gốc Sanskrit, nên tôi 

chỉ cố gắng chuyển ngữ một cách tổng quát. Đừng nên phí quá nhiều thời 

gian truy tìm những chi tiết văn chương hoa mỹ khi dịch thuật. 

Đệ tử: Ở mức độ trong phạm vi tưởng ấm, thiên ma không còn quấy 

nhiễu hành giả một cách trực tiếp được nữa. Ma phải chiếm đoạt một người 

khác mới có thể quấy phá định lực của hành giả hay sao? 

Hòa thượng: Ví dụ như một hành giả có thể thường gặp người đã bị 

thiên ma nhập rồi, người ấy giảng pháp cho hành giả nghe, hay (ma) đến 

thách thức, khảo lượng hành giả xem công phu ai cao thấp? 

Tại Vạn Phật Thành có một sinh viên trường Đại học California thuộc 

bang California thường thấy có rất nhiều rắn đi theo anh ta, mà các ông 

không thể nào thấy được. Nhưng Quả Chân lại thấy những con rắn này đến 

chùa Kim Sơn để đấu pháp với tôi. Nó rất hung dữ. Sự có mặt của anh sinh 

viên nơi đây lại khiến cho những con rắn có dịp chống lại tôi. Chúng nó đã 

chống lại tôi suốt hơn mười năm. Sau đó, anh ta dần dần trở nên tốt hơn. 
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Nhưng ngay khi anh ta trở lại trường ở Berkeley thì anh ta lại trở bệnh. Anh 

ta nhận ra có rất nhiều rắn bên mình. Anh ta đã giết những con rắn này trong 

quá khứ, bây giờ nó tìm anh để báo thù. Tôi đã dùng Phật pháp để hóa giải 

chúng. Đó là lý do tại sao tôi đối xử với chúng như vậy mà bất luận chúng 

có lưu ý đến hay không. Đây là một tiến trình lâu dài. Hơn mười năm qua, 

rất nhiều con rắn đã rời khỏi anh ta, nhưng vẫn còn nhiều con ở lại. Thông 

thường, có cả bầy rắn theo anh ta. Đây là một trường hợp tương tự như trong 

kinh mô tả. 

Đệ tử: Khi người ấy đến Vạn Phật Thành có phải những sinh vật ấy 

không dám đến tìm anh ta hay sao? 

Hòa thượng: Không! Nó vẫn đến, khi những con rắn này đến để thách 

thức Phật pháp với tôi, chúng nó rất hung dữ. Đầu tiên người sinh viên bị ma 

cắn chiếm đoạt thân xác quỳ xuống trước mặt tôi, khi anh ta đứng dậy, vung 

tay nhìn vào tôi, thì hơi thở trở nên nặng nhọc hơn tiếng rít của loài mèo 

nữa. 

Đệ tử: Rồi Hòa thượng đã làm gì cho nó? Hòa thượng có cho nó những 

lời quở trách tốt lành không? 

Hòa thượng: Không tôi chỉ giả vờ xem như không có gì xảy ra cả. Mọi 

người thấy tôi hành xử như thể không có việc gì xảy ra, nhưng thực ra tôi đã 

chuyển hóa được nó. Nó đã chống đối lại tôi, nhưng tôi không chống lại nó. 

Tôi thường dùng pháp hàng phục, nhưng chẳng lâu. Bây giờ tôi dùng pháp 

tiêu tai. 

Đệ tử: Khi sắc ấm đã hết, tà ma không còn nhập vào thân xác của 

người tu đạo để quấy phá được nữa. Nó phải nhập vào người khác. Nhưng 

có pháp nào đề cập việc thiên ma có thể trực tiếp nhập vào hành giả đang tu 

tập không? 

Hòa thượng: Có vô số khả năng xảy ra. Thiên ma có thể nhập vào ngay 

cả một con mèo, tất cả là tùy thuộc việc ông có nhận thức được rõ hay là 

không. Ma cũng có thể nhập vào những loài vật khác, không có nguyên tắc 

nhất định. 
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Đệ tử: Có thể nào nhập vào chính người tu? 

Hòa thượng: Không, nó không thể đến được người tu hành. 

Đệ tử: Nhưng trước đây, thì Hòa thượng giảng về Năm mươi hiện 

tượng ấm ma, Hòa thượng có nói rằng nó có thể nhập vào chính người tu 

hành. 

Hòa thượng: Như tôi đã nói không có gì cố định, lời kinh cho ta một ví 

dụ nhưng đó không phải chỉ là cách xảy ra, có rất nhiều biến tướng. Mỗi 

trường hợp phân thành nhiều khả năng. 

Đệ tử: Nhưng không phải chính Hòa thượng vừa nói là thiên ma không 

thể nhập vào người tu đó sao? 

Hòa thượng: Nếu thực sự chân chính là người tu, thì thiên ma không 

thể nào nhập vào được, vì có Hộ pháp hộ trì cho người đó rồi. 

Đệ tử: Còn nếu hành giả khởi lên vọng tưởng thì... 

Hòa thượng: Thiên ma liền nhập vào người ấy ngay. 

Đệ tử: Cũng giống như khi sống trong Vạn Phật Thánh Thành, nếu 

chúng con tuân theo quy củ do Hòa thượng lập ra, thì chẳng có gì quấy phá 

được. Còn nếu chúng con không tuân thủ đúng theo giới luật, thì chúng nó 

sẽ đến phá. 

Hòa thượng: Những người đến đây đều có mang theo nhiều dạng tà ma 

ngoại đạo, yêu ma quái quỷ và những linh hồn vất vưởng theo họ. Nhưng 

chư vị Bồ-tát, Hộ pháp già-lam không nỡ xua đuổi họ đi. Ở đây chúng ta đều 

thực hành lòng từ bi, cho nên chúng ta không củng cố trụ xứ của mình hay 

đề phòng chống lại. 

Đệ tử: Nếu mọi người thực sự chân chánh tu hành, thì ma không thể 

nhập vào họ được. Nhưng nếu không chân chánh tu hành và khởi tâm tham 

đắm, vọng tưởng, thì ma liền nhập hay sao? 
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Hòa thượng: Đúng vậy, đó là trường hợp tà dẫn đường cho tà đi. 

Đệ tử: Nếu tà ma không thể nhập vào người tu hành ngay bây giờ, 

không có nghĩa là nó không bao giờ có thể nhập được. Ví dụ như khi Quốc 

sư Ngộ Đạt  vừa khởi một niệm cống cao thì... 

Hòa thượng: Đúng vậy, đó là một ví dụ rõ ràng. 

Đệ tử: Ma không thể nhập vào người tu suốt trong mười đời, nhưng chỉ 

vì một niệm riêng tư, nó liền có cơ hội nhập vào ngay. 

Hòa thượng: Nó đến để đòi mạng sống. 

Đệ tử: Nên Hòa thượng nói rằng ma có nhập vào người tu được hay 

không là không nhất định. Nếu ai thực sự chân chính tu hành, thì ma không 

thể đến gần người ấy được, nhưng nếu không tu tập được như vậy, thì nó 

liền đến? 

Hòa thượng: Đúng thế, không nhất định. Bất cứ điều gì có thể diễn đạt 

bằng lời đều mất đi ý nghĩa chân xác của nó. Một khi ông đã hiểu được đạo 

lý này rồi, ông không nên truy tìm những chi tiết một cách vô ích nữa. Như 

tôi vừa nói, có vô số sự biến tướng và khả năng bất định. Năm mươi hiện 

tượng ấm ma này có thể biến thành 500, 5000 hay 50.000 hiện tượng. Đừng 

phí mất thời giờ vào những mô phỏng này. Ông nên hiểu rằng có rất nhiều 

biến dạng khác nhau từ nơi đây lưu xuất mà thành. 

Tóm lại, bất cứ điều gì nói lên được đều thiếu ý nghĩa chân xác. Ông có 

thể nói rằng tất cả kinh điển đều là giả, nhưng ông phải tìm đạo lý chân thực 

ngay nơi cái giả này. Có những bộ kinh có ý nghĩa rất chân xác, có thể tin 

vào đó để tu tập. Nếu kinh không có ý nghĩa các ông chẳng nên tin. 

---o0o--- 

15. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Ngày hôm qua mọi người đã biết có một người đang niệm danh hiệu 

Phật rồi bỗng dưng nhảy quanh, như thể đang khiêu vũ. Anh ta đã bị một 
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loại ma gá vào, anh ta không biết những gì đang xảy ra, và anh ta nghĩ: “Ồ, 

ta vừa nhập định xong.” Anh ta giống như đứa trẻ huyên náo, anh ta nhảy 

quanh như một con thỏ. 

---o0o--- 

16. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Thiên ma rất thông minh. Nó thấy được những gì ông đang tham cầu và 

liền dùng cái đó để thử thách ông. Do vậy người tu hành không nên chỉ tụng 

niệm một bài chú đặc biệt nào hay thực hành một pháp môn riêng biệt nào 

cả. 

---o0o--- 

17. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Nếu ta không tham dục, ta sẽ không có phiền não. Nếu ông có tham dục 

thì mọi sự tình sẽ phát sinh. Vạn sự, vạn vật, vạn loài trên đời này đều được 

sinh ra từ lòng tham dục. Nên nói: 

“Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện.” 

Khi không còn một vọng niệm nào sinh khởi nữa, thì thể tánh toàn chân 

sẽ hiển bày. Nếu không còn một niệm tham dục nào nữa, thì Phật tánh hiển 

lộ. 

“Lục căn hốt động bị vân già.” 

Khi sáu căn vừa dấy khởi, chân tâm liền bị mây che khuất. 

Một khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trở nên dính mắc với trần cảnh, sẽ 

giống như mây phủ bầu trời khiến mặt trời không thể chiếu soi được. Điều gì 

làm căn bản khiến cho sáu căn sinh khởi, dao động? Đó là tham và dục. 

Vì các ông không thể dừng hẳn tham và dục, nên sáu căn biến thành lục 

tặc (sáu kẻ cướp) và sáu thức xuất hiện. Nếu các ông không khởi tham dục, 

thì kẻ cướp, sáu căn không cướp phá gì được, còn sáu thức không còn là 
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thức phân biệt nữa. Mọi việc đều trở về cội nguồn của nó và mọi phiền não 

sẽ tiêu vong. Các ông nên chú ý vào chi tiết này. Tất cả là tùy thuộc ở điểm 

ông có tham dục hay không. Nếu ông còn có tham dục thì ông chưa tách rời 

chính mình ra khỏi ma sự. Nếu ông không còn tham dục, thế là ông đã cùng 

chư Phật chung phần. 

---o0o--- 

18. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Đây là thời gian để học tập nghiên cứu, chúng ta phải nghiên cứu kỹ 

từng hiện tượng ngũ ấm ma, cho đến khi ta học hết năm mươi hiện tượng. 

Mọi người phải nghiên cứu kỹ để hiểu sâu hơn. Nay chúng ta chỉ vừa mới 

bắt đầu học, có một số người hiểu được, có số người thì chưa. 

Có một số trong quý vị, từ trước đến nay không có ở đây để tham hỏi 

về các vấn đề, mà chỉ biết nghiên cứu học hỏi về những gì đã được thấy và 

hiểu cùng với mọi người khác. Người mà chúng ta đề cập ở đây đã có một 

kiến giải chính xác: Khi sắc ấm đã bị tiêu trừ rồi, thì ngã tưởng trở thành 

không. Không còn ý niệm về ngã nữa. Tất cả hình sắc vật chất đều là hư giả. 

Nếu các ông không hiểu rõ điều này, phải đọc kỹ lại kinh nhiều lần, rồi tự 

nhiên các ông sẽ hiểu. 

Tất cả mọi tôn giáo đều vận dụng ngay trên lĩnh vực ngũ ấm này. Trước 

đây khi giảng kinh, tôi đã nói về việc cả thầy trò đều mắc vào lưới pháp luật. 

Từ “thầy trò” ngụ ý rằng ở đây đang đề cập đến niềm tin tôn giáo, khi thỏa 

mãn với chút ít thành quả công phu, họ lập nên một tín ngưỡng riêng và 

tuyên bố rằng đó là tín ngưỡng chân chính. Chẳng cần nêu tên những tín 

ngưỡng ấy ra, các ông cũng biết tôi nói gì rồi. Nếu các ông muốn 

biết ấm nào mà các tín ngưỡng kia chịu sự ảnh hưởng, và đã chịu ảnh hưởng 

đến mức độ nào rồi, thì các ông phải nên có một hiểu biết thông suốt về Năm 

mươi hiện tượng ấm ma. 

Thay vì chỉ đặt vấn đề, các ông nên quan sát các trạng thái ma sự ấy 

ngay trong chính các ông. Chúng ta đang cùng học tập lẫn nhau, một người 

trả lời mọi câu hỏi của những người khác thì chẳng nên tí nào cả, vì trí huệ 
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chúng ta đều bình đẳng. Trong việc nghiên cứu của chúng ta, nếu mọi người 

đều đồng ý với nhau một điều là cái gì là đạo lý, thì chúng ta phải xem đó là 

chân xác. Chúng ta đang thu thập tất cả ý kiến của mọi người, và khi chúng 

ta ấn tống bản giảng giải hiện tượng ngũ ấm ma từ trong kinh Thủ-lăng-

nghiêm ra, thì ý kiến của mọi người đều được đề cập trong đó. Đây là một 

công trình nghiên cứu hợp tác, không phải chỉ có một người trả lời mọi câu 

hỏi của những người khác, mà mọi người đều có thể phát biểu ý kiến của 

mình. 

Vì sao ta chỉ có hai người đọc lớn bản kinh? Vì hai người này biết khá 

tốt Anh văn. Nếu những lời giảng giải cũng chưa được hoàn chỉnh, thì mọi 

người có thể nêu ra ý kiến của riêng mình. Mọi người không nên chỉ đơn 

thuần ra câu hỏi. Lần này không như lúc tôi giảng kinh Phạm Võng, pháp 

hội lần này có tánh chất nghiên cứu, nên không có nhu yếu thỉnh pháp (hỏi 

pháp). Mọi người đến đây là để cùng nhau nghiên cứu học tập, không nên 

biện luận với người khác và mọi người đều có thể phát biểu ý kiến. Các ông 

có cho rằng đây là một phương pháp tốt hay không? 

---o0o--- 

19. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Đệ tử: Xin Hòa thượng nói rõ thêm trong kinh văn giảng rằng các đệ tử 

và thầy đều đọa vào địa ngục 

Hòa thượng: Đúng vậy, điều ấy liên quan đến người tu. 

Đệ tử: Có phải người tu đạo là chỉ cho số đồ đệ kia. 

Hòa thượng: Không nhất thiết. Sư phụ cũng cùng một thứ ấy thôi. Ông 

ta cũng là người tu đạo. (Một ví dụ cho trường hợp này đó là các tín đồ). Các 

ông có thể căn cứ vào người ấy có phạm dâm dục hay không? Nếu người ấy 

còn có dâm dục, người ấy là ma. Nếu người ấy không có dâm dục, đó là 

người chân chính và là Phật. Đó là chỗ khác nhau giữa lời nói dối gạt và lời 

chân chính. Nếu không cắt đứt hẳn dâm dục, thì không thể hàng phục được 

tâm. Ông có thể tĩnh tọa rồi nhập định, nhưng khi ở trong định ông vẫn còn 
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tham và “ngấm ngầm lén lút làm chuyện dâm dục.” Đó là cách mà các ông 

có thể phát hiện ra ma cảnh. 

---o0o--- 

20. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Không có sự khác biệt lớn lao giữa cái gọi là chân lý và cái không phải 

là chân lý. Đó là một sự khác biệt rất vi tế. Vì thế không dễ dàng cho chúng 

ta khi có được trạch pháp nhãn để phân biệt giữa chánh pháp và tà pháp, 

thiện và ác. Nếu một người chân chính thì những gì họ làm đều là quang 

minh chính đại. Nếu người ấy là tà, họ sẽ tận lực vội vàng vào cái lợi một 

cách không chân chính. Họ làm những việc ô nhục đáng hổ thẹn. Người 

chân chính thường làm lợi ích cho mọi người, người không chân chính 

thường não hại người khác. Một khi chúng ta nhận ra được điểm này là 

chúng ta sẽ có được một kiến giải chân chính. 

---o0o--- 

21. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG 5 - 1983 

Cư sĩ: Đảnh lễ Hòa thượng, chư vị Pháp sư và quý thiện tri thức. Con 

xin chia xẻ một số điều có liên quan đến công phu tu tập của một số người. 

Khi thọ ấm đến chỗ tiêu dung, hành giả có khuynh hướng nôn nóng 

mong cầu có được phương tiện thiện xảo, hành giả muốn khế hợp với 

nguyên lý của vũ trụ, để rồi mong sớm giáo hóa chúng sanh. Sau khi họ phát 

khởi loại tâm nôn nóng này, thì có vài hiện tượng sẽ xảy ra. Ví dụ: Có người 

trước đây chưa từng đọc kinh, nhưng khi bị ma gá vào, họ có thể giảng nói 

được rất nhiều kinh điển. Có rất nhiều “hành giả” ở Đài Loan rất ít đọc kinh, 

và thường hủy phạm giới luật Phật chế mà họ đã thọ nhận. Nhưng họ lại 

mong đạt được phương tiện thiện xảo. Khi họ thấy người khác giảng kinh và 

thu nhận rất đông đệ tử, họ hy vọng nhanh chóng đạt được trí huệ để có thể 

giảng kinh cho nhiều người nghe. Phát khởi tư tưởng như thế, họ trở nên bị 

ma gá vào lúc tu tập thiền định. 
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Nhiều người thấy giảng kinh có vẻ rất hay nhưng thực ra là bị ma gá. 

Dĩ nhiên nếu hành giả nghiêm trì giới luật, trì chú, tụng kinh, công phu 

nghiêm túc, thì họ không thể nào bị ma gá vào được. Tuy nhiên, có một số 

người rất tùy hứng trong việc giữ giới và không hề tụng kinh, lạy Phật, Thế 

mà khi họ vừa đăng đàn “bế mục dưỡng thần,” chỉ sau hai hoặc ba ngày, 

không chỉ riêng họ, mà toàn thể thính giả nào đã khởi phát tâm mong cầu có 

thể giảng kinh rất hay dù trước đây chẳng hề học tập. 

Con không nghĩ là điều này sẽ xảy ra nơi đạo tràng của Hòa thượng. 

Còn nếu các huynh đệ đến những đạo tràng khác, thiếu sự hộ niệm tích cực 

của các vị Hộ pháp, và khi các huynh đệ phát khởi niệm vọng cầu và tham 

trước thì liền rơi vào tình trạng này, đặc biệt nếu bạn thích thiền định. Người 

không tập thiền thường ít bị tình trạng này hơn. Có một bà lão người Đài 

Loan vốn không biết chữ, nhưng sau khoảng ba đến năm ngày, bà ta có thể 

viết thư pháp chữ Hán đẹp hơn cả cư sĩ Lư. 

Tôi đã thấy rất nhiều trường hợp như thế này, nơi mà người ta bỗng 

dưng thành Phật sau vài hôm. Người phụ nữ trước đó không hề biết giảng 

kinh, nhưng chỉ sau ba ngày bà ta giảng kinh rất hay. Chuyện kỳ quái này 

thực sự đã xảy ra. Đó là lý do tại sao mọi người đều muốn học các tà pháp 

và không muốn học chánh pháp. Nếu giảng giải Phật pháp cho họ, họ không 

muốn nghe. Các huynh đệ ở đây có lẽ hiểu rất rõ về hiện tượng này. Nhưng 

trường hợp này có lẽ sẽ không diễn ra ở đạo tràng này, nhưng các huynh đệ 

nên phải rất thận trọng khi đi đến những nơi khác. 

Hòa thượng: Đây là những trạng thái của người bị gá bởi một loài hồ ly 

tinh. Điều này có nghĩa là phóng tinh thần đến gá vào người khác. 

---o0o--- 

22. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Đệ tử: Con để ý đến các cảnh giới của tưởng ấm đều bắt đầu với đoạn 

kinh: 
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“Trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu dung, (hành 

giả) không còn tà lự nữa.” 

Nghĩa của câu “không còn tà lự nữa” là gì? Có phải nghĩa là hành giả 

không còn một niệm bất chính nữa hay chăng? Hay có nghĩa là hành giả 

không có chánh niệm? Khi nào thì hành giả đạt đến trình độ này? Trạng thái 

này tương tự như thế nào? 

Hòa thượng: “Trong cảnh giới vi diệu rỗng suốt sau khi thọ ấm tiêu 

dung” nhờ có được sự sáng suốt dung thông nên nó vi diệu, và nó phải vi 

diệu nên nó mới có được sự rỗng suốt dung thông. Khi hành giả đạt được 

cảnh giới này của ngũ ấm, hành giả thấy rất là tự tại. (Hành giả) “không còn 

tà lự nữa.” Có nghĩa là không gặp tình trạng cũ nữa. Hành giả đã có được 

một vài công phu trong lãnh vực thọ ấm, vốn xưa nay không gặp tà lự. Mà 

nay không rõ vì nguyên cớ gì, lại gặp trạng thái tà lự này, không rõ là kẻ 

cướp, là tà ma, quỷ quái từ bên ngoài tới? Thông thường lẽ ra hành giả 

không gặp những cảnh giới này, nhưng do hành giả khởi vọng tưởng tham 

ái, mong cầu, tự tư, tự lợi. Trở lại với những vọng tưởng xưa cũ này, hành 

giả lại gặp những loài này. Nếu hành giả không khởi những tạp niệm ấy, thì 

sẽ tiếp tục đạt được sự tiến bộ. 

Nếu ông hiểu rằng khi tất cả mọi cảnh giới xảy đến mà ông không lay 

động, thì ông sẽ không bị quấy nhiễu bởi tà lự. Ngay khi ông bị xoay chuyển 

bởi cảnh giới, dù cách gì đi nữa, nó vẫn có thể quấy nhiễu ông. Căn bản là 

giả sử ông ta không bị tà lự, mà bị cảnh xoay chuyển có mâu thuẫn không? 

Không, đó là khi một niệm tham dục khởi lên là tâm đã mở cửa cho kẻ cướp 

vào. Nó lén lút hành dâm dục, dối gạt mọi người chung quanh cùng làm việc 

vô đạo đức, không giữ gìn giới luật đã thọ. Nó nói: “Giới luật có quan hệ 

gì?” Và tuyên bố đã giác ngộ. 

Còn tôi thì không dám vi phạm giới luật, vì tôi là người chưa giác ngộ. 

---o0o--- 
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23. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Cô ta làm bất cứ việc gì ma bảo cô ta làm. Chẳng những việc đơn giản 

như cung cấp các thứ thực phẩm, áo quần, phòng ở và thuốc men không 

thôi, mà còn dâng hiến cả thể xác, tư tưởng và cả cuộc đời mình cho nó, cho 

nó thỏa mãn dâm dục. Sự sai biệt ở chỗ nó đắm mình trong dâm dục. Nếu 

một người có dâm dục, thì mọi việc làm của nó đều là sai lệch (tà). Nếu 

người nào đã sạch lòng dâm dục, đó là người chân chính. 

Các ông đừng bao giờ nghe những lời như thế này: “Khi đã giác ngộ 

rồi, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích, kể cả việc thỏa mãn dâm dục.” 

Đây là những lời của một thứ đại ma vương. 

Trước khi các ông được giác ngộ, các ông có thể vi phạm giới luật vì 

các ông chẳng hiểu biết gì nhiều. Nhưng nếu các ông tự cho rằng mình đã là 

người giác ngộ rồi, thì ông là người có hiểu biết, và khi ông cố tình hủy 

phạm giới luật, thì những điều mà ông gọi là giác ngộ được là thứ gì? Điều 

này hoàn toàn trái ngược lại những gì ông nói. 

Các ông ngày nay không chịu nghiên cứu đạo lý một cách kỹ lưỡng, mà 

chỉ thích tìm cầu sự giác ngộ. Họ nghe mọi người nói rằng sau khi giác ngộ 

rồi, khỏi cần phải tuân thủ giới luật gì nữa, thế là họ lập lại lời này: “Ồ, ông 

ta chẳng cần trì giữ giới luật gì nữa cả, vì ông ta đã giác ngộ, nên ông ấy có 

thể uống rượu, hút thuốc gần gũi vui chơi với phụ nữ và thích làm việc gì 

tùy ý.” 

Giới quan trọng nhất là dâm dục. Nếu ông còn lòng dâm và đắm mình 

trong hạnh bất tịnh ấy suốt ngày, thì ông là ma. Còn nếu ông chẳng tham 

lam tiền bạc, không tham đắm dâm dục, thì ông là người chân chính. 

Trong trường hợp này, nó tuyên bố với mọi người mà nó gặp: “Trong 

kiếp trước (bà) là vợ của tôi,” hay là “bà là Hoàng hậu,” hay là “bà là gì đó, 

người thân của tôi khi tôi là Hoàng đế,” và cứ như thế, nó đưa những lời này 

ra để khơi dậy lòng tham muốn dâm dục nơi người khác. Bằng cách thực 

hiện lời nói, việc làm này một cách công khai, nó hy vọng sẽ đánh lừa và lợi 

dụng được người nghe. 
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---o0o--- 

24. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Đây chính là hành giả, chớ không phải là người nào khác. Hành giả đã 

bị ma gá dựa, nhưng không biết điều ấy. Anh ta nghĩ rằng đã thành chánh 

quả. Anh ta nghĩ: “Nay ta mới đạt được một năng lực lớn làm sao!” Anh ta 

hoàn toàn không biết mình đã phạm sai lầm... 

“Nó khiến cho mọi người đến nghe.” 

Câu này nói đến những người khác đến để học hỏi giáo pháp. Họ muốn 

nghe nó thuyết pháp, vì họ biết nó có thần thông. Khi họ đến, nó trải tòa rồi 

ngồi giảng pháp cho họ nghe. 

Bây giờ, chúng ta hãy tập hợp hết tất cả ý kiến của mọi người lại để 

nghiên cứu. Chúng ta chẳng cần phải bàn cãi ý kiến người này đúng, ý kiến 

kẻ kia sai. Chúng ta đang học đạo, chánh pháp chân thật chính là vàng ròng. 

Bất luận điều gì không phù hợp với chánh pháp thì đó gọi là “tà.” 

Tại sao tôi tuyên bố Kinh Thủ-lăng-nghiêm là chân thực. Bởi vì kinh đã 

giảng giải chánh pháp quá rõ ràng và chân thực, khiến cho bọn thiên ma 

ngoại đạo phải lộ rõ nguyên hình, và khiến cho bọn thiện tri thức giả mạo bị 

phơi bày bộ mặt giả dối của nó. Nên nó không còn cách nào hơn tuyên bố 

Kinh Thủ-lăng-nghiêm là ngụy tạo. Nó cố ý đánh tráo mắt cá làm hạt châu. 

Họ cố quậy nước cho đục để thừa dịp thả câu. 

---o0o--- 

25. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Trong trường hợp này những người từ nơi khác đến và cầu thỉnh ma 

giảng pháp. Ma không đến tìm họ trước: “Người ta đến gặp thiên ma kia.” 

Có nghĩa là người từ khắp nơi đến thân cận với hành giả tham cầu tịch tĩnh. 

Họ cầu thỉnh người này đi giảng kinh, thuyết pháp, và anh ta nhận lời đi 

giảng. 
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Quý vị có biết không? Tuyệt đối không ai được tự ý sửa đổi kinh văn 

cả. Kinh chỉ có một ý nghĩa chính xác, ngoài ra không có một cách giảng 

giải nào khác nữa cả. Bất luận những lời giảng giải nào khác đều không phù 

hợp, đều là sự giải thích gượng ép và giả tạo. 

---o0o--- 

26. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Có những Tôn giáo có truyền thống lâu đời và cũng có những tôn giáo 

thời trang. Có ít người đặt hết niềm tin vào tôn giáo được xem là có truyền 

thống lâu đời. Nhưng lại có nhiều người đuổi theo một cách điên cuồng 

những hiện tượng tôn giáo thời trang. Trong tất cả giáo pháp mà Đức Phật 

đã giảng, điều quan trọng nhất là giới luật. Ngày nay một số người xem đạo 

Phật là lỗi thời xưa cũ, và họ muốn tìm kiếm một tôn giáo có vẻ thời thượng 

hơn. Cuộc tìm kiếm của họ đã đưa họ đến ngay hang ổ của ma vương. 

Không có một giáo phái nào thuộc bàng môn tả đạo mà thoát khỏi được 

tham dục. Lòng tham vô độ không biết nhàm chán. Lòng tham lợi dưỡng 

làm tổn hại kẻ khác để mưu lợi cho riêng mình. 

Tôi không dám nói rằng chúng tôi ở Vạn Phật Thánh Thành là tuyệt đối 

tuân thủ theo chánh pháp. 

Tôi xin hỏi quý vị đã theo học với tôi suốt mấy năm nay. Có bao giờ tôi 

yêu cầu quý vị cung cấp tài sản riêng của quý vị cho nhà chùa không? Tại 

sao tôi không làm như vậy? Bởi vì tôi là mộtngười quá lỗi thời, chủ yếu là 

tôi muốn tôn trọng và giữ gìn giới luật. Giới luật đã dạy chúng tôi phải biết 

ban tặng cho mọi người, chớ không yêu cầu mọi người phải cung cấp tài sản 

cho chúng tôi, trong khi chúng tôi chẳng có gì để đem cung cấp cho họ hết 

cả. 

Tại Vạn Phật Thánh Thành, chúng tôi sinh hoạt một cách rất tự nhiên. 

Chúng tôi không lạm dụng quyên góp tiền bạc quá mức. Chúng tôi không 

dùng thủ đoạn để quyên góp. Chỉ nhận tiền bạc vừa đủ để chi dùng. Nếu 

chúng tôi có tâm lợi dụng tiền bạc nơi mọi người, thì chúng tôi khác gì thiên 

ma ngoại đạo? Những người khuyên kẻ khác đem hiến tặng tài sản cá nhân 
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hoặc tài sản gia đình, và sinh mạng của riêng họ hay đời sống của toàn gia 

đình vào cho đạo tràng, đó hoàn toàn là do sự xúi giục của hạng người tà 

kiến. Tôi không đồng ý với việc làm đó. Tôi hoàn toàn không muốn tài sản, 

cũng như nữ sắc. Tôi chẳng muốn nổi danh hay khen tặng. Thực vậy, tôi 

mang toàn tiếng xấu, chẳng được mang tiếng tốt. Người nào để ý đến tên tôi 

chỉ tăng thêm nhức đầu, đặc biệt là loài yêu ma quỷ quái. 

---o0o--- 

27. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG 5 - 1989 

Đệ tử: Kinh xin Hòa thượng giảng rõ “Khi nó đến gặp hành giả 

(người) đang tham cầu hiểu biết, nó trải tòa ngồi thuyết pháp.” 

Hòa thượng: Đây có nghĩa là ma. Nó đến nơi mọi người đang mong 

cầu biết được túc mệnh (đời sống trong những kiếp trước). 

Đệ tử: “Hành giả ngồi nghe giảng pháp, thấy mình như được viên 

ngọc to lớn. Thỉnh thoảng ma hóa thân làm súc vật...” Có phải đây là loài 

ma khác? 

Hòa thượng: Không phải, chính là con ma ấy. 

Đệ tử: Có phải người bị ma gá và đã hóa thân làm súc vật? 

Hòa thượng: Đúng vậy, trước mọi người, nó hóa thành súc vật, rồi 

đóng nhiều vai rất kỳ dị. “Trước tiên đến trao cho hành giả, rồi sau mới gá 

và thân thể họ.” “Hành giả” là người đang mong cầu được túc mệnh. 

Đệ tử: Phải chăng người tham cầu biết được túc mệnh đã bị gá vào bởi 

một loại ma đã bị hóa thành súc vật, và con ma đó cũng ngậm hạt châu và 

những vật quý khác trong miệng? 

Hòa thượng: Ma nó đưa những thứ ấy cho những người đang nghe 

pháp xem thấy. Không chỉ riêng một người. Có khi ma nó chọn một trong số 

những người đang nghe ở đó. Đây hoàn toàn là giả thuyết, không nhất thiết 

phải xảy ra theo cách như vậy. Đừng nên nghĩ rằng mọi việc đều xảy ra y hệt 
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như cách đó. Bởi vì trong kinh, Đức Phật đã nói như vậy. Đó chỉ là một thí 

dụ, nên các ông cần phải vận dụng cái hiểu biết của mình trong những tình 

huống tương quan. Đừng nên hiểu một cách cứng nhắc. Nên uyển chuyển, 

linh động trong cách hiểu, để đến khi khác, có một tình huống như thế xảy 

ra, các ông liền biết: “Ồ! Việc này tương tự như ví dụ mà Đức Phật đã dạy 

trong kinh.” Ở đây, ma hóa thành súc vật, nhưng trong một tình huống khác, 

có thể nó sẽ biến thành Phật. 

Phật tử: “Sau mới gá vào thân thể của họ” là sao? Ai là người bị ma 

gá? 

Hòa thượng: Ma nó gá vào tất cả mọi người (đang đến nghe pháp). 

Phật tử:Phải chăng có thêm những loài ma khác đến gá vào mọi người? 

Hòa thượng: Không, cũng con ma ấy thôi, nó có thể biến vô số thân. 

Nó có thể gá vào hành giả, cùng một lúc gá vào tất cả mọi người khác. 

Phật tử: Thế nó nhảy quanh từ người này đến người khác hay sao? 

Hòa thượng: Nó chẳng cần nhảy, nó chẳng phải chỉ có một thân. Nó có 

thể biến thành rất nhiều thân. 

Phật tử: Ồ, thế thì nó có thể gá vào thầy rồi còn có thể gá vào mọi 

người khác nữa. Con chưa từng biết ma có năng lực như thế. 

Hòa thượng: Năng lực của ma gần như bằng năng lực của chư Phật. 

Chỉ khác là một bên tà một bên chánh. Những gì ma thi thố ra đều là tà và 

những gì chư Phật làm đều là chánh. Đó là sự khác nhau. Có một người ở 

Đài Loan đã trải qua kinh nghiệm này, chúng ta có thể hỏi ông ta về việc ấy. 

(Hòa thượng hướng về cư sĩ): Xin ông hãy nói cho đại chúng nghe về 

chuyện ma đã truyền tâm pháp cho ông ra sao? 

Cư sĩ: Kính bạch Hòa thượng và các vị Pháp sư cùng các vị Thiện tri 

thức. Con xin kể lại một sự việc mà con đã trải qua với một nhóm ngoại đạo. 

Những gì con đã chứng kiến mà không hiểu nổi. Có thể những gì con cảm 



  Trang 188 

nhận hoàn toàn không giống những trạng thái do Thiên ma gây ra như Đức 

Phật đã giảng trong kinh. 

Thiên ma có khả năng thiên biến vạn hóa, những gì con thấy được chỉ 

là một trong muôn hình vạn trạng mà thôi. Nên khi con chia xẻ kinh nghiệm 

này. Xin quý vị nhớ cho rằng đây không phải là toàn bộ cảnh giới nhất định. 

Thiên ma hiển bày qua rất nhiều phương tiện, nó có thể cần hoặc không cần 

một xác đồng (medium) vẫn có thể biểu hiện được. Nếu quý vị tu tập với tà 

tâm trong một pháp môn ngoại đạo, Thiên ma liền đến với quý vị qua thân 

tướng của một con người ngay, không cần xác đồng nào cả. 

Đoạn kinh này nói: “Trong pháp hội, bỗng dưng hành giả như có được 

viên ngọc to lớn.” Do trong kinh nói “trong pháp hội,” nên con nghĩ rằng ở 

đó có ba thành phần: xác đồng, người nghe pháp (thính chúng) và người 

giảng pháp. Hòa thượng đã dịch chữ “người ấy” là nói đến người bị ma ám. 

Đó là một cách dịch. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của con và qua những sự 

hiểu biết khác mà con được đọc, thì con nghĩ chữ “người ấy” liên quan đến 

những ai chưa bị ma gá vào. Tại sao vậy? Vì Đức Phật giảng trong Kinh 

Thủ-lăng-nghiêm để cảnh giác những người chưa bị ma gá, nhưng tâm họ đã 

bị tà lệch chút xíu rồi. Nếu những người ấy không thận trọng, thức tỉnh, sẽ bị 

ma gá vào ngay. Đức Phật muốn giúp họ cảnh giác khi sắc ấm, thọ ấm, 

tưởng ấm chấm dứt, quý vị càng nên đặc biệt lưu tâm, vì quý vị sẽ trải qua 

vô số cảnh giới như thế này, và quý vị cần phải biết cách đối phó với nó. 

Cách đây hai năm, tôi đến nhà một vị cư sĩ đã cạo tóc như một người 

xuất gia. Ông ta bảo rằng khi ngồi thiền, có loài thiên ma gá vào ông và nói: 

“Để rồi tôi sẽ tặng ông một pho Vô tự thiên thư  (sách trời không chữ) hoặc 

một bộ kinh gì đó.” Người ta gặp hiện tượng đó vì họ nôn nóng muốn có 

một con đường giác ngộ nhanh chóng. 

Ở đạo tràng đó, họ dùng tất cả mọi phương pháp. Tôi cũng có lần đã 

nghe họ nói về từng hiện tượng trong ba mươi hiện tượng ma ấm đầu tiên. 

Chẳng hạn như tôi đã từng thấy những thẻ tre, trân bảo, đạo phù, bùa chú. 

Tôi cũng đã chứng kiến có người ăn một bữa chỉ một hạt mè, hoặc một hạt 

lúa mạch. 
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Còn như trường hợp “được viên ngọc minh châu vô cùng to lớn,” là khi 

quý vị ngồi thiền, có người đến nói: “Tôi tặng ông viên ngọc này nhé.” Nếu 

tâm quý vị dao động, ao ước có được ngọc, thì thông qua xác đồng quý vị sẽ 

xòe bàn tay ra nhận lấy viên ngọc. Một khi quý vị đã nhận lấy ngọc, mọi vấn 

đề rắc rối sẽ sinh khởi theo ngay. 

Tôi xin nói về một kinh nghiệm cá nhân, cách đây hai năm khi tôi đến 

một đạo tràng. Một cư sĩ nói với tôi: “Tôi sẽ tặng cho ông một pho Vô tự 

thiên thư, nếu ông thực hành theo đó suốt ba năm ròng, ông sẽ đạt được thần 

thông lớn. Hôm sau tâm tôi càng trở nên dao động. Tôi nghĩ: “Ông muốn 

tặng tôi Sách trời không chữ, tốt lắm!” Người ấy liền nói: “Muốn nhận sách, 

hãy đưa hai tay ra, tôi sẽ trao cho ông ngay.” Sau khi nhận sách, tôi trở về 

nhà. Hôm sau tôi đọc những điều mà hoàn toàn không hiểu gì cả. Nghe như 

tiếng Nhật, tiếng Thái, lại giống như tôi đang hát những bài hành khúc trong 

thời Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản, những bài hát tôi chưa từng nghe, 

chưa từng hát trước đây bao giờ. Dù giọng của tôi thường là rất dở, thế mà 

khi tôi hát những bài quân hành này, tôi có thể đưa giọng lên có khi rất cao, 

có khi rất trầm, nghe còn hay hơn ca sĩ hát trên truyền hình. Tôi nghĩ Sách 

trời không chữ là thứ “giản sách –thẻ tre” được đề cập đến trong kinh văn. 

Có hai tình huống có thể xảy ra tại nơi ma đến thuyết pháp. Một là nếu 

ông không bị ma gá thì ông không biết được chuyện gì xảy ra cả. Nếu ông 

chưa sạch được sắc ấm, cũng không thể thấy được điều gì cả. Mặt khác khi 

ông ở trong thiền định, người bị ma gá có thể thấy được ông và ông cũng 

thế. 

Còn trường hợp thứ hai là cả ông và người bị ma gá vào đều ở trong 

thiền định và ông có thể thấy biết được mọi thứ mà nó muốn cho ông thấy. 

Ông cũng có thể thấy được những cảnh giới siêu việt, nhưng đó chỉ là những 

huyễn cảnh do ma hóa hiện ra. Mặt khác, ông không thấy gì cả, nhưng tâm 

ông dao động. Người kia hỏi: “Tôi cho ông vật này nhé?.” Nếu ông trả lời 

“Vâng!”, thì tình huống sẽ thay đổi. Còn nếu ông trả lời: “Tôi chẳng cần” thì 

thiên ma chẳng thể nào gá vào ông được, vì nó cũng phải tuân theo quy luật 

của chính nó. Theo tôi được biết, tất cả các tà phái ngoại đạo ở Đài Loan đều 
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bị rơi vào trong ba mươi loại ấm ma đầu tiên trước khi họ đạt đến tiêu 

trừ hành ấm và thức ấm. 

Sự giải thích hôm nay của tôi có khác tí chút so với những tình tiết 

chính xác mà tôi muốn đề cập đến. Thiên ma có thể hiện ra theo nhiều cách 

để hãm hại quý vị và ngăn trở trên bước đường tu đạo. Do vì mọi người có 

nhiều khác biệt nhau trong khả năng tu tập, nên ma sẽ hiện bày bằng vô số 

hình tướng khác nhau. Tôi chỉ xin trình bày cống hiến để quý vị tiện tham 

khảo. 

A-di-đà Phật. 

---o0o--- 

28. HÒA THƯỢNG GIẢNG GIẢI VÀO THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Hành giả vẫn còn dễ bị ma làm hại ngay cả sau khi đã tiêu trừ thọ ấm. 

Tiêu dung được hết thảy các ấm: sắc, thọ, tưởng, hành, thức là một việc làm 

rất bình thường. Đó không có nghĩa là hành giả thực sự có định lực và sẽ 

không bị ma làm hại nữa. Công phu của hành giả đã ở mức độ cao rồi, 

nhưng ngay cả khi công phu ở tầm mức cao như vậy, vẫn có thể bị ma quấy 

phá. Tại sao? Vì vẫn còn nuôi dưỡng tâm tham ái, vẫn còn tham có kiến 

thức, tham có thần thông, tham có sự cảm ứng. Tâm niệm tham lam đã mở 

cửa (cho ma vào). Hành giả không thể nào có được sự tự tại, thoát khỏi sự 

quấy phá của ma khi còn niệm tham ái. 

---o0o--- 

29. HÒA THƯỢNG GIẢNG GIẢI VÀO THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Hòa thượng: Các ông phải dùng trạch pháp nhãn và Diệu quán sát trí 

để quán sát trạng thái này. Khi tập trung tâm ý để quán xét, đừng khởi tâm 

niệm chấp trước: “Tôi đang quán sát.” 

Diệu quán sát trí giống như một tấm gương lớn. Cũng như Đại viên 

cảnh trí. Tuy nhiên, trong khi Đại viên cảnh trí hiển bày toàn thể thật tướng 

của các pháp một cách dễ dàng, thì Diệu quán sát trí đòi hỏi một năng lực 
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tập trung quán chiếu mới có thể nhận biết được tường tận. Nếu các ông tự 

mình duy trì được một quan điểm khách quan, thì sẽ không bị rơi vào một 

loại thiên kiến như vậy. Nếu các ông nhận thức được loại cảnh giới này rõ 

ràng, các ông sẽ không bị nó xoay chuyển được nữa. 

Phật tử: Con có một câu hỏi: Tôn Ngộ Không, nhân vật trong cuốn Tây 

du ký, nó được sinh ra từ trong đá. Tại sao mà đá lại sinh ra khỉ? Có thể nào 

hiện tượng này xảy ra sau khi tảng đá đã hấp thụ tinh khí của mặt trời mặt 

trăng trong suốt hằng vạn năm? Trường hợp Tôn Ngộ Không được sinh ra 

có giống như trường hợp được đề cập trong đoạn kinh nầy không? Đó là có 

một loại tinh khí sinh ra khi có nhật thực nguyệt thực, tinh khí ấy được hấp 

thụ bởi các loại như: vàng ngọc, nấm lạ, kỳ lân, phụng hoàng, rùa, hạc... nên 

biến thành quỷ. Từ khi đọc truyện ấy, con cứ nghĩ rằng Tôn Ngộ Không có 

được chút căn lành, hiểu được rằng sự luân hồi dẫn đến nhiều khổ đau... cho 

nên sau tám trăm năm, ông ta mới bắt đầu đi cầu đạo. Ông ta thông thạo rất 

nhiều thứ pháp thuật, sau cùng đã trở thành một vị hộ pháp trong Phật giáo. 

Tôn Ngộ Không là ví dụ cho một nhân vật tốt, nhưng trong kinh văn lại 

nói về các loại tinh linh, yêu quái biến thành ma khi nó sống lâu. Vậy với 

những điều kiện, nhân duyên nào khiến nó trở thành Quỷ khi nó sống nhiều 

năm? Dường như loài Quỷ cũng giống như kẻ cướp vì chuyên làm điều ác, 

có trường hợp nào biến thành Quỷ, và có số tinh linh nào không biến thành 

Quỷ khi sống nhiều năm không, vì có loài thì thiện, loài thì ác? 

Hòa thượng: Tôn Ngộ Không cũng chỉ là một loài Quỷ và những 

trường hợp khác cũng tương tự như thế. Tôn Ngộ Không có lẽ đã mắc phải 

sai lầm khi tu tập đến mức độ phá tưởng ấm. Kết quả là biến thành khỉ, đại 

náo thiên cung, xuống địa ngục tra cứu sổ bộ của Diêm vương. Nó hoàn toàn 

giống như trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm gọi là “một đại biểu của loài quỷ.” 

Cũng giống như những loài quỷ khác, khi chán kiếp quỷ rồi, dĩ nhiên 

nó cũng muốn quy y Tam bảo. Chỉ với một niệm hồi quang phản chiếu tức 

liền giác ngộ, trở thành đệ tử của Phật. 

Trước khi được giác ngộ, nó vẫn là quỷ. Quỷ càng già, thần thông càng 

lớn. Loài quỷ còn trẻ thì sức chưa được mạnh và thần lực chưa được lớn. 
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Loài quỷ già sẽ có năng lực thần thông bất khả tư nghì, do vậy nên nó mới 

được gọi là quỷ. Quỷ thì có nhiều thần lực hơn ma. Trung Hoa có từ “ma 

quỷ” vì ma có khi biến thành quỷ. 

Các ông đã nghe về chuyện “Như ý ma nữ” chưa? Đó là một con quỷ 

cái sống thời nhà Chu. Vì nó không tuân theo quy củ, nên bị trời đánh bằng 

sấm sét. Tuy nhiên, sấm sét không tiêu diệt được nó hẳn. Nó tụ tinh khí, thu 

thần lực lại, nỗ lực tu luyện, lại thành một loài quỷ thường đi khắp nơi, thích 

cướp lấy sinh mạng loài người. Chỉ vì nó muốn gia tăng thế lực của nó và 

đám quyến thuộc. Mỗi lần nó giết một sinh mạng, loài quỷ khác liền đến 

chúc mừng: “Ngài thật là phi thường!” Cũng tương tự như các vị sĩ quan 

chúc mừng một sĩ quan vừa mới được thăng chức vậy. Thế lực của quỷ tăng 

dần theo mạng người nó giết, đến cả loài ma cũng phải đến thần phục nó. 

Sau đó, khi “Như ý ma nữ” gặp tôi, nó xin quy y Tam bảo. Đó là chuyện một 

con quỷ cái đã quy y Phật. 

Mọi sự việc trong pháp giới này đều rất vi diệu không thể nghĩ bàn. 

Trong kinh nầy chỉ mô tả một phần rất nhỏ. Nếu chúng ta bàn đến chi tiết, 

thì mỗi ấm (skandha) như vậy phải có vô số tướng trạng ma khác nhau. kinh 

nầy chỉ nêu lên một dạng của ma sự để cung cấp cho người tu một ý niệm 

tổng quát, để họ có thể thoát khỏi tâm niệm mong cầu, tham ái. Nếu các ông 

không có tâm niệm tham dục, ông không cần phải sợ bất kỳ loại ma quỷ nào 

cả. Nếu ông thoát khỏi tham dục, chẳng có ma nào quấy nhiễu được ông cả. 

Ma quỷ chỉ đến khi nó thấy các ông vừa mở cửa ra rước nó vào. Nếu các 

ông luôn luôn đóng cửa kín mít, nó chẳng thể nào đến được. Ma quỷ sinh ở 

cõi trời vì nó đã tu phước rất nhiều. Trong kinh thường nói về thiên ma, 

nhưng các ông không nên nghĩ rằng nó chỉ có ở trên trời. Nó có thể đến cõi 

trời, nhưng nó không thường xuyên ở đó. Ma quỷ trong cõi người có được 

thần thông cũng có thể được xem như thiên ma. Nếu thiên ma cần chúng đến 

cõi trời để cổ vũ cho nó trong khi đánh nhau hoặc tăng cường thế lực cho nó, 

thì ma quỷ ở cõi người đến ngay lập tức. Cho dù nó sinh ở cõi trời, nhưng 

vẫn còn tham dục, vẫn còn có những cơn thịnh nộ dữ dội và tính khí rất cang 

cường, bướng bỉnh. Chỉ vì tính hiếu chiến như thế nên nó trở thành quỷ. Nếu 

nó không hung hãn và nóng nảy, thì nó sẽ trở nên đệ tử của Phật. Những tập 

khí xấu và vô minh sâu dày ấy đã dẫn chúng đến với quyến thuộc nhà ma. 
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Rồi nó sẽ nhận quả báo gì trong tương lai, thật là một vấn đề quá xa 

xôi, khó có thể trả lời chính xác. Nếu nó gặp được người có thần thông lớn 

hơn nó và có khả năng giáo hóa, thì nó có thể được hàng phục và chuyển 

hóa thành hư không. Còn như nếu nó không được thu phục, nếu vẫn còn tiếp 

tục làm những việc ác không chịu hối cải, tâm tính mê muội, bội giác hiệp 

trần, đương nhiên chúng sẽ nhận lấy quả báo vô cùng đau khổ trong tương 

lai. Nó có thể đọa vào súc sinh, là loài chồn loài cáo. Đó là do tinh linh của 

quỷ khiến cho chúng biến thành loài súc sinh này. Chúng có thể biến thành 

rắn hoặc chuột, hoặc những loài vật kỳ lạ khác. Những sự biến hóa này là do 

ma lực của quỷ. Những loài ác thú như cọp beo thì rất mạnh và hung dữ vì 

nó có thêm được ma lực gá vào. 

---o0o--- 

30. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Khi tôi còn trẻ, tôi rất thích thi đấu pháp thuật với ma quỷ. Tôi đấu với 

bọn chúng cho đến khi toàn bộ quân ma ở khắp nơi họp thành bè lũ đến để 

đánh với tôi. Tôi gần như nhiều lần bị mất mạng với bọn nó. Vì vậy, sau này 

dù tôi có quá thích đánh nhau với chúng mấy đi nữa, tôi cũng không dám 

dùng pháp thuật để đấu với nó nữa. Có rất nhiều loại ma quỷ đến ức hiếp, 

bắt nạt tôi, nhưng tôi luôn luôn thực hành hạnh kiên nhẫn, chịu đựng, không 

biểu hiện sự đối trị nào. Tôi chi phối nó chỉ bằng lòng từ bi, cảm hóa nó thay 

vì hàng phục nó bằng Pháp Hàng Phục. 

Tôi nhớ một hôm tại Hội Đạo Đức ở Mãn Châu. Chủ nhiệm khoa giảng 

dạy là Từ Quế Lan. Có từ năm mươi đến sáu mươi học sinh trong Hội Đạo 

Đức này và một trong số đó bị ma gá. Cô Từ Quế Lan nghĩ rằng với thẩm 

quyền của một vị Chủ nhiệm Khoa giảng dạy, cô có thể trừ dẹp được tà ma. 

Cô phun một ngụm nước lạnh vào cô bé bị ma gá, nhưng ma không đi. Ma 

nói: “Được rồi, cô muốn trừ dẹp tôi, thế thì tôi sẽ gá cô thay thế. Xem cô làm 

gì được tôi nào!” Cô bé bị gá liền khỏi bệnh và Từ Quế Lan liền bị ma ga 

vào. 

Trước đó, Quả Hồng nói rằng ông ta đã dùng phương pháp trì chú vào 

trong nước rồi phun vào người bị ma gá, người ấy được khỏi bệnh. Có lẽ 
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loài ma quỷ gá vào người ấy thế lực chưa được mạnh lắm, nên nó thả ra. 

Nhưng loài quỷ đang gá vào Từ Quế Lan thì không sợ bị phun bởi nước 

lạnh, nó chẳng ngán tí nào cả. Từ đó, Từ Quế Lan bắt đầu phát ra ma khí. 

Vậy nên cô ta không thể làm việc ở Hội Đạo Đức nữa, phải trở về nhà. Ma 

lại theo quấy nhiễu cô ta đến tận nhà, ném tung gia đình cô ta vào cơn hỗn 

độn. Nó là loại ma gì vậy? Đó là một loại vượn tinh rất lớn. Khi nó đến, nó 

giao hợp với Từ Quế Lan. Nó chiếm đoạt thân xác và hành hạ cô ta. Đôi khi 

nó mê hoặc cô đến mức cô biểu lộ ra lời nói yêu đương say đắm với nó. Thế 

nhưng chỉ là tình dục mà thôi. Sau khi nó đã chán, Từ Quế Lan bị xuất huyết 

ở mắt, tai, mũi, miệng. Con vượn tinh đã hút hết tinh lực của cô rồi bỏ mặc 

cô bị tê liệt cho đến chết. 

Hội Đạo Đức phái người đến Tu viện để gặp Thầy Trụ trì, là vị mà xứ 

Mãn Châu đều biết với danh hiệu “Vương Hiếu Tử” (người con có hiếu họ 

Vương). Ai cũng đều biết Hòa thượng trụ trì chùa Tam Duyên là người có 

đạo đức cao tột, có thể nhiếp phục loài ma này, nên họ tìm đến ngài. Tuy 

vậy, ngài luôn luôn yêu cầu tôi đến xem xét mọi sự tình ra sao. Ngài không 

bao giờ tự mình giải quyết vấn đề với họ, mà luôn luôn phái tôi đi giải quyết 

bất kỳ tình huống nào xảy ra nơi ấy. Việc này vẫn thường xảy ra. Chẳng hạn 

như khi gia đình Cao Đức Phước ở làng Đại Nam Câu bị quấy nhiễu mà ai 

cũng biết. Lần này Hòa thượng Trụ trì cũng phái tôi đi, và tôi lên đường. Khi 

họ báo cho con vượn tinh biết có tôi tới, quý vị thử đoán nó nói gì? 

“À! Các ông phí công vô ích, chẳng làm gì được tôi đâu! Cho dù các 

ông có đưa được Tế Công (một vị Phật sống) đến đây, cũng chẳng làm tôi 

sợ!” 

Nó chẳng sợ gì cả. Khi tôi đến đó, thì con vượn tinh cũng đến. Tôi cùng 

nó thực sự đấu pháp. Sau hai ngày không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi thu phục 

được nó. Người phụ nữ được hồi phục. 

Tôi đã trải qua quá nhiều tình huống như thế. Tôi chẳng muốn dính vào 

chuyện thế gian nhiều. Chẳng hạn như tôi thấy một người phụ nữ bị một con 

đại bàng tinh đang gá vào cô ta, khiến đầu cô cứ bị lúc lắc hoài. Tôi không 

có dự tính sẽ làm gì về chuyện ấy cả. Vì sao? Vì tôi đang tu tập hạnh nhẫn 
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nhục. Ngay cả dù có ai đại tiện trên đầu tôi, tôi cũng sẽ nhận chịu mà không 

hề nóng giận. Phương châm của tôi lúc này là không tranh đấu với một ai cả. 

Quả Hồng, tốt hơn hết là ông nên cẩn trọng, đừng dính mắc với những 

rắc rối trong tương lai. Ít nhất là ông phải có chút ít thiện căn, còn không thì 

con quỷ tinh ấy sẽ dễ dàng gá vào ông. Đây chẳng phải là chuyện đùa. 

---o0o--- 

31. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Chứng Đạo Ca của ngài Vĩnh Gia Huyền Giác nói rất rõ: 

Ta! mạt pháp, ác thời thế 

Chúng sinh vô phước nan điều chế 

Khứ thánh viễn hề, tà kiến thâm 

Ma cường pháp nhược đa oán hại 

Văn thuyết Như Lai đốn giáo môn 

Hận bất diệt trừ linh ngõa toái. 

Tạm dịch: 

Than ôi! Mạt pháp, thời thế ác 

Chúng sinh phước mỏng khó điều phục 

Xa cách Hiền Thánh, tà kiến sâu 

Ma mạnh, pháp yếu, nhiều ác tệ, 

Nghe Như Lai truyền pháp đốn tu 

Tiếc chẳng nghiền tan như ngói bể. 
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Than ôi! là lời bày tỏ qua tiếng thở dài tiếc nuối cho thời mạt pháp. 

Thời đại ác xấu có nghĩa là thời này có rất nhiều ma quỷ và sự đồi bại, rất 

nhiều loài quỷ quái đều xuất hiện khắp nơi. 

Computer là một loại yêu quái lớn nhất. Máy truyền hình là loài yêu 

quái nhỏ. Loài yêu quái nhỏ phụ trợ thêm cho loài yêu quái lớn. Và loài yêu 

quái lớn chực nuốt tất cả mọi người. Nó muốn giành hết công việc của mọi 

người. Đây là thời đại rất ác liệt. Chúng sinh thật là vô phước. Đầu óc họ bị 

khẩn trương, căng thẳng suốt từ sáng đến tối. Số người bị đau khổ vì các 

bệnh tim, gan, phổi, lá lách và thận, những căn bệnh này tấn công vào con 

người vì họ bị nhiễm độc bởi tà khí. Họ đã bị ngộ độc quá sâu nặng. 

Quý vị cứ nghĩ rằng xem truyền hình, nói chuyện qua điện thoại, nghe 

radio và chơi bằng computer là tốt, nhưng quý vị không nhận ra sự tổn hại từ 

tim, gan, phổi, lá lách, thận do những thứ này gây ra. Nó khiến cho con 

người sống không ra người, ma chẳng ra ma. Đó là dấu hiệu thế giới bắt đầu 

trở nên tệ hại. Chúng ta sinh ra trong một thời đại mà chúng sinh thiếu 

phước báu và khó giáo hóa. Quý vị có thể khuyên họ đừng xem truyền hình, 

đừng nghe radio, nhưng họ cứ nài nỉ được làm những chuyện ấy. Bảo họ 

đừng nghe nhạc, nhưng họ chỉ giả vờ vâng lời. Thật không dễ giáo hóa 

những chúng sinh điên đảo trong thời đại khủng khiếp này. 

Xa cách Thánh Hiền: Chúng sinh đời này không gần gũi được với chư 

Phật, chư Hiền Thánh. 

Tà kiến sâu: Mọi người đều mắc phải tà tri, tà kiến. Không ai có được 

chánh tri kiến, mà tà kiến thì quá sâu dày. 

Ma mạnh, pháp yếu: Thời đại này thế lực ma quỷ thì thịnh vượng, còn 

chánh pháp thì rất yếu. 

Nhiều ác tệ: Ông hại tôi, tôi hại lại ông, họ làm hại lẫn nhau không 

dừng nghỉ. 

Nghe Như Lai truyền pháp đốn tu: Nếu họ có nghe nói đến Chánh pháp 

nhãn tạng của Đức Phật, hoặc pháp môn đốn giáo, họ: 
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Tiếc chẳng nghiền tan như ngói vỡ: Họ chán ghét Phật pháp dữ dội như 

thế. Chúng ta hiện nay đang ở trong tình hình như thế vậy đó. 

Cho nên Tăng ni ở Vạn Phật Thành không sắm radio, truyền hình, hay 

cassette ở phòng riêng. Chúng ta nên từ bỏ những thứ ấy. Dù chúng ta có 

bận rộn đến mấy đi nữa, chúng ta nên tham dự thời khóa tụng kinh sáng và 

tối, chúng ta không nên vắng mặt trong những khóa lễ này. Nếu quý vị là cư 

sĩ, không thực hiện buổi lễ ở chùa, thì quý vị lễ Phật, tụng kinh, sám hối và 

tham cứu Phật pháp ở nhà mình. Đừng nên phí thời gian xem truyền hình, 

nghe radio, khiến chúng ta chẳng khác gì người thế tục bên ngoài. 

Sinh hoạt ở Vạn Phật Thành khác với thế giới bên ngoài. Chúng ta 

không nên để cho dòng thế tục chuyển hóa mình. Quý vị ở Vạn Phật Thành 

nên chí tâm hết lòng cầu học Phật pháp, đọc tụng tham cứu và hành trì 

những đạo lý trong kinh Phật. Nếu quý vị thuộc được Kinh Thủ-lăng-

nghiêm, điều ấy làm cho tôi rất hoan hỷ. 

Ngay khi ở nhà, các vị cư sĩ nên đọc tụng kinh Thủ-lăng-nghiêm, Kinh 

Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm. Mục đích quý vị là gì? Nếu đến Vạn Phật 

Thành mà không hiểu được Phật pháp chút nào cả, thật là vô ích! Nếu quý vị 

không hiểu được gì cả và không có ý kiến cả khi nghe người ta thảo luận, thì 

thật là đáng tiếc khi quý vị đến đây! 

---o0o--- 

32. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Vừa rồi, Quả Địa (Guo Di) hoàn toàn đúng khi nói rằng muốn đạt được 

chánh định, người tu phải trì giới. Nếu quý vị muốn có được chánh định, thì 

trì giới chắc chắn là điều kiện tiên quyết. Giữ giới là tạo dựng nền tảng, khi 

ta đã có nền tảng vững chắc, ta sẽ dựng cột trên đó. Những cây cột này biểu 

tượng cho chánh định. Móng (nền tảng) biểu tượng cho giới. Chúng ta nên 

nghiêm túc hành trì giới luật. Điều này rất quan trọng. Nếu quý vị không 

thiết lập một nền tảng vững chắc, thì những cây cột không thể đứng thẳng 

được, và Định mà quý vị có được sẽ gọi là tà định. 
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Còn “Huệ” nghĩa là gì? Một khi các cột đã được dựng thẳng lên và 

tường đã được xây lên, đó là căn nhà đã được làm xong. Căn nhà dùng vào 

việc gì? Có thể là để người ta thờ Phật, lễ Phật và nghe giảng kinh, thuyết 

pháp. Chúng ta sẽ giáo hóa mọi người sửa đổi thói hư tật xấu, tự cải hóa 

chính mình. Đó là cái dụng của trí huệ. 

Giới luật là thể, định là tướng, huệ là dụng. Chúng ta phải nên hiểu rõ 

nguyên lý này. Nếu quý vị thiếu năng lực trì giới, quý vị sẽ có ít định lực. 

Thiếu định lực, trí huệ sẽ không phát sinh. Cũng vậy, nếu quý vị không thiết 

lập nền móng vững chắc, những cột trụ dựng lên không bền vững, thì tường 

sẽ bị sập, tòa nhà sẽ sụp đổ thành vô dụng. Do vậy, ba môn học vô lậu: giới, 

định, huệ hoàn toàn không thể thiếu được. Chúng ta phải hết sức lưu tâm đến 

ba môn học này. 

---o0o--- 

33. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG 1983 

Đệ tử : Khi một người có thể thấy được những hiện tượng xảy ra trong 

phạm vi hai vạn, bốn vạn và ngay đến tám vạn đại kiếp, tại sao họ lại không 

thể thấy được loài người tái sinh trong lục đạo khi chịu luân hồi? 

Hòa thượng: Đây thực là một vấn đề lý thú. Các ông nên nhớ kỹ trong 

kinh văn nói rằng hành giả có thể thấy mọi hiện tượng trong hai ngàn đại 

kiếp, thực sự ra hành giả vẫn còn bị ảnh hưởng của cảnh giới hư vọng. Một 

niệm là vô lượng kiếp, vô lượng kiếp chỉ trong một niệm. Hành giả có cảm 

giác biết được mọi hiện tượng trong hai mươi ngàn đại kiếp, kỳ thực không 

nhất định ở thời gian đều như vậy, do vì hành giả vẫn còn bị xoay chuyển 

trong cảnh giới hư vọng. Bị chi phối bởi vọng tưởng ấy, hành giả trong suốt 

hai vạn đại kiếp hoàn toàn có cái thấy hư vọng, nên mới thấy trong hai vạn 

đại kiếp heo vẫn làm heo, bò vẫn là bò. Dù hành giả cảm thấy được như thế, 

thì cái thấy ấy vẫn không chính xác. Nếu thực sự trải qua hai vạn đại kiếp, 

thì chắc chắn là heo sẽ chịu luân hồi và sẽ không còn là heo trong suốt ngần 

ấy thời gian nữa. Những gì anh ta chứng minh cho cái thấy của anh ta là 

hoàn toàn giả mạo. Dù anh ta nói có thể thấy được mọi hiện tượng trong 
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vòng hai vạn đại kiếp, đó không nhất thiết là một thời gian dài. Đó chỉ là do 

cảm giác như có được của riêng anh ta mà thôi. 

Chẳng hạn ông Ngô ở Đài Loan nói: “Ồ, tôi có cảm giác như mình 

đang cùng với người ấy, người kia trong pháp hội mà Lục Tổ đang giảng 

kinh vào đời Đường.” 

Đó đúng là trạng thái mà chúng ta đang bàn đến. Điều rất chắc chắn 

rằng anh ta cảm thấy ở đây là trường hợp biểu thị, hết thảy mọi sự việc đều 

không thực. Nếu nó thực, chắc hẳn sẽ có vài chứng cứ. Anh ta chẳng nên đi 

khắp nơi tự tuyên truyền cho chính mình. Nếu những gì anh ta nói là thực, 

làm sao mà anh ta lại chịu chia tay ngay sau khi gặp phải người kia (ở pháp 

hội Lục Tổ). Anh ta đã buông bỏ điều gì chăng? Tại sao anh ta lại trở về Đài 

Loan để lo chuyện kinh doanh? Anh ta tự tuyên bố những lời ấy chỉ là để mê 

hoặc người ta. Những người mà không thể phân biệt được tà chính, đúng sai, 

liền vội vàng tán thán: “Thật khó tưởng tượng nỗi! Chắc là anh ta rất linh 

nghiệm. Anh ta biết anh ta đã gặp người ấy từ đời Đường.” 

Như thế có nghĩa là gì? Nếu các ông biết nhưng không công phu tu tập, 

thì các ông sẽ vẫn đọa lạc và trở thành ma. 

Do vậy, các ông phải nhận thức thật sáng suốt. Cần phải có trí huệ chân 

chính để hiểu được tại sao khi người ta nói theo cách như thế. Ông Ngô thấy 

rằng nhân vật như vậy, như vậy có ảnh hưởng rất lớn ở Vạn Phật Thành và 

Kim Sơn Thánh Tự, nên ông ta nghĩ rằng sẽ rất có lợi khi tuyên bố mình đã 

từng quen biết với người ấy. Nếu người ấy im lặng có nghĩa là mặc nhiên 

công nhận: “Đúng vậy. Thực là ông ta và tôi đã cùng nghe giảng kinh trong 

Pháp hội của Lục Tổ Đại Sư.” 

Quý vị hãy chú ý câu chuyện này, vô hình trung thật giống với tình 

trạng khi có người đến Vạn Phật Thành, họ khoe rằng được chúng ta giúp đỡ 

họ. Trường hợp này cũng tương tự như trên, chỉ có khác đi chút ít. Họ đều 

dùng những phương pháp khác nhau để lừa gạt mọi người. 

Hãy đặc biệt chú ý đến điểm này. Như tôi đã nói từ trước, cái giả lót 

đường cho cái chân thật đi. Trước tiên là giả, hư vọng, khiến cho mọi người 
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đều bị mê hoặc. Sau đó có nhiều người chân chính tìm kiếm để bổ sung cho 

sự học hỏi giáo pháo chân chính. Khi người ta bị đẩy đến chỗ đường cùng 

(vô lộ khả tẩu) rồi, họ mới truy cầu chánh pháp. Do đó: 

Phản giả đạo chi động 

Cùng giả đạo chi dụng 

Thanh giả trược chi nguyên 

Động giả tĩnh chi tắc.  

Tạm dịch là: 

Quay trở lại là cái động của đạo 

 Cùng cực là cái dụng của đạo 

Trong sạch là nguồn gốc của sự vẩn đục 

Động là sự ngưng đọng của tĩnh lặng. 

Đạo thường bao gồm sự tương phản, nên khi chúng ta học Phật pháp, 

chúng ta phải có trạch pháp nhãn để chúng ta có thể phân biệt pháp chính 

pháp tà, pháp đen pháp trắng. Nếu quý vị nhận thức được rõ ràng các pháp 

thì rất tốt. Nếu các ông bị mê mờ không nhận ra được pháp nào chân, pháp 

nào giả, nếu các ông vội vàng kết luận mà không chịu phân tích mọi vấn đề 

một cách kỹ lưỡng, thế là các ông bị rơi ngay vào phiền não. 

Do đó, quý vị nên thường xuyên nghiên cứu Kinh Thủ-lăng-nghiêm. 

Quý vị thấy câu đối ở trước cổng chính của đạo tràng này là: 

“Hoa Nghiêm pháp hội 

Lăng-nghiêm đàn tràng.” 

Vì chúng ta đang ở trong đàn tràng Thủ-lăng-nghiêm, nên chúng ta 

nghiên cứu Năm mươi hiện tượng ấm ma, rồi sau đó chúng ta sẽ học đến 25 
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pháp viên thông của 25 vị thánh. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu về bốn loại 

“Thanh Tịnh Minh Hối,” dần dần chúng ta sẽ nghiên cứu Kinh Thủ-lăng-

nghiêm từng đoạn, từng phần, cho đến khi quý vị hiểu được kinh một cách 

rõ ràng, tường tận. 

Ngày nay, quyến thuộc của loài yêu ma quỷ quái tuyên bố rằng Kinh 

Thủ-lăng-nghiêm là ngụy tạo. Do vậy nên Phật tử đánh mất tín tâm và nói: 

“Ồ, Kinh Thủ-lăng-nghiêm là ngụy tạo, dù các ông có nói gì đi nữa, nó vẫn 

là giả.” 

Làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được cái chân thật từ cái giả, cái 

đen từ cái trắng? Đừng có nhầm lẫn cho rằng ta kiến là chân chánh và chánh 

kiến là tà vạy. Nhận thức như thế là điên đảo nghiêm trọng trong việc nhận 

định tà chánh, chẳng khác gì người mù không nhìn thấy được gì, chỉ vì do 

mình không thể phân biệt rõ ràng trắng đen. 

Những người mắc phải là tri tà kiến như vậy, đời sau sẽ chịu quả báo 

không có mắt, vì đã làm mê hoặc người khác, đưa người ta vào con đường 

lầm lạc. Hãy chú tâm đến điểm này. Luật nhân quả xưa nay rất chính xác, 

chẳng sai chệch mảy may. Kinh nghiệm của tôi là không gieo một hạt giống 

xấu ác nào cả, dù rất nhỏ. Vì nếu ta gieo, thì ta sẽ gặt lấy quả báo ấy ngay 

trong tương lai. 

---o0o--- 

34. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG NĂM 1983. 

Khi tham câu thoại đầu “Niệm Phật là ai?” Như tôi đã từng giảng đi 

giảng lại nhiều lần, cần yếu là phải chuyên nhất. Nên có câu kệ: 

Chuyên nhất tắc linh 

Phân trì tắc tế.  

Nghĩa là: Tập trung tâm ý đến mức chuyên nhất thì được linh nghiệm. 

Còn rong ruổi phân biệt ắt bị che mờ. 
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Tâm chuyên nhất được ví như đục một lỗ thủng với cái dùi hoặc dùng 

mũi kim cương để khoan thép. Khi mũi khoan được thủng đến bên kia tấm 

thép ví như là sự chứng ngộ. Đó là kết quả của việc tham thiền. 

Ai là người niệm Phật? 

Niệm ấy là niệm ở trong tâm của ông. 

“Tham” có nghĩa là “quán xét,” khác hẳn với nghĩa “tính toán, suy 

lường.” 

Tham có nghĩa là tập trung tâm ý vào một nơi, tìm xem cái “ai.” Như 

vậy “tham” có nghĩa là quán xét thật kỹ đạo lý. Trong khi tính toán suy 

lường không phải là một niệm đơn giản, niệm ấy liên quan đến những điều 

thị phi, tạo nên sự so sánh phân biệt. Tính toán suy lường có nghĩa là còn 

quá nhiều vọng tưởng. Trong khi “tham” thì gom lại để chỉ còn một vọng 

tưởng. Một người khi tính toán suy lường về vài việc thì không thể nào có 

đủ sáng suốt để quyết định được. Anh ta nghĩ chuyện trên trời rồi tự hỏi 

không biết ông trời mặc áo gì, đội mũ gì, mắt ông to cỡ nào, tai ông dài bao 

nhiêu? Mũ ông rộng ra sao? Anh ta cố gắng suy nghĩ về kích cỡ từng phần 

của ông trời, anh ta cố gắng đo lường từng bộ phận ấy bằng inch (2,54cm) 

và foot (30,48cm). Nhưng rốt cục, ông trời có giống như sự tưởng tượng của 

anh ta chăng? Anh ta chẳng bao giờ thấy được ông trời, vậy nên sự tính toán 

đo lường về ông trời chắc chắn là không đúng. 

Anh ta cũng suy nghĩ về đất. Suy nghĩ về lực hút của lòng đất, trung 

tâm trái đất lớn bao nhiêu? Mặt đất rộng bao nhiêu? Có bao nhiêu hạt vi trần 

trên mặt đất? Anh ta suy nghĩ rằng có vào khoảng 100 triệu lần của tám vạn 

bốn ngàn hạt vi trần gom lại thành trái đất này. Anh ta chỉ ước đoán và tính 

toán riêng một mình chớ ngay cả máy tính điện tử cũng không thể tính nỗi 

đến con số ấy. Anh ta tự biến mình thành máy tính, chứ không thể nào chạm 

đến cái đầu hoặc là đuôi của câu thoại đầu. Nên anh ta cho rằng câu thoại 

đầu thật là một con quái vật. 

Do vậy, “tham thiền” không rơi vào phạm vi hành ấm, cũng chẳng rơi 

vào sắc thọ, tưởng, hành, thức ấm. 
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“Niệm” nghĩa là niệm trong tâm, đó là niệm chuyên nhất. 

Chẳng hạn khi quý vị niệm Nam-mô A-di-đà Phật, và chỉ có độc nhất 

danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật trong tâm, không còn những tạp niệm khác 

nữa. Đây gọi là lấy độc để trị độc. Nếu ông có quá nhiều vọng tưởng, nghĩa 

là có quá nhiều chất độc trong người, thì chắc chắn sẽ phải ngộ độc mà chết. 

---o0o--- 

35. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Vừa rồi Thầy Quả Địa (Gou Di) đã khuyên chúng ta phải xem việc phá 

trừ ngũ ấm là rất quan trọng. Thầy nói rất đúng. Bát-nhã Tâm Kinh nói: 

“Khi Bồ-tát Quán Tự Tại thực hành quán chiếu sâu vào năm uẩn, ngài 

thấy năm uẩn đều là không, nên vượt qua được tất cả khổ nạn..” 

Quán Tự Tại (quán sát, nghe thấy mọi hiện tượng trên thế gian một 

cách tự tại). Trong khi thực hành thiền tọa, từng bước tiến sâu vào thiền 

định. Trí huệ được khai mở dần theo từng giai đoạn. 

Ngài nhận rõ năm uẩn đều là không. Khi một người thấy được sắc, thọ, 

tưởng, hành, thức là không, thì anh ta không còn bị chướng ngại bởi chúng 

nữa. Vì năm uẩn không còn bao phủ che mờ anh ta nữa nên trí huệ được 

khai mở. 

Lúc này không phải người ấy chứng được quả vị gì, hoặc được thoát 

khỏi tam giới đâu! Anh ta chỉ đạt được trí huệ, nhờ trí huệ đó anh ta thoát 

khỏi khổ nạn và có được niềm vui giải thoát. Nhưng anh ta chưa thực sự 

thoát khỏi khổ lụy và chưa chứng đạt niềm vui tịch diệt. Anh ta vẫn còn một 

lộ trình phải đi nữa, anh ta còn phải “thâm nhập kinh tạng để có được trí huệ 

như biển,” và không bị xoay chuyển bởi hoàn cảnh. 

Còn bây giờ hành giả vẫn bị xoay chuyển bởi các cảnh giới trong ngũ 

uẩn. Không những anh ta chưa chứng được quả vị thứ tư (của hàng A-la-

hán ) mà còn chưa chứng được quả vị đầu tiên. Một vị a-la-hán chứng được 

sơ quả có thể đi mà chân không chạm đất, chân của vị a-la-hán ấy cách mặt 
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đất nửa phân, thế nên vị ấy không bao giờ để lại dấu vết bất kỳ nơi đâu ngài 

đến. Đó là nhờ ngài đã đoạn trừ sạch 88 phần kiến hoặc. 

Kiến hoặc là khi đối cảnh, tâm khởi dậy tham ái. Khi hành giả chứng 

quả rồi thì: 

Nhãn quán hình sắc nội vô hữu, 

Nhĩ thính trần sự tâm bất tri. 

Nghĩa là: 

Mắt thấy hình sắc lòng không động, 

Tai nghe việc đời lòng dửng dưng. 

Người mà thấy mọi việc đều là không thì lòng không còn chấp trước. 

Thế mới biết tại sao hành giả bị “tẩu hỏa nhập ma.” Thật ra thì chẳng có ma 

nào nhập vào và chẳng có lửa nào bén được. 

Tư hoặc có nghĩa là tâm mê mờ đạo lý, khởi niệm phân biệt. Các vị 

Thánh khi chứng được quả vị thứ hai, thứ ba mới đoạn trừ được tư hoặc. 

Nếu có người đoạn trừ được tư hoặc trong khi tu tập phá trừ ngũ ấm, 

liệu có còn vọng tưởng tính toán suy lường nữa không? Liệu anh ta có còn 

các niệm phân biệt khi tham cứu đạo lý nữa hay không? Hoàn toàn không. 

Lúc ấy, hành giả có thể tiếp nhận vài vấn đề và giải quyết dứt khoát ngay. 

Khi cần phải phân biệt tính toán về sự việc, thì tất cả vọng tưởng đều đến từ 

thức. Thức của người ấy thường khởi phân biệt dù chỉ là chi tiết rất vi tế. 

Không những anh ta chưa chứng được quả mà còn chưa lên được cõi 

trời Phi phi tưởng nữa. Sao vậy? Vì anh ta chưa thấy suốt được thân thể 

mình và chưa buông xả được thân ấy. Anh ta vẫn còn đi quanh quẩn trong 

vòng luân hồi, dụng hết năng lực để công phu trong cái túi da tồi tệ ấy. 

Quí vị có nghĩ rằng hành giả phá được ngũ ấm rồi thì sẽ chứng được 

quả vị gì chăng? 
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Phá được ngũ ấm là đoạn đường phải đi qua, và hành giả đang đi trên lộ 

trình ấy. Tất cả quí vị nên nhận thức rõ ràng việc này. Đừng có như Vô Văn 

tỷ-khưu, nhận lầm quả vị thứ tư của hàng A-la-hán là cõi trời Tứ thiền. Một 

hành giả khi đã phá vỡ được ngũ ấm rồi thì chỉ đang ở mức độ Sơ thiền hoặc 

Nhị thiền. Anh ta vẫn chỉ đang ở mức khởi đầu của việc tu hành. Anh ta chỉ 

vừa mới khởi hành mà thôi. 

Quí vị không nên nhận lầm học sinh lớp một với sinh viên đã tốt nghiệp 

cao đẳng. Những thần đồng có những tiến bộ rất nhanh trong tu tập không 

phải là nhiều. Thực vậy, trường hợp ấy rất hiếm. Quý vị phải hiểu rất minh 

bạch về giáo pháp. Tôi không muốn nói vấn đề này sớm vì muốn xem trí tuệ 

của quí vị phát triển đến đâu. Nếu một người không đoạn trừ được kiến 

hoặc và tư hoặc, làm sao họ chứng quả được. Điều ấy không thể nào có. 

---o0o--- 

36. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Hành giả chưa chứng được quả vị gì cả, các cảnh giới hiện ra đó chỉ là 

vọng tưởng. Dù anh ta đã vượt qua được sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành 

ấm, thức ấm rồi, anh ta vẫn chưa chứng được đạo. Chỉ mới đặt bước chân 

đầu tiên trên lộ trình công phu tu đạo. Tất cả chỉ là như vậy. Đến đây hành 

giả chỉ có thể chứng được bất thối chuyển. 

Làm sao mà ma có thể gá vào anh ta được? Ngay một người dù chỉ mới 

chứng được Sơ quả, thì ma cũng không thể gá vào người ấy rồi! 

---o0o--- 

37. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG BA NĂM 1983 

Bát-nhã Tâm Kinh nói: 

“Khi Bồ-tát Quán Tự Tại thực hành quán chiếu sâu vào năm uẩn, Ngài 

thấy năm uẩn đều là không, nên vượt qua được tất cả khổ nạn.” 
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Một khi người vượt qua được năm uẩn thì người ấy chỉ nhận ra 

được tánh không của vạn pháp. Anh ta chắc chắn là chưa chấm dứt được 

sanh tử và chứng được quả vị gì cả. Anh ta vẫn còn trên lộ trình công phu, 

chưa đến được bờ bên kia (đáo bỉ ngạn). Thế nên không thể nói hành giả đã 

chấm dứt được hẳn sự sanh diệt. Anh ta chỉ mới nhận rõ được tánh không. 

Đó mới chỉ là một phần nhỏ. 

Đến đây, hành giả không còn cảm thấy khổ hay vui nữa. Nếu hành giả 

dừng trụ hẳn ở đây, thì sẽ bị rơi vào tà kiến ngoại đạo. Nếu hành giả tiếp tục 

tinh tấn công phu, việc khai ngộ sẽ đến và cũng có thể bị chướng đạo, nhưng 

hành giả phải hết sức tinh tấn mới được như vậy. 

Cho nên trong công phu, bất luận quý vị đạt đến trình độ nào đi nữa, 

nếu mình tự hài lòng với chút ít, và thấy mình đủ rồi thì quý vị tự hại mình 

và sẽ bị rơi ngay giữa đường. Khi quý vị hiểu rõ điều này, quý vị sẽ nỗ lực 

tinh tấn hơn nữa trong công phu tu tập của mình. 

---o0o--- 

38. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 1992 

Phật tử hỏi: Bạch Hòa thượng, Lăng-nghiêm diệu định ở đây là một 

loại định, nhưng ở trước nó lại liên quan với tam chỉ, tam quán, như thế nào? 

Hòa thượng: Tam chỉ, tam quán chỉ là những thí dụ. Còn về nguyên lý 

thì chẳng có gì khác nhau. 

Đệ tử: Nhưng nó vẫn không phải là Lăng-nghiêm diệu định hay sao? 

Hòa thượng: Về sau hành giả có thể chứng nhập Lăng-nghiêm diệu 

định. Điều này tôi giải thích có phần khác nhau tùy theo mỗi Pháp hội. Có 

thể nơi đây tôi sẽ giảng giải sâu hơn. 

Như khi một chú bé lớn lên, nó đã từng làm nhiều việc khác nhau, dù 

nó vẫn mang tên ấy, và vẫn là con người ấy. Có nhiều sự việc thay đổi, 

nhưng con người vẫn không khác. Điều ấy có thể giảng giải như thế này ở 
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nơi đây và nơi kia thì giảng nói bằng một cách khác. Nếu quí vị cứ khăng 

khăng bám vào một cách nhất định, thì khó hiểu được đạo. 

Phật tử: Nhưng chỉ với một dạng căn cơ trí huệ nào đó, Hòa thượng 

mới dùng phương pháp như vậy? 

Hòa thượng: Xin trích dẫn bài kệ: 

“Không thủ bả sừ đầu, 

Bộ hành kỵ thủy ngưu, 

Nhân tại kiều thượng quá, 

Kiều lưu thủy bất lưu.” 

Nghĩa là: Tay không cầm lưỡi cày, đi bộ lưng trâu ngồi, người ở cầu đi 

qua, cầu trôi nước chẳng trôi. 

Xin hỏi ông bài kệ thiền này có ý nghĩa ra sao? Chẳng có gì kỳ đặc cả. 

Dĩ nhiên là tay ông phải rảnh rang mới cầm cày được. Nếu tay ông cầm vật 

gì rồi, thì không thể cầm cày được nữa. Nhiều người hỏi: Làm sao cầm cày 

với tay không? Họ không hiểu vì họ không chịu quay đầu lại. Đó là một 

dạng thiền ngữ. 

Phật tử: Các vị thiền sư thường nói bằng một cách kỳ quái như vậy, 

nên ngay khi các vị ấy nói về một vấn đề rất hợp lý, người ta vẫn không hiểu 

nổi những gì các vị ấy nói. 

Hòa thượng: Các vị thiền sư khi nói một điều gì, là thích hợp cho một 

căn cơ riêng biệt nào đó. Nếu nay các ông bàn về những điều ấy, cũng chẳng 

khác gì vẽ lại một con vật mà nó thay đổi thường xuyên, nó sẽ không giống 

tí nào cả. Các vị thiền sư có chủ ý khi nói bằng lối kỳ quặc như vậy, chủ yếu 

là để quí vị không hiểu được cái gì cả. 

Phật tử: Những lời ấy là nhắm vào một người hay sự kiện cụ thể nào 

đó, chẳng phải dành chung cho mọi người? 
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Hòa thượng: Khi con cháu đời sau trích dẫn lời này, họ đơn giản chỉ 

biết “nói về thức ăn mà bụng vẫn đói, đếm tiền cho thiên hạ mà mình vẫn 

nghèo” chẳng có được lợi ích gì cả. 

Phật tử: Như khi ngươi đang gần đến lúc khai ngộ. Các thiền sư có thể 

đánh để giúp cho anh ta ngộ. Nên nếu người sau đánh người một cách tùy 

tiện, vẫn không được kết quả gì là sao? 

Hòa thượng: Khi các ông đánh họ, chỉ khiến họ nổi nóng lên thôi. Còn 

khi công phu của các ông đã đến lúc chín muồi rồi, chỉ cần các ông va vào 

hoặc đụng vào một vật gì đó là liền được khai ngộ. Chuyện ấy ít khi xảy ra 

lắm. Vì các ông càng mong muốn, càng khó được khai ngộ, vì sự mong 

muốn ấy chính là vọng tưởng. Các ông không nhận ra đó là vọng tưởng và 

chấp dính vào trong cái tưởng thường tình của con người. Quý vị tưởng 

tượng ra cả ngày tận thế mà chẳng giải quyết được việc gì cả. 

---o0o--- 

39. HÒA THƯỢNG GIẢNG VÀO THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Nếu người bị ma gá tụng chú Lăng-nghiêm. Ma có rời người ấy không? 

Nếu các ông trì tụng chú Lăng-nghiêm, thì bất kỳ loài ma nào đang gá trong 

ông đều phải bỏ đi, với điều kiện là ông đạt đến trạng thái nhất tâm khi tụng 

chú. Nếu quý vị tụng chú với tâm chuyên nhất, không một niệm vọng tưởng 

nào hoặc một niệm tham ái nào dấy khởi thì ma phải tránh xa. 

Chỉ e ngại rằng quí vị chỉ tụng chú một phần, còn phần kia thì rong ruổi 

theo vọng tưởng, chẳng có thể từ bỏ tâm niệm: sát, đạo, dâm, vọng và dùng 

chất gây nghiện. Trong trường hợp như trên thì chẳng có chú nào trì tụng mà 

được hiệu nghiệm cả. 

---o0o--- 

40. HÒA THƯỢNG GIẢNG THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Hàng ngày chúng ta đến đây để nghiên cứu Phật pháp. Chúng ta nên áp 

dụng những điều học hỏi được vào chính cuộc sống của mình suốt từ sáng 



  Trang 209 

đến tối. Làm sao cho cuộc sống được khế hợp với đạo. Nếu chỉ cần một 

ngày ta không thực hành điều ấy, thì ta đã bỏ lỡ một dịp may. Chỉ trong 

khoảnh khắc khởi niệm, mình không tiếp tục công phu được nữa là quí vị đã 

đánh mất nhiều điều lợi lạc. Cũng như khi mèo rình chuột, nó đã ngồi đó 

chờ suốt mấy ngày, rồi lại bỏ đi. Nó không có đủ tính kiên nhẫn. Ngay khi 

nó vừa bỏ đi, chuột xuất hiện và mèo không bắt được, điều kỳ lạ là ở đó. 

Cũng như người đi câu cá, thả câu suốt mấy ngày rồi mà vẫn không câu 

được con nào. 

Bởi vì những con cá nhỏ thì bị cá lớn nuốt hết rồi, còn cá lớn thì đã no 

bụng nhờ ăn lũ cá nhỏ, nên không còn muốn ăn gì khác nữa. Chúng chỉ còn 

muốn ngủ, chẳng còn muốn ăn gì cả trong suốt vài ba ngày. Nhưng khi 

chúng bắt đầu đói bụng, thì người câu cá cạn hết sức kiên nhẫn và bỏ đi, nên 

chẳng câu được con cá nào cả. 

Cả hai việc câu cá và bắt chuột vốn là việc sát sinh, người tu hành 

chúng ta cũng tuyên chiến với nghiệp sát ấy. Mục tiêu của chúng ta là sáu 

tên giặc: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, chúng ta canh chừng sáu tên giặc này 

rất kỹ lưỡng trong vài hôm, thế là chúng không có được cơ hội hoạt động, 

nhưng khi chúng ta trở nên lơ là, thì sáu tên cướp lại tác quái, làm loạn. Thật 

là tai hại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải an trú trong chánh niệm, chúng ta 

không nên xao nhãng dù chỉ trong giây phút, nếu không thì ma sẽ gá vào 

ngay. Ma đã từng quấy nhiễu người tu hành khi Phật còn tại thế, thế nên chư 

Tăng thời ấy cũng rất thận trọng và thường công phu tinh tấn. 

Khi Đức Phật còn tại thế, có sự kiện gì chứng minh ma quấy phá người 

tu? Đó là khi kiết tập kinh điển lần đầu tiên sau khi Phật nhập diệt, Ngài A-

nan bước lên pháp tòa và ngồi vào vị trí chủ tọa của pháp hội. Lúc ấy dung 

mạo của Ngài trở lên đoan nghiêm viên mãn không thể nghĩ bàn. Các vị a-

la-hán trong hội chúng đều tự hỏi không biết việc gì sắp xảy ra? 

- Điều gì vậy? A-nan thành Phật rồi hay sao? 

Lại có vị hỏi: 

- Không phải Đức Phật đã nhập diệt rồi hay sao? 
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Có vị A-la-hán lại nói: 

- Đây là ma chăng? 

Quả thực nếu vào thời Phật còn tại thế, không có ma xuất hiện, tại sao 

các vị A-la-hán vẫn còn mối nghi ngờ như thế ngay sau khi Đức Phật nhập 

niết-bàn? Ma chắc hẳn là thường xuyên xuất hiện ngay khi Phật còn tại thế. 

Quí vị nên quan sát kỹ điều này, khi chúng ta dụng công vào việc tu hành, 

chúng ta không nên lơ là dù chỉ trong khoảnh khắc. Vào mọi lúc cần phải 

nhận thức rõ ràng rằng mình đang đứng chân trên mặt đất chân thực và hết 

sức chú tâm vào việc tu tập. Chúng ta đang thể nhập vào chân lý, chỉ cần xao 

lãng công phu trong phút giây, thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ xuất hiện 

ngay. 

---o0o--- 

41. HÒA THƯỢNG GIẢNG THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Trước đây có người phê bình rằng dùng năm lớp quần áo để ví với ngũ 

uẩn là thiếu hợp lý vì Bát-nhã Tâm Kinh nói: “Bồ-tát Quán Tự Tại quán 

chiếu năm uẩn và thấy nó đều không, nên Ngài vượt qua tất cả các khổ nạn.” 

Nếu ngũ uẩn giống như năm lớp quần áo, thì khi quần áo được cởi ra 

rồi con người sẽ bị trần truồng. Vậy nên Thầy Quả Chu nhận xét ví dụ này 

dễ khiến cho người ta sinh khởi vọng tưởng, đúng thực là như vậy. 

Trước khi năm uẩn được tiêu dung, người ta vẫn còn bị bao phủ bởi 

năm lớp quần áo, và con người không có nhiều vọng tưởng như thế. Một khi 

vọng tưởng bị phá trừ, và người ta trở thành trần truồng. 

Cho nên pháp so sánh này có một chút vấn đề nhỏ. Sợ rằng nó khiến 

cho người ta khởi lên vọng tưởng. Trong trường hợp này Thầy giải thích như 

thế nào? Năm lớp quần áo là thứ hữu hình trong khi ngũ uẩn là vô hình. Hữu 

hình hoàn toàn khác với vô hình. 

Ngũ uẩn là một loại âm khí, và nó cũng có thể biến thành dương khí. 

Ma âm cũng có thể trở thành ma dương. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào quí vị 
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có biết cách vận hành nó hay không, nếu biết thì quý vị không bị nó chuyển, 

đó là trường hợp không đến nỗi xấu. Nhưng nếu quý vị ham muốn thần 

thông, tham cảnh giới thù thắng, tham lợi, thì bị nó sai sử. 

Ngũ ấm cũng được gọi là ngũ uẩn. Ngũ ấm là năm loại âm khí. Vì ngũ 

ấm mà ông mới bị ma gá. Dương khí làm cho một người có thể tu tập trở 

thành Bồ-tát. Tuy nhiên vấn đề chính là đừng nên chấp trước, khi không 

chấp trước thì: 

“Chung nhật xuyên y, vị xuyên nhất lũ sa 

Chung nhật ngật phạn, vị ngật nhất lạp mễ.” 

Nghĩa là: “Suốt ngày mặc áo, mà chẳng dính một sợi vải, ăn cơm suốt 

ngày mà chẳng dính một hạt gạo. 

Ông không dính mắc gì cho dù ông có mặc áo quần hay không. Những 

người tu hành chân chính không dính mắc với những chuyện như thế, chẳng 

có gì quan trọng ở ví dụ cởi năm lớp áo, bởi vì quí vị sẽ làm gì khi không 

mặc gì hết? Đây đơn giản chỉ là ví dụ, vì tôi lo rằng quí vị sẽ không hiểu 

được khi nghe giảng kinh. 

Kỳ thực ngũ ấm căn bản chỉ là một lượng khí tác quái mà thôi. Khí này 

có thể chánh có thể tà. Tà khí gọi là âm khí, chánh khí gọi là dương khí. Nếu 

các ông không biết cách sử dụng nó, thì nó trở thành ma âm. Nếu ông biết 

cách chuyển hóa nó, thì nó thành ma dương. Vào lúc này ông nên đừng nghĩ 

đến cả hai chuyện tốt và xấu, đừng ham muốn cảnh giới tốt đẹp và sợ cảnh 

xấu. Khi gặp một cảnh giới nào, chỉ sử sự như thể nó không hiện hữu, đừng 

vướng mắc với nó. Tôi hiểu Quả Chu không muốn cởi năm lớp áo ra vì anh 

ta cảm thấy xấu hổ khi làm vậy. Nên hôm nay tôi đưa đề tài này ra thảo luận. 

---o0o--- 

42. HÒA THƯỢNG GIẢNG THÁNG GIÊNG NĂM 1983 

Đạo Phật xem Kinh Thủ-lăng-nghiêm như là một cái kính chiếu yêu. 

Tất cả loài thiên ma, ngoại đạo, lị mị, võng lượng lượng đều phải hiện 
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nguyên hình khi nghe kinh Thủ-lăng-nghiêm. Chúng nó không còn nơi nào 

để ẩn náu hay trốn thoát cả. Nên trước đây khi Trí Giả Đại Sư nghe đến kinh 

này, liền hướng về Ấn Độ lễ bái suốt mười tám năm. Ngài đem hết sự thành 

tâm khẩn thiết cầu nguyện cho kinh Thủ-lăng-nghiêm sớm được truyền đến 

Trung Hoa. 

Tất cả các vị Đại đức cao tăng trong quá khứ, cùng tất cả các vị Cao 

tăng có trí tuệ, không một vị nào là không tán thán Kinh Thủ-lăng-nghiêm. 

Thế nên, miễn là kinh Thủ-lăng-nghiêm còn lưu hành, thì Phật pháp còn 

hiện hữu. Nếu Kinh Lăng-nghiêm bị hủy hoại thì Phật pháp cũng đến thời 

hoại diệt. 

Như thế nào gọi là thời mạt pháp? Đó là lúc Kinh Thủ-lăng-nghiêm bị 

hủy diệt trước tiên. Ai phá hủy? Thiên ma và ngoại đạo sẽ phá hủy Kinh 

này. Họ thấy Kinh Thủ-lăng-nghiêm giống như cái đinh trong mắt họ, như 

cái gai trong da thịt họ. Họ ngồi đứng không yên được. Họ bị bắt buộc phải 

đưa ra một là thuyết cho rằng Kinh Thủ-lăng-nghiêm là ngụy tạo. 

Là Phật tử, chúng ta nên nhận thức chân lý này ngay. Mọi lời trong 

kinh Thủ-lăng-nghiêm đều tuyệt đối chân xác. Chẳng có lời nào mà không 

hiển bày chân nghĩa. Thế nên nay chúng ta đang học về Năm mươi hiện 

tượng ấm ma, chúng ta càng phải nhận thức tầm quan trọng của kinh Thủ-

lăng-nghiêm đến đâu. Kinh Thủ-lăng-nghiêm là kinh mà ma quỷ sợ nhất. 

Hòa thượng Hư Vân đã sống qua 120 tuổi. Trong suốt cuộc đời, Ngài 

không chú giải một bộ kinh nào ngoài bộ kinh Thủ-lăng-nghiêm. Ngài rất 

cẩn thận giữ gìn bản chú giải Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Ngài giữ gìn nó đã 

được vài chục năm. Nhưng sau biến cố ở chùa Vân Môn thì bị cháy mất. 

Đây là điều đáng tiếc nhất trong đời của Ngài. Ngài chủ trương rằng: Đã là 

người xuất gia, chúng ta phải nên nghiên cứu Kinh Thủ-lăng-nghiêm đến 

mức độ có thể tụng thuộc lòng kinh nầy từ đầu đến cuối, rồi tụng ngược lại. 

Đó là chủ trương của Hư Vân Lão Hòa thượng. Tôi cho ràng suốt cuộc đời, 

Ngài xem Kinh Thủ-lăng-nghiêm là đặc biệt quan trọng nhất. 

Khi Hư Vân Lão Hòa thượng được biết người ta gán cho Kinh Thủ-

lăng-nghiêm là ngụy tạo, Ngài giải thích rằng thời mạt pháp sẽ đến khi 
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người ta lộng giả thành chơn, lấy mắt cá cho là hạt châu. Họ tung hỏa mù 

khiến cho mọi người không phân biệt được đâu là Phật pháp. Họ đem cái giả 

cho là cái chơn, lấy cái chơn cho là giả. Hãy xem xét kỹ những người này. 

Người này viết một cuốn sách, rồi mọi người đều đọc cuốn sách ấy. Rồi 

người kia viết cuốn sách khác. Mọi người cũng được cuốn ấy. Còn cuốn 

kinh chân thật do Đức Phật giảng nói thì họ để trong ngăn kệ, nơi mà chẳng 

có người nào đọc. Từ đó, chúng ta có thể thấy được rằng nghiệp chướng của 

chúng ta rất sâu nặng. Nếu chúng sanh nghe đến tà tri tà kiến thì liền tin 

ngay, còn nếu quý vị giảng nói chánh Pháp, căn cứ trên chánh tri, chánh kiến 

thì họ chẳng chịu nghe. Quý vị có chịu khó nói lại lần nữa, họ vẫn không 

muốn tin. Tại sao vậy? Vì họ không có đủ thiện căn. Đó là lý do họ nghi ngờ 

chánh Pháp. Họ mang đầy lòng hồ nghi và tâm bất tín. 

Nay nơi Vạn Phật Thành này, chúng ta có thành lập đạo tràng Thủ-

lăng-nghiêm, sẽ rất lý tưởng nếu có người phát tâm tụng trì Kinh Thủ-lăng-

nghiêm một hoặc hai giờ trong một ngày. Quí vị học hàng ngày như khi 

mình học ở trường vậy, và nên học thuộc lòng để có thể tụng được. Nếu quí 

vị có thể tụng Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm thì rất tốt. Nếu mọi người 

tụng thuộc Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Thủ-lăng-nghiêm, có 

nghĩa hiện nay vẫn thời kỳ chánh pháp đang còn tồn tại ở thế gian. Thế nên 

ở mọi nơi tốt lành như Vạn Phật Thành, quí vị nên phát tâm đại bồ-đề, để 

tụng đọc và học thuộc những bộ kinh này. Điều ấy không có nghĩa là ta đua 

tranh với người khác để được nổi tiếng, để được nổi bật trong đại chúng mà 

làm việc đó. 

Trong quá khứ tôi có một tâm nguyện, là tụng thuộc lòng hai bộ kinh 

Pháp Hoa và Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Hồi ở Hồng Kông có người đệ tử tên là 

Quả Nhất (Hằng Định) có thể tụng thuộc lòng Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Tôi 

dạy thầy ấy học Kinh Pháp Hoa, nhưng về sau có lẽ thầy ấy không nhớ nỗi 

được nữa. Thật là đáng tiếc. 

Ở những đạo tràng tốt đẹp như nơi đây, quí vị nên dõng mãnh để học 

Kinh và Giới Luật của Phật. Kinh Thủ-lăng-nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Tứ 

Phần Luật, Kinh Phạm Võng... Học cho đến khi quí vị tụng thuộc lòng được. 
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Đó là điều tốt nhất. Làm được vậy mới chắc chắn là thời chánh pháp còn lưu 

hành ở thế gian lâu dài. 

HẾT 

---o0o--- 
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