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ĐẠI THỪA KIM CANG 

      KINH LUẬN 
                                Dịch Giả : HT Thích Viên Giác 

                    Thích Nữ Phước Hoàn Giảng Giải 
◄▄► 

Lời Giới Thiệu 

Chánh pháp của Đức Phật giống như ngọn đèn 
sáng chiếu rọi đêm dài tăm tối, làm cho mọi người 
tỉnh thức và dừng lại; Như một người đang đi lạc 
đường, họ cứ mãi đi về phía trước mà không biết 
mình đi lạc; và họ tiếp tục đi, có lúc trèo đèo lội suối, 
có lúc dãi nắng, dầm mưa, chịu đói khát; Như con tàu 
lạc biển, lênh đênh trôi theo dòng đời, mang đầy 
những vui buồn, mừng giận, thương ghét, được mất, 
ước muốn, mà không bao  giờ được toại nguyện.  

Hôm nay, mọi người bỗng có duyên lành, gặp 
được bạn tốt, chỉ cho biết mình  bị đi lạc đường. Họ 
chợt tỉnh ngộ, biết mình đi lạc, nên dừng ngay lập tức 
và quay đầu trở lại.  

“Đời không đạo, đời vô liêm sỉ 

Đạo không đời biết chỉ cho ai.” 
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Giáo pháp của Đức Phật là những phương tiện vi 
diệu, làm tỉnh thức chúng sinh. Giống như vị lương y 
tài giỏi, theo căn bệnh của mỗi người mà bốc thuốc kê 
toa. Đức Phật là Đấng Vô Thượng Y Vương, có tám 
mươi bốn ngàn pháp môn để hóa giải tám mươi bốn 
ngàn trần lao phiền não. Mục đích của chánh pháp là 
cứu chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ trầm luân sinh tử, 
đang mang nhiều thân hình khác nhau và đang lặn 
ngụp trong sáu đường.  

Khi thân chúng ta bị bệnh thì uống thuốc, nhưng 
khi tâm bệnh thì không có thuốc uống; chỉ có giáo lý 
của Đức Phật mới chuyển hóa được chứng bệnh tinh 
thần, vui, buồn, mừng, giận, thương, ghét, được, mất 
v.v…Chúng là nguyên nhân làm cho thân xác của 
chúng ta tàn tạ, bơ phờ, đau khổ. Vì thế, khi tâm an 
thì thân cũng an theo. 

 Quyển Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận này là 
một kho tàng ánh sáng giác ngộ bản tâm, xin trao đến 
cho những người có duyên. Chúng ta hãy tuần tự đọc, 
rồi thực tập, rồi tỉnh giác và biết quý trọng Pháp Môn. 
Khi chúng ta đắc được huệ nhãn, pháp nhãn thì liền 
nhận ra Tánh Giác vốn sẵn có của chính mình, soi tỏ 
thật tướng các pháp trong vũ trụ là giả hợp, là thay 
đổi, là lưu chuyển không dừng. Nhân loại đang sống 
trên một hành tinh đang quay thì tất cả đều là cõi tạm. 

Còn mê lầm thì còn bôn ba 
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Hết mê lầm thì không bám víu. 

Chúng ta sẻ đạt được cuộc sống thong dong, tự 
tại, an vui, sáng suốt giữa cõi đời. 

Bước chân đi giữa vô thường 

Nào hay sẵn đó con đường Chân Như. 

                             Thích Nữ Phước Hoàn 

Ni Viện Thiện Hòa Australia. 

                             Ngày 06-11-2014 
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I-GIẢI THÍCH ĐỀ KINH 

PHẬT NÓI KINH LUẬN KIM CANG 
ĐẠI THỪA 

GIẢNG : 
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Bộ Đại thừa Kim Cang Kinh Luận này, Đức 
Phật giảng luận về kinh Kim Cang, do bồ-tát Văn Thù 
Sư Lợi hỏi, gồm có ba mươi tám câu hỏi, Đức Phật 
đều trả lời đầy đủ, rõ ràng. Đây là một bộ luận. Trong 
tam tạng kinh điển Phật giáo gồm có kinh, Luật, 
Luận. Đức Phật thuyết pháp suốt 49 năm, sau khi ngài 
nhập diệt, các đệ tử kết tập lại thành Kinh và Luật. 
Thường thì các bộ Luận là do chư vị Tổ sư nói. 
Nhưng đặc biệt bộ luận này, chính Đức Phật trả lời 
những điều nghi ngờ của bồ-tát Văn Thù Sư Lợi nêu 
ra để luận giải ý nghĩa kinh Kim Cang, vì vậy gọi là 
Kinh Luận  

Vậy kinh Kim Cang nói những gì? Kinh nầy 
nói về trí tuệ Bát Nhã, tức là Tri Kiến Phật, là Phật 
Tánh. Trí Tuệ này sắc bén, chiếu sáng và rất cứng 
chắc; giống như ngọc kim cương sắc bén, chiếu sáng 
lấp lánh, nó cắt tất cả vật khác, nhưng các vật khác 
không thể cắt được nó. Cũng vậy, Phật Tánh thanh 
tịnh, hay còn gọi là Trí Tuệ Bát Nhã, có sẵn trong mỗi 
chúng sinh, nó có từ vô thỉ kiếp đến nay, không phải 
nhờ tu chứng mà có. Trí Tuệ Bát Nhã còn có nhiều 
tên gọi khác nhau như: Tri kiến Phật, Kim Cang Tâm, 
Như Lai Tánh, Như Lai Tàng, Chân Như, Pháp Thân, 
Phật Tánh, Tự Tánh Thanh Tịnh Tâm, Thật Tướng 
Pháp Giới, Pháp Tánh,Tánh Giác. v.v…đều cùng một 
thể, chỉ khác tên gọi. Ở trong bậc Thánh không tăng, 
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ở trong bậc phàm không giảm. Khi chúng ta thành 
Phật thì nó hiện ra hoàn toàn, lúc còn mê muội phàm 
phu thì nó ẩn. Cho nên chúng ta học kinh Kim Cang 
là chúng ta tìm về bản lai giác ngộ tự tâm. Sở dĩ 
chúng ta còn làm chúng sanh vì chúng ta quên thầm 
hội nó. Còn Đức Phật ngài đã giác ngộ được nó, cho 
nên ngài thành Phật. Một khi Trí Huệ Bát Nhã hiện ra, 
nó phá tan vô minh. Cũng  như  ngọc kim cương có 
thể cắt lìa những vật khác vậy. 

“Đường về vạch rõ muôn màu 

Nẻo về chỉ một nhịp cầu chân như”   

Bộ kinh Kim Cang Đại Bát Nhã gồm có sáu 
trăm quyển, nhưng đúc kết lại còn hai trăm sáu mươi 
lăm chữ, thành Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm 
kinh.  

(Cốt lõi của bộ Đại Bát Nhã) 

 

 

 

CHÁNH VĂN : 

I- LƯỢC GIẢI ĐỀ KINH 



 11 

PHẬT: Chỉ cho Đức Phật Thích Ca, Đấng 
giáo chủ ở cõi Ta Bà, ngài đã thực hành xong ba 
điều: Tự giác, Giác tha và Giác hạnh viên mãn. 

Phật là vị đã hoàn toàn nhân cách, đã thấu 
triệt chân lý, hiểu biết và trình bày chân lý ấy đúng 
như sự thật trong các kinh luận Đại Thừa. 

NÓI: Là nghĩa của chữ thuyết. Thuyết là 
duyệt là vui. người nói thì thích thú nói, còn người 
nghe thì vui mừng được nghe. 

Đức Phật sau khi thành đạo, ngài đã ấp ủ 
trong lòng một hoài bảo là muốn nói ra những điều 
mình đã giác ngộ cho chúng sanh nghe. Nay gặp cơ 
hội được nói , Đức Phật rất lấy làm vui mà nói, và 
chúng sanh được nghe giáo lý nhiệm mầu nên 
chúng sanh cũng vui mà nghe, như thế gọi là NÓI. 

KINH: Là Giáo lý của các Đức Phật trong 
ba đời thường đã nói ra, tức là sự thật mà các ngài 
đã chứng ngộ được. Nói cho đủ thì phải nói là khế 
kinh. Khế là khế hợp; là thích hợp. Nghĩa là lời 
dạy trong kinh cần phải đủ hai điều: một là phải 
khế hợp với chơn lý, hai là phải khế hợp với trình 
độ của người nghe. Tóm lại những giáo lý nào hợp 
lý, hợp tình thì gọi là kinh.  

GIẢNG: 
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KINH: nói cho đủ là Khế Kinh. Khế Kinh có 
hai nghỉa: Khế Lý và Khế Cơ. 

1. Khế Lý: Khế hợp với chân lý và không thay 
đổi theo thời gian. Ví dụ: “các pháp do duyên hợp tạo 
thành và duyên tan sẽ rã ra. Con người thì chịu cảnh 
sanh, già, bệnh, chết. Vô thường biến dịch.” 

2. Khế Cơ: Khế hợp với mọi căn cơ trình độ 
của chúng sanh.     

Kinh có nghĩa là xuyên suốt, không phân tán. Theo 
Du Già Sư Địa luận, quyển 25 ghi: “Nguyên ý của 
kinh là Tuyến,là Điều, là Ty…(nghĩa là sợi tơ) lấy 
nghĩa “quán xuyến nhiếp trì”. Chúng sinh nhờ giáo lý 
nhiếp trì, không bị lưu lạc vào các nẻo ác, nên gọi là 
Thánh giáo, là khế kinh. 

Kinh do Đức Phật giảng nói, gọi là giáo lý, 
gồm có ba thừa : Đại Thừa, Trung Thừa và Tiểu 
Thừa. 

Tiểu Thừa căn cứ theo giáo pháp Tứ Diệu Đế 
và Bát Chánh Đạo làm giáo thể để chứng bốn quả, Tu 
Ñaø Hoàn, Tư Ñaø Haøm, A Na Hàm, A-La-Hán. Gọi là 
Thanh Văn Thừa. 

Trung thừa tu theo mười hai nhân duyên gồm 
có: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, 
ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Họ lấy mười hai nhân 
duyên làm giáo thể để hướng tới quả Bích Chi Phật. 
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Hai quả A-La-Hán và Bích Chi Phật, tuy mức 
độ cạn sâu có khác nhau, nhưng đều là sự chứng ngộ 
quy về Không Tịch Niết bàn. (Tịch Tịnh vắng lặng 
Tâm Thức). 

Trung Thừa chỉ cho hai quả vị Duyên Giác và 
Độc Giác. Các ngài chứng ngộ về sự vô thường của 
vạn vật khi nhìn hoa nở, hoa tàn, thời tiết thay đổi 
v.v… Để nói về sự chứng ngộ vô thường, thiền sư 
Vạn Hạnh nói:  

 “Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 

 Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 

 Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 

  Thịnh suy như lộ thảo đầu phô” 

 

(Thân như bóng chớp có rồi không 

Cây cỏ Xuân tươi Thu não nùng. 

Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi 

Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông)  

Đại Thừa: Đức Phật giảng kinh Đại Thừa 
cho hàng Bồ-tát như Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa 
Nghiêm, Kinh Niết Bàn, Kinh Kim Cang…chúng ta 
gọi chung là giáo lý Đại Thừa. Đức Phật chỉ cho 
chúng sinh biết rõ trong tâm mình có Tri Kiến Phật, 
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Kim Cang Tâm, Như Lai Tánh. Tánh Giác…(cũng 
gọi là Trí Tuệ Bát Nhã) Nó luôn hiện hữu trong tâm 
của chúng ta. Trí Tuệ Bát Nhã luôn luôn đầy đủ 
những yếu tố sau đây:                                                                                                             
        1. Vô hình: Nó không có hình tướng, nên chúng 
ta không thể nhìn thấy, sờ mó được. 

2. Tỏa sáng: Nó luôn tỏa sáng và Biết tất cả mà 
không suy luận.( Tánh Giác Biết )  

3. Hiện hữu: Nó luôn hiện hữu trong tâm của 
chúng ta. (Lúc nào cũng Biết) 

4. Bền chắc: Nó giống như kim cương, có thể cắt 
đứt, đập vỡ tất cả mọi vật; nhưng các vật khác không 
cắt đứt được nó. (Khi ta tỉnh thức và Biết thì tâm thức 
liền tan). 

 5. Rộng lớn: Tánh Giác bao trùm rộng lớn cùng 
khắp pháp giới không ngằn mé  

6. Không sanh không diệt: Ở thánh nó không 
tăng, ở phàm nó không giảm. 

7. Nhiệm mầu: Nó vi diệu nhiệm mầu không thể 
nghĩ bàn. 

8. Là hạt giống: Nó là hạt giống thành Phật sẳn 
có trong mỗi chúng sinh. 

9. Siêu việt: Nó vượt thoát ngôn ngữ, văn tự 
không thể diễn bày. 
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10. Thành Phật: Chứng ngộ được nó (an trụ 
trong nó) nhất định thành Phật. 

 11. Thường hằng: Nó luôn tồn tại trong Thánh 
nhân cũng như trong phàm phu 

 
Đức Phật thuyết pháp cho chúng sinh tùy căn cơ 

mà Ngài nói, như vị lương y theo bệnh mà bốc thuốc, 
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kê toa, như qua sông cho thuyền bè, như đi đêm cho 
ánh sáng vậy. 

CHÁNH VĂN : 

LUẬN: luận lý, luận biện, luận nghị. Những 
bộ sách phần nhiều do các vị Bồ Tát sáng tác dùng 
để biện minh, luận bàn cho rõ ràng các lý lẽ ẩn 
mật trong kinh của Phật. Nhưng chữ Luận trên 
đây không phải dùng để chỉ riêng một bộ luận nào 
và cũng không phải của một vị Bồ Tát nào làm ra. 
Chữ Luận này cùng đi theo sau chữ Kinh là chỉ 
cho những lời biện luận giữa Đức Phật và Ngài 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát về ý nghĩa trong Kinh 
Kim Cang. 

GIẢNG: Ở phần luận, chúng tôi xin giảng thêm về 
mặt lịch sử để các vị hiểu rõ : 

CON ĐƯỜNG TRUYỀN PHÁP 

Phật giáo xuất phát từ Ấn Độ. Sau khi Đức 
Phật nhập Niết bàn, trong giáo đoàn Phật giáo chia ra 
thành mười chín bộ phái, nhưng tựu trung có hai bộ 
chính là Thượng Tọa bộ và Đại Chúng bộ.  

1- Thượng Tọa Bộ: Truyền từ miền nam Ấn 
Độ qua Tích Lan, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, 
Lào và Việt Nam. Những nước này, gọi là Phật Giáo 
Nam Tông, tu theo giáo lý Tiểu thừa, chứng quả 
Thanh Văn, Duyên Giác. 
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2- Đại Chúng Bộ: Truyền từ miền bắc Ấn Độ 
qua Tây Tạng, Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, 
Nhật Bản và Việt Nam. Vào khoảng thế kỷ thứ II, 
Trung Quốc truyền đạo Phật sang Việt Nam. Những 
nước này, gọi là Phật Giáo Bắc Tông, tu theo giáo lý 
Đại thừa. 

Như thế, ở Việt Nam có cả hai hệ phái Nam 
Tông và Bắc Tông. 

Nhưng về sau, các thầy nghiên cứu Phật pháp, 
hoặc giảng kinh, thuyết pháp đều nghiên cứu Đại 
Thừa lẫn Tiểu Thừa, không có phân biệt. Nhưng Giáo 
lý nào nói về Phật Tánh có sẵn trong mỗi chúng sinh 
thì gọi  là Giáo Lý Đại thừa. Giáo lý nào không luận 
bàn Phật Tánh gọi là Giáo Lý Tiểu Thừa. Như chúng 
ta biết, Phật giáo Tây Tạng tu theo Giáo Lý Đại Thừa, 
các ngài  không quan niệm thành Phật liền mà vẫn ở 
lại Ta Bà, thực hành hạnh Bồ Tát cứu độ chúng sanh, 
Vì vậy các ngài thường tái sanh trở lại mà không nhập 
Niết Bàn. Trước khi các vị Lạt Ma thị tịch, thường chỉ 
cho đệ tử biết mình sẽ thác sinh vào một nơi nào đó. 
Khi các ngài tịch diệt rồi, các đệ tử đi đến nơi đó tìm 
em bé và đem về nuôi dưỡng, đưa lên kế thừa ngôi vị 
Lạt Ma. 
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CHÁNH VĂN : 

KIM CANG: là tên một thứ ngọc báu rất 
quý,rất cứng, không có thứ nào cứng hơn nữa. 
Không có một vật gì có thể làm hư hoại thứ ngọc 
nầy. Trái lại, ngọc này có đủ năng lực phá tan tất 
cả các vật khác. Đức Phật dùng ngọc này để thí dụ 
cho trí huệ của Phật, là một thứ trí huệ đã giác ngộ 
hoàn toàn, có sức mạnh phá tan tất cả những tối 
tăm mê mờ, phá tan nhhững điều ngu si mê muội, 
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gọi chung là vô minh của tất cả chúng sinh và đem 
giác ngộ sáng suốt lại cho tất cả chúng sinh. 

GIẢNG: 

Đức Phật dùng ngọc Kim Cương  để tượng trưng cho 
Tri Kiến Phật (Tánh Giác).Đây là bộ Kinh nói về 
Tánh Giác sẳn có, thường hằng, luôn tỏa chiếu, như 
một thứ Tuệ Giác sắt bén có trong tất cả chúng sanh. 

Trước hết, chúng tôi nói về trọng tâm kinh Kim 
Cang; Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật hai câu: “Kính 
bạch Đöùc Thế Tôn! Làm thế nào hàng phục được 
vọng tâm? Và làm thế nào an trụ Chơn Tâm?”. Đức 
Phật dạy: “Này Tu-bồ-đề! Ông đừng đem tâm vọng 
tưởng dính mắc vào một nơi nào cả”. 

“Bất ưng trụ sắc sanh tâm 

Bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh 
tâm 

Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” 

    (Kinh Kim Cang) 

(Không nên để tâm vọng tưởng dính mắc vào 
sắc trần 

  Không nên để tâm vọng tưởng dính mắc vào 
âm thanh, mùi thơm, hương vị, xúc, chạm và pháp 
trần 
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  Không nên để tâm vọng tưởng dính mắc vào 
một nơi nào cả)   

 Chúng ta muốn trụ tâm không dính mắc thì 
phải giữ tâm thanh tịnh, tâm giác biết tức là dùng Tri 
Kiến Phật rọi vào tâm vọng tưởng, ô uế của chúng ta, 
làm cho Tánh Giác hiển lộ. Dùng Tánh Giác làm ngọn 
đuốc sáng , soi chiếu tâm mình. Nghĩa là ngay trong 
cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn giác biết; khi đi, 
đứng, nằm, ngồi chúng ta biết mình đang đi, đứng, 
nằm, ngồi; khi buồn, giận, thương, ghét chúng ta biết 
mình đang buồn, giận, thương, ghét… Làm được như 
vậy, là chúng ta áp dụng kinh Kim Cang vào trong 
cuộc sống. Chúng ta thấy, mở đầu phần kinh Kim 
Cang, ghi lại hình ảnh Đức Phật đắp y, ôm bát vào 
thành khất thực, khi trở về, ngài thọ trai, rửa bát, kinh 
hành, tọa thiền… Ngài làm gì biết nấy. Giáo lý Bát 
Nhã (Tánh Giác Biết) rất đơn giản, gần gũi ngay trong 
đời sống của chúng ta, chứ không cao siêu, mầu 
nhiệm, bí ẩn: 

“ Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 

Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên 

Gia trung hữu bảo hưu tầm mích 

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” 

Trần Nhân Tông 

(Ở đời vui đạo hãy tùy duyên 
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Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. 

Của báu trong nhà thôi tìm kiếm  

Đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền?)    

CHÁNH VĂN : 

ĐẠI THỪA: là cỗ xe lớn, ngược lại với Tiểu 
Thừa là cỗ xe nhỏ. Xe lớn chuyên chở rất nhiều, 
chạy xa và tốc độ rất nhanh. Xe nhỏ chở ít, và chạy 
chậm. 

Đại Thừa là tiêu biểu cho giáo lyù Kim Cang 
cao siêu, huyền diệu. Người tu theo giáo lý này sẽ 
phá tất cả cội gốc vô minh, phiền não, mau chóng 
thành Phật, đồng thời cũng giáo hóa cho tất cả mọi 
người tu hành thành Phật giống như mình. 

Tiến lên một bước, Đại Thừa tức là Phật, là 
Chân như, Niết bàn; ngoài Đại Thừa ra, không còn 
thừa nào khác. Vì thế, kinh này lấy Đại Thừa làm 
hướng đến mục đích, nhưng kinh này cũng chú 
trọng thực hành; cho nên, sự lý viên dung, Tánh 
Tướng nhất như.  

Người phát tâm Đại Thừa, phát tâm tối 
thượng thừa, phát tâm Bồ Ñề thường thực hành 
lời dạy của Đức Phật theo kinh này ngay trong 
cuộc sống hàng ngày. Người tu hành nên lấy trí tuệ 
làm đuốc để soi sáng tâm mình, để diệt trừ vô 
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minh tăm tối, lấy từ bi làm phương tiện để giáo 
hóa chúng sinh, lấy vô sở đắc làm cứu cánh để đến 
bờ giải thoát an vui. 

GIẢNG: Trong đoạn này, nói về người phát tâm tu 
theo giáo lý Đại Thừa, hay tối thượng thừa, hay phát 
Bồ đề tâm. Chúng ta hãy áp dụng giáo lý ngay trong 
cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta làm việc gì thì biết 
mình đang làm việc đó, làm cho Tánh Giác biết hiển 
lộ, như dùng đuốc sáng rọi tâm mình vậy. Suốt ngày 
chúng ta luôn tự hỏi: “Mình đang làm gì đây?” để tỉnh 
thức ngay trong thực tại. Cho nên trong kinh dạy: 
“Người tu hành nên lấy trí tuệ làm đuốc soi sáng tâm 
mình để diệt trừ vô minh tăm tối; lấy từ bi làm 
phương tiện để giáo hóa chúng sinh, lấy vô sở đắc làm 
cứu cánh để đến bờ giải thoát an vui”. Chúng ta muốn 
đạt đến bờ giải thoát thì phải an trụ trong tuệ giác có 
sẵn, đó là Cái Biết, là Tánh Giác, là Phật Tánh. 
Chúng ta nên hiển lộ Tánh Giác này để làm mục đích 
hướng tới, không chạy theo vọng tưởng: 

“Muốn qua bỉ ngạn hãy dừng tâm 

Đừng để muôn duyên hoạt động ngầm 

Dứt bặt sắc tâm, dừng ngựa ý  

Thời gian một niệm ví muôn năm. “ 

Tóm lại, Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận là 
luận bàn về giáo lý Đại Thừa trong kinh Kim Cang 
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giữa Đức Phật và Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi ,đối đáp qua 
lại, để mọi người hiểu và thực hành, chứng được quả 
vị Phật. 

 GIẢI THÍCH : 
1. NHƯ THỊ NGÃ VĂN: Theo các bản dịch là 

“Đúng thật như thế, chính tôi được nghe”. 

GIẢNG : 

Hai chữ “Như thị”: (đúng thật như thế). Theo 
tiếng Việt, nó chỉ tác dụng giới thiệu những lời Đức 
Phật dạy trong kinh này là đúng sự thật, nên dịch 
“Đúng thật như thế”. Bởi vì, nó không thể bao gồm 
hết ý nghĩa cao siêu, thâm diệu, ẩn mật tuyệt đối và ẩn 
ý của Đức Phật dạy trong đó. Vì thế, ở phần đầu của 
mỗi kinh, đều có hai chữ Như Thị, làm cho người đọc 
có một niềm tin tuyệt đối, tin đó là sự thật và họ thấy 
được chân lý . Vậy, Như là gì? Thị là gì?  

a) NHƯ là bản thể, là Thật Tính của vũ trụ. 
Bản thể ấy  thanh tịnh tuyệt đối, như như bất động, 
bao trùm pháp giới, vượt ngoài thời gian và không 
gian. 

b) THỊ là thật tướng, là hiện tượng tuyệt đối 
của vũ trụ. Nó giống như bản thể đầy khắp pháp giới, 
không bị thời gian và không gian chi phối. Chúng ta 
có thể gọi nó là lẽ đúng, là chân lý tuyệt đối, là sự 
thật.  
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Hai chữ Như Thị đại ý nói kinh này đúng, như 
sự thật, như lẽ phải, như chân lý tuyệt đối của vũ trụ , 
nên nói “đúng thật như vậy”. Ngược lại nếu không 
đúng như vậy, chẳng phải lẽ đúng, chẳng phải chân lý 
thì tôi không nghe.  

Bản thể và thật tướng tuy hai mà một, tuy một 
mà hai; giống như nước và tánh ướt của nước vậy, tất 
cả đều tuyệt đối. Đó là sự thật nên chúng ta nghe theo. 

c) NGÃ VĂN. Là Chính tôi được nghe  
nhưng có người hỏi: Tôi nghe đạo Phật chủ trương 
thuyết vô ngã. Vì sao trong kinh ghi là “ ngã văn “ 
(chính tôi được nghe)? 

Thật ra, chữ nghe ở đây, chúng tôi nói theo 
tương đối là tôn giả A Nan nói là “tôi nghe”; nhưng 
thật ra, tôn giả là hiện thân của Tánh Nghe. Tánh 
nghe là diệu dụng nhiệm mầu của bản thể và của thật 
tướng vũ trụ ở trong hai chữ Như Thị phần trên, nghe 
ở đây không phải chỉ cho tôn giả A Nan, mà chỉ cho 
Tánh Nghe không phân biệt nơi nhĩ căn. 

Khi nhĩ căn (tai) duyên với thanh trần (tiếng) 
sinh ra nhĩ thức, gọi là nghe. Thanh trần thì lúc có, lúc 
không, còn Tánh Nghe thì luôn luôn hiện hữu; có 
tiếng thì nghe có tiếng, không tiếng thì nghe không 
tiếng. Tánh Nghe bao trùm khắp vũ trụ, nó không 
phải riêng của tôn giả A Nan. Vì thế, chúng ta nên bỏ 
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Thức Nghe có phân biệt nơi Tôn Giả mà lấy Tánh 
Nghe không phân biệt của vũ trụ; nghĩa là, bỏ cái 
riêng mà theo cái chung vậy. Chúng ta hiểu như vậy 
thì “Như thị ngã văn” mới thể hiện đầy đủ ý nghĩa 
“Thể, Tướng và Dụng”, mới có thể chứng minh lời 
Đức Phật dạy trong kinh là đúng sự thật, rất đáng tin 
cậy. 

2. Sáu việc thành tựu: Từ câu “Đúng thật như 
thế, chính tôi được nghe” đến câu “vây quanh Đức 
Phật nghe thuyết pháp” là lời tựa thông thường của 
kinh . Đoạn này nêu lên sáu điều gọi là sáu thành tựu, 
để chứng minh kinh này do Đức Phật giảng, đáng tin 
cậy. 

a) Tín thành tựu: Đây là sự thật, đúng thật 
như vậy. Kinh này nói rõ sự thật, đúng chân lý, phù 
hợp trình độ người nghe. Làm niềm tin vững chắc. 

b) Văn thành tựu: Chính tôn giả A Nan được 
nghe trực tiếp (chính tôi được nghe), chẳng phải Tôn 
giả nói dối, cũng chẳng phải nghe qua người khác rồi 
nói lại. 

c) Thời thành tựu: Thời gian Đức Phật giảng 
kinh này. (Lúc bấy giờ) 

d) Chủ thành tựu: Chủ tọa. Đức Phật Thích 
Ca làm giáo chủ giảng nói kinh này. 
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e) Xứ thành tựu: Nơi Đức Phật giảng nói kinh 
này (tại núi Linh Thứu). 

f) Chúng thành tựu: Thính chúng nghe giảng 
Kinh (Chư Bồ-tát và Thanh Văn ngồi nghe kinh). 

Sáu điều trên là tín, văn, thời, chủ, xứ và chúng 
không thể thiếu một điều nào. Bất kỳ trong các buổi 
thuyết kinh hay phán giáo của Phật; hoặc báo cáo một 
phát minh nào, hay trình bày một bản án; các nhà 
khoa học hay luật học cũng phải đủ sáu điều này thì 
việc làm mới có giá trị, đáng tin cậy. 
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II.PHẦN CHÁNH VĂN 

PHẬT NÓI KINH LUẬN KIM CANG 
ĐẠI THỪA 

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một 
thời, Đức Phật ở núi Linh Thứu, trên đài Thanh 
Tịnh có các vị Bồ-tát, Thanh Văn, Thiên Long Bát 
Bộ đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi đó, có vô 
lượng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu bà tắc và ưu bà di 
mới phát tâm Đại Thừa đều suy nghĩ: “Hôm nay, 
Thế Tôn giảng nói pháp Đại Thừa, nhưng chúng 
con không hiểu. Làm sao thỉnh Ngài giảng nói dễ 
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hiểu để chúng con ngộ được Tri Kiến Phật và 
chứng đạo quả. Chúng con muốn thưa hỏi, nhưng 
không dám”.        
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CAÂU HOÛI SOÁ 1 :  Xin Chæ Phaät Taùnh (Tri 

Kieán Phaät).       

Lúc đó, bồ-tát Văn Thù Sư Lợi biết ý nghĩ 
của bốn chúng, nên dùng phương tiện từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đến trước Đức Phật thưa: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Xin Ngài hãy rũ lòng 
thương xót, dùng phương tiện giáo hóa, chỉ cho 
chúng sinh mới phát tâm thấy được Phật Tánh để 
họ tu hành mau thành Phật, và cũng làm cho 
chúng sinh đời mạt pháp đến gần cửa Phật cầu 
đạo, thấy được Tri Kiến  Phật, không bị tà giáo mê 
hoặc, dụng công tu hành không lâu mà mau chứng 
đạo quả. 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Hay lắm, hay lắm! 
Ông dùng phương tiện chỉ bày con đường chân 
chánh cho ba hạng người căn tánh khác nhau, và 
cho chúng sinh đời mạt pháp mới vào đạo. Theo sự 
thỉnh cầu của ông, Ta sẽ giảng nói. 

Đại chúng yên lặng, lắng nghe. Phật bảo: 

- Này Văn Thù! Ta có một pháp Đà La Ni 
tên là Kim Cang Tâm. Nếu có chúng sinh nào thấy, 
nghe pháp này thì chứng được đạo quả. 
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Này Văn Thù! Thế nào gọi là Kim Cang 
Tâm? Tâm này, mọi người đều có, là tâm bình 
đẳng, chúng sinh tự hiểu, tự biết. Bởi vì, tất cả việc 
làm thiện, ác đều do tâm tạo ra. Tâm chúng ta tu 
thiện thì thân an lạc, tâm sai sử làm điều ác thì 
thân chịu khổ não. Tâm làm chủ thân, thân là 
dụng của tâm. Vì sao? Vì thành Phật cũng từ tâm, 
đạo nhờ tâm học, đức do tâm chứa, công do tâm 
tu, phước do tâm tạo, họa do tâm gây, tâm làm nên 
cõi Cực Lạc, tâm tạo ra địa ngục, tâm làm ra Phật, 
tâm làm ra chúng sinh. Vì thế, tâm chính thì thành 
Phật, tâm tà thì thành ma, tâm từ bi thì làm trời, 
tâm ác độc thì làm quỷ, tâm là hạt giống của tất cả 
tội, phước. Nếu người nào ngộ được tâm mình, giữ 
được tánh định, tự chủ tâm không làm ác, thường 
hay tu thiện; tu hành như Phật, hạnh nguyện như 
Phật thì  người này không bao lâu sẽ thành Phật. 

GIẢNG : 

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi chứng Tha Tâm Thông 
nên biết được ý nghĩ của tất cả mọi người trong chúng 
hội, ngài đứng lên thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy phương 
pháp cho chúng sinh nghe, dễ tu và dễ chứng 

Nếu mắt chúng ta có Tánh Giác Biết, mỗi khi 
có sắc trần hiện ra, thấy có sắc, khi không có sắc trần 
hiện, thì thấy không có sắc. Lúc đó, ý không khởi  
phân biệt. Nếu thấy theo tâm thức thì có sự  phân biệt 
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tốt, xấu, đúng, sai, phải, quấy…đó chính là Tâm 
Thức là vọng tâm; giống như nước, khi có gió thổi 
vào thì bọt nước nổi lên vậy. 

 
Nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ muốn cầu Phật 
đạo mà không rõ tự tâm thì người đó không thể thành 
Phật được. Nếu người hiểu rõ tự tâm, biết được tự 
tánh, y theo Phật dạy mà tu hành thì người ấy nhất 

Làm 

Phước 

 

Con  

Đườn

g 

Đọa  

Giải 

Thoát 

(Tánh) 

 

Con  

Đườn

g 

Đọa  
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định sẽ thành Phật. Công đức của người này nhiều 
hơn đọc tụng hai mươi vạn biến kinh Kim Cang, 
không pháp nào sánh bằng. 

Vì sao? Vì các Đức Phật chứng đạo Vô Thượng 
từ trong tâm phát ra. Tâm này vô cùng tận, không phá 
hoại được, không có tạp nhiễm; cho nên gọi là Tâm 
Kim Cang. Người ngộ được tâm này, gọi là ngộ được 
tâm Phật. Vì thế, chúng ta biết Phật và chúng sanh 
tâm tánh như nhau, chỉ là tu hay không tu, tin hay 
không tin; cho nên, có người thành Phật, kẻ làm 
chúng sinh. 
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Đức Phật giác ngộ và thành Phật cũng từ trong 
Chơn Tâm của ngài. Khi Ngài ngồi dưới cây bồ đề 
thiền định suốt bốn mươi chín ngày, tất cả cảnh vật 
diễn ra chung quanh, ngài đều biết rõ, đặc biệt, ngài 
phát hiện ra một điều vi diệu ở trong tâm, đó là Tánh 
Giác Biết, và ngài luôn sống trong chánh niệm tỉnh 
giác, biết rõ mọi hành động, mọi sự vật, và những 
diễn biến trong tâm thức. Chỉ nhận Biết nó đang là mà 
không bám theo suy luận trên nó. Ngài an nhiên tự tại 
trong vô thường biến đổi. 

  “Mắt sâu rát bóng thiên đàn 

Một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay 

Người ngồi giữa cuộc đổi thay 

Nghe sông núi cạn phút giây vô thường” 

Vì sao chúng ta vẫn mãi trôi lăn trong đường 
sinh tử ? Tại vì tâm chúng ta luôn buông lung bám 
theo vọng tưởng, phân tích, tạo nghiệp. Nói về tâm, 
các kinh điển dẫn chứng rất nhiều. Vì thế, Đức Phật 
cũng nói về chữ tâm như sau: 

“Tam ñieåm nhö tinh töôïng 

  Hoaønh caâu tôï nguyeät taø 

  Phi mao tuøng thöû ñaéc 

  Toá Phaät giaû do tha” 
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(Ba điểm như sao sáng 

Nét cong như trăng tà 

Đọa sa hay thành Phật 

Cũng tâm ấy mà ra)  
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CAÂU HOÛI SOÁ 2:  Sao Goïi Laø Kinh Kim 

Cang? 

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật : 

- Kính Bạch ĐứcThế Tôn! Vì sao gọi là Kinh 
Kim Cang? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù! Kinh dụ cho tâm. Nếu người 
nào hiểu rõ tâm mình (chơn tâm) thì trong tâm 
người đó có Kim Cang, từ sáu căn của họ chiếu ra 
ánh sáng rực rỡ khắp nơi, đầy đủ công đức như số 
cát sông Hằng, sinh ra Tứ Hướng Tứ Quả1, Thập 
Thánh2, Tam Hiền3, cho đến ba mươi hai tướng 
tốt, tám mươi vẻ đẹp của Như Lai. Hết thảy công 
đức này, đều do tâm tu mà được, chứ không phải 
tìm kiếm bên ngoài. Bởi vì, khi người nào đã minh 
                                                 
1 Tứ hướng và tứ quả (Còn gọi: tứ hướng tứ đắc): Là giai vị tu tập của 

Thanh văn thuộc Phật giáo Tiểu thừa, gồm có: Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn và 

A-la-hán. (Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán)    

2 Thập thánh: Hàng Bồ-tát ở giai vị Thập địa.  

3 Tam hiền: Ba giai vị tu hành các thiện căn để hàng phục phiền não, làm 

cho tâm được điều hòa. (Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng) 
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tâm kiến tánh thì trong tâm người đó luôn có Phật 
thuyết pháp, thường thực hành độ chúng sinh, 
thường hiện thần thông, thường làm việc Phật. 
Người đạt được lý này, gọi là người trì Kim Cang, 
cũng gọi là Thân Kim Cang bất hoại.  

GIẢNG: 

Minh Tâm: Là thấy rõ tâm thức, vọng tâm, nó 
chỉ tạm khởi theo cảnh rồi sẽ tan, nên chúng ta không 
bám theo nó gây nghiệp. Nếu có những điều mắt thấy, 
tai nghe mà chúng ta khởi phân biệt, buồn vui, là 
chúng ta đã chạy theo vọng tưởng, chạy theo Tâm 
Thức. 

Kiến Tánh: Kiến là thấy, tánh là Tánh Giác. 
Kiến Tánh là thầm hội Tánh Giác Biết luôn hiện hữu 
nơi sáu căn không lúc nào mất, mặc dù không có 
cảnh, nhưng nó vẫn hiện. 

Mê: Là chúng ta quên mất Tánh Giác, không an 
trú trong nó. 

Lầm: là chúng ta nhận Tâm Vọng chợt có chợt 
không cho là chơn tâm của mình, rồi sinh ra buồn, 
giận, thương, ghét… 
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Minh Tâm Kiến Tánh: Là người thấy được 

vọng tâm như thế nào. Và nhận ra Phật Tánh như thế 
nào. Phật Tánh hay Tánh Giác nó vốn có sẵn trong 
mỗi người, chúng ta biết tu thì nó sẽ hiển lộ, nó là 
Chân Tâm, là Phật Tánh, là Tri Kiến Phật…. Như 
chúng ta giữ giới thanh tịnh thì nó liền hiển lộ. Còn 
như chúng ta khởi tham, sân, si, vọng tưởng, phiền 
não thì Phật Tánh bị che khuất,như mặt trăng bị mây 
che vậy. Người nào  được minh tâm kiến tánh thì 
trong tâm người này luôn có Phật thuyết pháp. 
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Nói về Tâm (Tâm Thức), chúng tôi xin kể câu 
chuyện ngắn giữa tổ Bồ Đề Đạt Ma và tổ Huệ Khả. 
Khi tổ Huệ Khả đến gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài thưa: 

- Bạch thầy! Xin thầy an Tâm cho con. (An cái 
Tâm vọng tưởng sinh khởi). 

Tổ bảo: 

- Ông đưa tâm đó ra, ta an cho. (Ñưa cái tâm 
vọng của ông ra bây giờ đi, để ta làm cho nó an ngay 
liền cho). 

- Bạch thầy! Con tìm tâm không có. (Cái tâm 
vọng trước đó, nay không tìm được, vì nó đã trôi qua 
rồi, nó là vọng khởi, giả có, không tồn tại lâu). 

- Ta đã an Tâm cho ông rồi. (Vọng tưởng không 
tồn tại, chợt có, chợt không, đâu cần an). 

Qua câu chuyện trên, cho chúng ta thấy vọng 
tưởng không có Tự Tánh (thường hằng). Khi chúng 
ta mê, Tánh Giác ẩn mất. Nếu để sinh khởi vọng 
tưởng thì nhất định tạo nghiệp luân hồi. Vì thế, thiền 
sư Huyền Giác nói:  

“Còn mê lầm có sáu nẻo luân hồi 

Khi tỉnh giác không tìm ra dấu vết”.   

Sáu căn phát ra ánh sáng, là khi người đó nhận 
ra Tánh Giác, an trú trong chánh niệm. Nếu khi sáu 
căn của chúng ta bám theo sáu trần thì tâm khởi vọng 
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tưởng, phân biệt, chấp trước, nên sáu căn không phát 
ra Tánh Giác Biết Vô Phân Biệt .  

Pháp trần phiền não: Là những bóng dáng còn 
lưu lại trong tâm, do sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần 
cảnh bên ngoài mà có hình dáng, nhưng khi hình ảnh 
này qua rồi, chúng vẫn còn tồn đọng mãi trong tâm trí 
chúng ta một cái bóng, làm cho tâm chúng ta vọng 
tưởng đuổi theo nó. Chỉ khi nào chúng ta an trụ trong 
Tánh Giác Biết, sống với thực tại thì Pháp Trần 
không thể hiển lộ được. Nghĩa là khi chúng ta quét 
nhà thì biết mình đang quét nhà, chúng ta làm việc gì 
biết mình đang làm việc đó. Nên biết, Tánh Giác của 
Phật và Tánh Giác của chúng sanh hoàn toàn giống 
nhau, nhưng Đức Phật có tu nên thành Đẵng Giác, 
còn chúng ta thì không tin và không tu, còn mê, nên 
còn làm chúng sanh. 

Trạng thái chứng ngộ không có hình dáng mà 
phát ra từ trong tâm, giống như luồng điện phát ra ánh 
sáng. Khi chúng ta diệt hết pháp trần trong tâm thì 
thành Phật. 

Nếu có người nam người nữ nào muốn cầu Phật 
Đạo mà không rõ được Tự Tâm (Tánh Giác) của mình 
thì người ấy chưa nhận được hạt giống để thành Phật. 
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TỨ HƯỚNG VÀ TỨ QUẢ 

Hướng Tu Đà Hoàn 

Tu Đà Hoàn quả 

Hướng Tư Đà Hàm 

Tư Đà Hàm quả 

Hướng A Na Hàm 

A Na Hàm quả 

Hướng A La Hán 

A La Hán quả 

( Tứ Quả Thanh Văn . Bốn đôi tám bậc ) 

THAÄP THAÙNH TAM HIEÀN: 
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CAÂU HOÛI SOÁ 3 : Chæ Tuïng 4 Caâu Keä Kinh 

Kim Cang, Ñöôïc Nhieàu Phöôùc?  

     

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch ĐứcThế Tôn! Trong kinh Kim 
Cang thường khen ngợi người thọ trì bốn câu 
kệ…và giảng nói cho người thì phước đức này, 
hơn cả phước đức đem bảy báu chất đầy hư không 
trong mười phương là đông, tây, nam, bắc, bốn 
phía và trên dưới, mà bố thí; lại còn hơn cả phước 
đức đem thân mạng nhiều như số cát sông Hằng 
mà bố thí, mỗi ngày ba thời: sáng, trưa, chiều; cho 
đến bố thí suốt trăm ngàn vạn kiếp. Bốn câu kệ 
này như thế nào mà phước đức nhiều như vậy? 
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GIẢNG : 

 
Bốn câu kệ ở trong kinh rất nhiều. Ở đây, Đức 

Phật dạy, nếu có người nào nhớ một bài kệ trong 
nhiều bài kệ ở kinh Kim Cang mà đọc tụng, giảng nói 
cho người khác thì phước đức của người này vô 
lượng. Bởi vì, trong kinh Kim Cang, Đức Phật chỉ rõ 
Phật Tánh (vô hình, vô tướng) thường hằng. Còn 
những vật thuộc về hữu hình thì sẽ hoại diệt, bởi vậy, 
cho dù chúng ta đem bố thí thân mạng cho cọp đói, 
nhưng phước đức cũng không bằng ghi nhớ đọc tụng 
bốn câu kệ trong Kinh Kim Cang. Vì thân hữu hình 
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của chúng ta rồi cũng phải chết, cho nên trong kinh 
Kim Cang Đức Phật dạy: 

“Nhứt thiết hữu vi pháp 

Như mộng huyễn bào ảnh 

              Như lộ diệc như điển 

              Ưng tác như thị quán” 

(Tất cả pháp hữu vi 

Như mộng huyễn bọt bóng  

Như sương, như điện chớp 

Phải nên quán như vậy.) 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Tất cả chúng sinh 
đều có Phật Tánh. Tánh này xưa nay không sinh, 
không diệt, chỉ vì mê, ngộ khác nhau, nên có 
Thánh có Phàm. Vì sao? Vì chúng sinh bị vô minh 
che lấp, nên mãi mãi đọa lạc trong sinh tử; chư 
Phật giác ngộ nên thành Phật đã lâu. Nếu kẻ thiện 
nam, người thiện nữ nào cầu Phật đạo thì con 
đường này chia thành bốn bậc, gọi là 4 câu kệ : 

  1. Thân không 

     2. Tâm không 

     3. Tánh không 
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     4. Pháp không 

Thế nào gọi là Thân không? Vì thân này do 
cha mẹ sinh ra, nên có đầy đủ khí huyết của cha 
mẹ. Chín lỗ thường chảy ra những chất bất tịnh 
hôi thối. Thân do bốn đại giả hợp tạo thành, rồi 
cũng tan rã. Nếu có người nào biết được thân này 
là giả, dù chưa chết cũng như đã chết; nếu như 
biết mượn thân giả này mà học Phật tu hành, gọi 
là ngộ được thân không. 

GIẢNG : 

Thân không : Là cái thân không thật có, là tạm có. 

Đoạn này Đức Phật nói thân chúng ta và thân của 
người khác là giả hợp (tạm có), do đất, nước, gió, lửa 
duyên nhau tạo thành. Thân chúng ta thường chảy ra 
những chất bất tịnh nhơ uế từ chín lỗ (2 lỗ mắt, 2 lỗ 
mũi, 2 lỗ tai, lỗ miệng, lỗ đi cầu và lỗ đi tiểu . Sau khi 
chết rồi, cũng tan trở về cho bốn đại. Vì thế, Đức Phật 
dạy: 

Nhân duyên sở sanh pháp 

Ngã thuyết tức thị không 

Nhược danh thị giả danh 

Thị danh trung đạo nghĩa  

(Các pháp do duyên sinh 

Nên ta nói là không 
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Có tên nhưng tên giả 

Đây  là nghĩa Trung Đạo).  

Biết vậy, chúng ta nên mượn thân giả huyễn này 
để tu hành thành Phật.  

Thế nào gọi là Tâm không? Là người biết 
quán sát Chơn Tâm của mình, không sinh, không 
diệt, chí thánh, chí linh. Còn Tâm Thức vọng khởi 
thì tùy theo cảnh mà hiện; lúc gặp cảnh như là có, 
cảnh qua rồi như là không. Nay ngộ được Chơn 
Tâm, thường giác, không còn mê lầm, không còn 
trôi theo tâm thức vọng tưởng, chỉ nương Chân 
Tánh để làm chủ mình, gọi là tỏ ngộ Tâm Không. 

GIẢNG : 

Tâm không : chỉ cho cái Tâm Thức không thật 
có, tạm có thôi. 

Chúng ta biết, Chơn Tâm, (Phật Tánh, Tri Kiến 
Phật…) thì thường hằng. Còn Tâm Thức vọng khởi, 
duyên theo trần cảnh mà sanh,như nước gặp gió hiện 
ra sóng, có đó rồi tan đó. Khi gặp cảnh như là có, 
cảnh qua rồi như là không. (Không có thật tướng). 

Thế nào gọi là Tánh không?  Người biết 
quán sát Tự Tánh của mình thường vắng lặng, 
không lay động, có cảm ứng thần thông, biến hóa 
vô cùng, uy linh không nghĩ bàn, trong sáng thanh 
tịnh, tự giác tự ngộ, linh thiêng vô cùng. Còn các 
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pháp hữu vi đều do duyên hợp, duyên tan, không 
có Tự Tánh thường hằng (Tánh Không), gọi là tỏ 
ngộ Tánh không. 

GIẢNG : 

Tánh Không: là không có Tự Tánh thường 
hằng. Các pháp hữu vi không có Thật Tánh thường 
hằng vì chúng do duyên hợp mà có.  

Người ngộ được “Tánh Giác Biết”, biết được 
các pháp do duyên hợp mà thành, duyên tan thì không 
còn, thấy các pháp không thật có (tạm có, giả có). Bát 
Nhã Tâm Kinh ghi: “Sắc tức là không, không tức là 
sắc”. (Tạm có nên xem như là không).  

Thế nào gọi là pháp không? Là người hiểu 
được kinh điển của Đức Phật dạy, đều là những 
pháp môn phương tiện, hướng dẫn chúng sinh vào 
đạo; như nước dùng để rửa bụi, như thuốc dùng 
để chữa bệnh. Nay họ ngộ được Tâm Thức là 
không thì kinh pháp cũng không. Bệnh khỏi thì 
không còn cần thuốc, gọi là tỏ ngộ pháp không. 

GIẢNG : 

Pháp Không : Tức là hiểu Giáo pháp của Đức 
Phật là những phương tiện thiện xảo để hướng dẫn 
chúng sanh quay về nhận ra Phật Tánh sẳn có trong 
tâm của mình để an trụ, để không còn bám theo Tâm 
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Thức nữa. Khi đã giải thoát Tâm Thức rồi thì phải 
buông pháp môn để được tự tại. 

Giáo pháp Đức Phật dạy là phương pháp để 
chúng ta thực hành, khi đắc đạo rồi, phải buông bỏ; 
giống như ngón tay chỉ mặt trăng, chúng ta hướng 
theo ngón tay để thấy mặt trăng; như qua sông phải 
nương thuyền bè, khi lên bờ rồi thì phải bỏ thuyền. Vì 
thế, thiền sư Viên Chiếu dạy: 

“Qua sông phải dùng bè 

Đến bến bỏ thuyền ghe” 

 



 48 

 
Khi chúng ta chứng ngộ rồi, tức là an trú trong 

Tánh Giác, nhìn bằng trí tuệ Bát Nhã, cũng gọi là Tri 
kiến Phật. Suốt 49 năm, Đức Phật thuyết pháp độ 
sinh, cho đến khi ngài sắp nhập Niết bàn, ngài nói: 
“Suốt 49 năm, Ta chưa nói một lời”. Trong kinh 
Kim Cang Đức Phật dạy: “Chánh pháp còn bỏ, 
huống hồ phi pháp”. Chúng sinh vì vô minh, vọng 
tưởng, phân biệt, chấp trước, thấy tất cả pháp cho là 
thật có, nên mới bị khổ đau, phiền não chồng chất 
(chấp pháp thì bị pháp chuyển). 



 49 

Chèo thuyền trên sóng vô minh 

Bóng in đáy  nước giật mình sông mê 

Nói về như chẳng có về 

Tàn phai giấc mộng bốn bề Chân Như. 

Nói vọng tâm và chân tâm thường xen lẫn 
nhau, gặp cảnh như có, đó là vọng tâm, cảnh qua rồi 
như không, tức là Tánh Giác (Vô vi mà không ngoài 
hữu vi). Vì vậy, khi chúng ta buồn, giận, thương, ghét 
mà biết mình đang giận, buồn, thương, ghét, đó là 
Chơn Tâm hiển lộ (giống như khi sóng tan thì còn lại 
nước). Nghĩa là trong sáu căn đều có Tánh Giác Biết. 
Ví dụ: khi tai nghe tiếng mà có Ý phân tích thì sanh ra 
Tâm Thức, trong Tâm Thức có chứa Vọng Tâm và 
Tánh Giác. Khi nào Vọng tan thì còn lại Tánh Giác. 
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Ý nghĩa bốn câu này là cửa ngỏ, là con đường vào 
đạo, siêu phàm nhập Thánh. Mười phương chư 
Phật trong ba đời nhờ con đường này mà thành 
Phật; mười phương Bồ-tát cũng nhờ đây mà tiến 
bước tu hành. Vì sao? Vì người ngộ được ý nghĩa 
câu kệ thứ nhất (Thân Không) theo đó tu hành, là 
chứng được quả Dự lưu, Tu-đà- hoàn. 

Người tu chứng quả này, là thấy tất cả pháp do 
nhân duyên giả hợp, không bám theo nữa nên chứng 
ngộ, nhập vào dòng thánh, còn bảy lần sinh tử nữa 
mới chứng A La Hán quả .  
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Người ngộ được ý nghĩa câu kệ thứ hai (Tâm 
Không) theo đó tu hành, thì chứng được quả Nhất 
lai, Tư-đà-hàm. 

Người chứng quả này, còn một lần sinh tử. 

 Người ngộ được ý nghĩa câu kệ thứ ba 
(Tánh Không) theo đó tu hành, thì chứng được 
quả Bất lai, A-na-hàm.  

Người chứng quả này, đời sau sinh lên cõi trời 
A Na Hàm Thiên, không còn sanh trở lại cỏi Ta Bà 
nữa.  

Người ngộ được ý nghĩa câu kệ thứ tư (Pháp 
Không) theo đó tu hành, thì chứng được quả Vô 
sinh, A-la-hán. 

Người chứng quả này, là quả Thanh Văn A La 
Hán, không còn luân hồi sanh tử. 

Bốn câu kệ này mở rộng cửa Phật Đạo. Nếu 
người thường thọ trì, đọc tụng, giảng nói cho người 
khác nghe, làm cho họ ngộ được Tri Kiến Phật thì 
nhất định sẽ thành Phật. Vì thế, chúng ta biết, phước 
đức này rất lớn, hơn cả trăm ngàn vạn lần phước đức 
đem bảy báu và thân mạng bố thí, như trên đã nói. 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù! Phật trước, Phật sau cùng 
đồng một thể, Phật Tánh như nhau. Nhưng mỗi 
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người phải tự mình được minh tâm kiến tánh, tự 
mình tu tập thành Phật. Bởi vì, Phật Tánh vốn sẵn 
có trong mọi người, chỉ vì tự mình không nghe 
theo lời Phật dạy mà tu hành, không có công đức 
gì trong Phật pháp, nên không thành Phật được.  

Nếu người muốn thành Phật phải tu mười điều dưới 
đây: 

 

GIẢNG : 

Đoạn này, Đức Phật dạy cho chúng ta biết, tất 
cả các Đức Phật trong ba đời, mười phương đều có 
Phật Tánh giống như chúng sinh. Nhưng các Ngài 
thấy được Thân Không, Tâm Không, Tánh Không và 
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Pháp Không, nên quý ngài đều đã thành Phật, còn 
chúng ta thì chưa thành.  

1. Giữ gìn trai giới để làm nền tảng đạt đến 
quả vị Phật. 

Người tu hành, điều quan trọng nhất là giữ giới  
thanh tịnh, mới mong đạt đến quả vị Phật. Vì do giữ 
giới mới sanh định, từ định mới phát sanh Huệ (Tuệ 
Giác). 

2. Tìm bậc Minh sư chỉ dạy tu hành. 

Bậc minh sư ở đây là chỉ vị thầy có duyên với 
mình. Chỉ bày Tánh Giác cho mình. 

3. Phải biết rõ Tâm, Tánh một cách sáng 
suốt. 

          Phải biết rõ đâu là Vọng Tâm, đâu là Tánh Giác 
của mình. Nghĩa là khi tâm tính toán, phân tích (Vọng 
Tâm), biết đang tính toán, phân tích (Tánh Giác). 

4. Làm nhiều việc phước đức để tô bồi  nền 
đạo đức của mình. 

Tu phước là gồm cả hạnh tài thí và pháp thí. 

5. Kết duyên lành với mọi người, làm cho 
căn lành độ sanh của mình ngày càng tăng trưởng. 

Chúng ta có gieo duyên với chúng sinh, đến khi 
làm việc gì, chúng ta nói ra, họ đều nghe theo. 
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6. Hiểu rõ nhân quả, không làm việc sai trái. 

Nhờ hiểu nhân quả, nên chúng ta tùy duyên, 
không vọng tìm cầu. 

7. Phải tỉnh thức xa lìa tà ma, xa lìa ngoại 
đạo. 

          Tà ma là cái tâm xúi mình làm bậy, cũng nên xa 
tránh ngoại đạo, chỉ một lòng quy y Phật, Pháp, Tăng. 
Thực hành theo giáo lý của Đức Phật . 

8. Sống theo Tánh Giác thường hằng, không 
nên chạy theo năm dục. 

Sống theo Tánh Giác Biết tức là mình Biết 
mình đang là (đi biết mình đang đi,buồn biết mình 
đang buồn) không phân tích, suy luận, đúng, sai, phải, 
quấy… Năm dục là tài, sắc, danh, thực, thùy.  

9. Tinh tấn tu tập, thực hành theo hạnh của 
Phật. 

Hạnh của Phật là từ bi, trí tuệ, thanh tịnh. 

10. Phải thấy rõ thật tướng các pháp. 

Bởi vì tất cả pháp luôn sinh diệt, biến đổi, 
duyên hợp, vô tướng, vô tánh. 

Nếu người đủ mười công đức này thì sẽ mau 
chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
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Lại nữa, này Văn Thù Sư Lợi! Sau khi Ta 
diệt độ, vào thời mạt pháp có rất nhiều chúng sinh 
căn tánh đần độn, thấp kém, tâm ý si mê, tính tình 
mê muội; mặc dù họ có giữ gìn trai giới, nhưng 
không có trí tuệ, lại ngã mạn, cống cao, tôn sùng tà 
kiến, không chịu khiêm tốn, không tìm cầu minh 
sư để học hỏi theo chánh pháp; họ lại chấp trước, 
nhận giả làm chân. Hoặc có người chấp kinh sách, 
văn tự; hoặc chấp tụng cho nhiều; hoặc hiểu một 
câu, một lời Phật dạy, rồi tự cho mình là thông 
minh, chưa làm nói làm, chưa chứng nói chứng, 
căn lành tu ít, quả tốt muốn nhiều. Những kẻ ngu 
như thế, không hiểu ý Phật, tự mình điên cuồng, 
lừa mình dối người; tuy có nhân lành, nhưng khó 
thoát được quả báo dữ. Vì sao? Vì họ trồng nhân 
Bồ đề không chân thật, nên quả Bồ đề không đạt 
được; khi mất thân người rồi, muôn kiếp khó trở 
lại. 

Đọan này Đức Phật dạy, sau khi Ngài diệt độ, 
có những chúng sinh si mê, đần độn, căn tánh thấp 
hèn mà lại cống cao ngã mạn, chưa chứng mà tự nói 
mình đã chứng. Phần đông là họ bị bệnh cố chấp, 
không chịu khiêm tốn học hỏi, cứ cho ta đây là tài 
giỏi, mắc cái nạn Thế Trí Biện Thông, làm sai cái 
nhân Bồ Đề, cho nên bị đọa lạc.  
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CAÂU HOÛI SOÁ 4 :  Taïo Nghieäp Gì, Thoï 

Thaân Hình Khaùc Nhau? 

         
Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật : 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Bốn loài chúng 
sinh tạo những nghiệp gì mà thọ thân hình có sai 
khác? 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Tất cả chúng sinh từ 
đời vô thỉ đến nay tạo rất nhiều tội nghiệp điên 
đảo, tâm luôn vọng niệm, đánh mất Tự Tánh, chạy 
theo cảnh trần; bởi do tham, sân, si mà tạo ra vô 
lượng vô biên tội lỗi, làm những việc sát sinh, trộm 
cướp, dâm loạn, nên chịu luân hồi trong sáu 
đường, thọ thân hình khác nhau. 

Nay Ta nói sơ lược về nghiệp chướng căn 
bản điên đảo của bốn loài: 

1. Loài sinh bằng trứng: Người này đời 
trước vì kế sinh nhai nên tâm họ tham lam, dùng 
nhiều mưu mô tinh vi thủ đoạn, lừa đảo mọi người, 
nên đời nay đọa vào loài sinh bằng trứng, như 
chim, cá v.v…Người tạo nghiệp nhẹ thì sinh làm 
chim, vừa thấy người liền bay lên cao. Kẻ tạo 
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nghiệp nặng thì đọa làm cá, vừa thoáng thấy người 
thì lặn sâu xuống nước. 

2. Loài sinh bằng thai: Người này đời trước 
tham đắm chuyện tình dục, nên bị đọa, sinh ra 
bằng bào thai, như người, thú vật, loài có vú sinh 
con. Người tham đắm chuyện tình dục chánh đáng, 
như vợ chồng thì được sinh làm người; nếu sinh 
hoạt tình dục tà vạy (tà dâm) thì sinh làm loài thú 
bốn chân. 

3- Loài sinh chỗ ẩm ướt: Người này đời 
trước ưa thích nhậu nhẹt, say xỉn, thích gây lộn, 
đánh đập mọi người, nên bị đọa vào loài côn trùng, 
như muỗi, gián, ở nơi ẩm ướt, dơ dáy. 

4- Loài sinh biến hóa: Người này đời trước 
sống không chân thật, trước mặt khen người, sau 
lưng chê họ, nên bị đọa vào loài hóa sinh như ve, 
bướm .v.v. 
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Này Văn Thù Sư Lợi! Trong bốn loài, sáu 

đường, chỉ có loài người là quý nhất. Đức Phật tu 
đắc đạo từ trong loài người, kẻ tạo nghiệp báo 
cũng trong loài người. Người tu phước nhất định 
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sinh lên cõi trời; kẻ tạo nghiệp ác chắc chắn đọa 
vào địa ngục; người có đức được làm Thần; có đạo 
được làm Thánh. Tội phước đều có nguyên nhân, 
chỉ do mình tạo ra; đến khi lâm chung, theo nghiệp 
lành hay dữ mà chịu quả báo tốt, xấu. 

Trong bốn loài, sáu đường, chỉ có cõi người 
là dễ tu nhất, các cõi khác không sánh bằng. Một 
khi mất thân người thì khó mà trở lại.   
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CAÂU HOÛI SOÁ 5 :  Theá Naøo Goïi Laø Nguõ 

Nhaõn?     

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật : 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào là năm 
nhãn? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Năm nhãn gồm có: 

1. Nhục nhãn: Mắt nhìn thấy được chỗ sáng, 
không thấy được chỗ tối, chỉ thấy trước mặt, 
không thấy sau lưng. (Con mắt của người đời). 

2. Thiên nhãn: Nhìn thấy rõ trước, sau, 
trong, ngoài, núi gò, vách đá không bị ngăn ngại. 
(Con mắt của Chư Thiên cỏi trời). 

3. Huệ nhãn: Nhìn thấy rõ nghĩa lý cạn sâu 
trong văn tự, thấy được quả báo đời trước, đời 
sau, lành hay dữ, như thấy chỉ  trong lòng bàn tay. 
(Con mắt của người tu hành). 

4. Pháp nhãn: Thấy được pháp của chư Phật 
trong ba đời, mười phương,Thấy được Phật Tánh 
trong chúng sanh, dùng các pháp làm phương tiện, 
theo căn cơ của chúng sinh mà giáo hóa. (Con mắt 
Đạo Lý). 
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5. Phật nhãn: Sáng suốt hoàn toàn, nhìn thấy 
khắp mọi nơi, thấy nhiều đời, từ đời vô thỉ đến nay 
và cả về sau, thấy rõ tất cả nhân quả của chúng 
sinh, như  ở trước mắt. (Con mắt của bậc Đại Giác 
Ngộ). 

Năm loại mắt này nhờ công đức tu hành cảm 
ứng được. Chỉ có Đức Phật đầy đủ viên mãn, còn 
các vị thánh không sánh bằng.  

Mặc dù chia ra năm loại mắt, nhưng đều 
phát ra từ trong tâm. Người tu hành đạt đến minh 
tâm kiến tánh thì ai cũng có đầy đủ năm loại mắt 
này. 
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GIAÛNG: 

Đức Phật đã trả lời câu hỏi của ngài Văn Thù 
Sư Lợi như trên. Sau đây, chúng tôi sẽ triển khai thêm 
lời dạy của ngài về năm loại mắt: 

1. Nhục nhãn là con mắt phàm phu, là cách nhìn 
của người thế tục. Theo quan niệm của kẻ phàm 
phu. Họ luôn cho rằng bất cứ điều gì thấy, hiểu, 
làm, là đúng,là thường còn. Cái nhìn của  người 
thế tục thì mê mờ, tà kiến, ngã chấp, ngăn ngại, 
thấy gần, thấy thường còn… 
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Mê mờ nghĩa là không hiểu rõ bản chất thật sự 

của cuộc đời, cứ tưởng mọi sự việc là thường còn, 
lòng người không bao giờ thay đổi…(quan niệm sai 
lầm). 

Tà kiến là cố chấp theo những điều sai lầm, 
bảo thủ tư tưởng, ý kiến của mình mà không biết rằng, 
ý kiến ấy không phải là mình, mà là ý phát khởi từ sự 
phân tích, sân giận, si mê, điên đảo, có ra từ Tâm 
Thức…Mình vốn là Tánh Giác, là Tri Kiến Phật, còn 
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những hiểu biết do suy luận thì không phải là mình, 
thế mà cứ cho là mình ,rồi ôm ấp, bảo thủ. 

Ngăn ngại tức là chướng ngại, vì con mắt thịt 
của chúng ta chỉ nhìn thấy đằng trước, không thấy 
đằng sau, không thấy cách vách, thấy gần chẳng thể 
thấy xa… 

Thấy thường còn tức thấy mọi sự vật, mọi vật 
đều thường còn, không thay đổi, rồi khởi lòng tham 
đắm. Do tâm vọng tưởng rồi khởi sân, si. Thấy thân 
năm uẩn là chính mình nên bảo thủ, dẫn đến chính 
thân mình bị ràng buộc, bị đau khổ, bị ái dục. 

2. Thiên nhãn: Là con mắt có thể thấy xa, thấy rõ 
chúng sanh luân hồi trong sáu đường, thấy 
trong bóng tối, thấy xuyên qua đất, qua núi, 
không bị ngăn ngại. 
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Người muốn đắc thiên nhãn phải tu thiền định 

để chứng quả A-la-hán, đạt Lục Thần Thông (thiên 
nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, túc mạng 
thông, tha tâm thông, lậu tận thông) hoặc tu mười 
điều thiện (không sát sanh, không trộm cướp, không 
tà dâm, không nói dối, không hai lưỡi, không thêu dệt, 
không ác khẩu, không tham lam, không sân hận, 
không si mê) để sau khi chết, được sinh lên cõi trời, sẽ 
có thiên nhãn thông. 
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3. Huệ nhãn: Là con mắt của người tu hành đã chứng 
quả A La Hán, Duyên Giác, Bồ Tát, thấy rõ thật tướng 
các pháp là vô thường, sinh diệt, thay đổi.  

Tất cả sự vật trong thế gian này đều tuân theo 
qui luật thành, trụ, hoại, không; sanh, trụ, dị, diệt; 
cũng như bản thân chúng ta phải theo qui luật sanh, 
già, bệnh, chết. Tất cả các pháp cũng như thân mình, 
tuy thấy có nhưng tất cả đều do giả hợp, tức không 
thật có. Các pháp đều giả danh, tạm có mà thôi, không 
có gì trường tồn vĩnh cửu cả. 

 
4. Pháp nhãn :  Là con mắt đạo lý  

 Con mắt Đạo Lý có hai : 
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a- Thấy được Phật Tánh trong chúng sanh nên 
khởi tâm từ bi thương xót, tôn trọng bình đẳng với 
mọi loài, không phân biệt quan dân, chủ tớ, sang hèn, 
người vật… 

b- Thấy suốt các pháp môn giáo hóa của ba đời 
chư Phật. Pháp môn gồm có hai: pháp môn cứu cánh 
và pháp môn phương tiện. 

Pháp môn cứu cánh là chỉ thẳng Phật Tánh     
(Tánh Giác Biết) sẵn có nơi mỗi chúng sanh.  

Pháp môn phương tiện tức tùy duyên, tùy căn 
cơ người mà hóa độ; nghĩa là chúng ta không thể chỉ 
thẳng Phật Tánh cho người khác hiểu, vì sợ họ không 
tin. Do đó, chúng ta phải dùng các pháp môn khác để 
giáo hóa như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo...giúp họ 
hiểu được giáo lý của Đức Phật, rồi sau đó mới chỉ 
cho họ nhận ra Phật Tánh trong chính con người của 
họ. Đạo lý tức là con mắt của Bồ-tát.  
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5. Phật nhãn là con  mắt nhìn thấy thông suốt vô 
ngại, thấy vô lượng vi trần số kiếp, từ quá khứ đến tận 
vị lai, thấy rõ căn tánh, trình độ chúng sanh, thấy rõ 
nhân quả ba đời nhân sinh vũ trụ mà không bị lệ thuộc 
vào thời gian lâu xa… Chúng sanh tu hành đắc đạo 
thành Phật rồi, mới có được Phật nhãn. 
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Với Phật nhãn, chư Phật có thể thấy thông suốt 

vũ trụ, nhân sinh…. 

Vũ trụ:  
Trong vũ trụ này, chúng ta biết rằng mặt trăng 

quay xung quanh địa cầu, còn địa cầu lại quay xung 
quanh mặt trời. Ngoài ra, còn có các hành tinh khác 
cũng quay quanh mặt trời. Tất cả hợp lại tạo thành 
một thái dương hệ. Trong vũ trụ bao la này, có rất 
nhiều thái dương hệ như vậy, nhiều thái dương hệ sẽ 
tạo thành một thế giới, nhiều thế giới sẽ tạo thành một 
vũ trụ. 
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Ban đêm, nhìn lên bầu trời ta thấy hằng hà sa số 

vì sao. Thực ra, đấy chính là những hành tinh, chúng 
cũng đang quay xung quanh mặt trời như địa cầu của 
chúng ta. 

Nhờ ánh sáng mặt trời chiếu đến, địa cầu của 
chúng ta  mới sáng, còn những cõi khác, như cõi Phật 
Dược Sư, Phật A Di Đà, không cần mặt trời chiếu, mà 
vẫn luôn sáng, vì nhờ có hào quang của Chư Phật, bồ-
tát chiếu khắp mà sáng. Tại sao ta không phát nguyện 
sanh về những cõi ấy! 
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Nhân sinh : 

 
Sự thật, con người chỉ là một hợp chất. Nếu 

chiếu quang tuyến x vào thân con người, ta thấy cơ 
thể con người chỉ là một bộ xương. Nếu đưa qua kính 
hiển vi, con người chỉ là những chấm phức tạp. Nếu 
đưa qua trường điện từ quang phổ, con người chỉ là 
một cái bóng trắng.  

Tại sao con người một khi bị chiếu những tia 
điện ấy xuyên qua thân thể lại thành như vậy? 

Bởi vì con người cũng như tất cả các pháp được 
cấu tạo từ những hạt năng lượng. Những hạt này chứa 
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điện tử âm quay xung quanh điện tử dương và trung 
hòa tử với tốc độ khủng khiếp, nên bản chất của 
chúng không đứng yên. Vả lại, hạt năng lượng lại 
không có màu sắc, không hình dáng, không thấy 
được… Con người cũng như sự vật, được cấu tạo từ 
những hạt này, nên cũng chỉ là do duyên giả hợp, 
không thật thể, là những bóng trắng mà thôi. 

 Vì vậy, Đức Phật dạy rằng, sự vật trong vũ trụ 
đều do cái không này tan hợp (năng lượng), tạo nên 
và biến hoại tùy duyên. Tất cả đều là giả có, tạm có, 
nên kể như là  không. 
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Bây giờ, ta sẽ tìm hiểu Phật nhãn qua kinh Bát 
nhã. 

 
Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật dạy: 
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 “Sắc chẳng khác không, không chẳng khác 
sắc”, theo khoa học nghĩa là vật chất không khác năng 
lượng, năng lượng không khác vật chất, như vậy :  

“Sắc tức là không”: vật chất đang tạm có ,kễ như là 
không (vật chất là năng lượng). 

“Không tức là sắc” : Nếu nói vật chất là không cũng 
không được, bởi vì nó đang hiện có nên phải nói là 
tạm có (năng lượng là vật chất). 

Cũng vậy, tất cả cảm thọ, suy nghĩ, tưởng 
tượng, phân tích…đều do gặp duyên mà có, mà 
không. Vì các pháp không giữ được tướng trạng còn 
hoài, nên con người (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), sáu 
căn (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý), sáu trần (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp)…đều do cảnh duyên hợp tan mà 
giả có, tạm có.  

Bồ-tát Quán Tự Tại dùng trí huệ Bát nhã quán 
chiếu thân ngũ uẩn và các pháp như thế nên được 
thoát khỏi khổ nạn. 

Chúng sanh học đạo, thâm nhập giáo pháp, hiểu 
thông kinh Bát Nhã, chứng được Trí Bát Nhã, sẽ thoát 
khỏi luân hồi, sanh tử, được tự tại như ngài Quán Thế 
Âm Bồ Tát. 
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Vì con người và sự vật đang tạm có, giả có. Đang 
thay đổi hình dạng liên tục. Vì vậy ,tuy có mà như là 
không. Nếu quán chiếu con người là KHÔNG, thì 
không có Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức (Ngũ Uẩn). 
Khi con người không có thật (chỉ tạm có) thì cũng 
không có Nhãn, Nhỉ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý (sáu căn). 
Một khi sáu căn không có thì đâu có Sắc, Thinh, 
Hương, Vị, Xúc, Pháp (sáu Trần). Sáu Trần đã không 
thì đâu có thể sanh ra Sáu Thức. Mười Tám Giới, 
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Mười Hai Nhân Duyên, Tứ Diệu Đế, Trí, Đắc, Sở 
Đắc. 

     Tóm lại, khi đã không có Con Người,thì : 

 Không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo (Tứ Diệu Đế) 

 Không có Vô Minh… Lão Tử (12 Nhân 
Duyên)… 

Năm loại con mắt trên, người phàm phu chỉ có 
nhục nhãn, nếu người có học đạo, có thể được thêm 
một chút huệ nhãn, pháp nhãn. 

Cõi trời có hai loại con mắt: nhục nhãn và thiên 
nhãn. 

A-la-hán, Duyên giác có ba loại con mắt: nhục 
nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn. 

Bồ-tát có bốn loại con mắt: nhục nhãn, thiên 
nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn. 

Phật có năm loại con mắt: nhục nhãn, thiên 
nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. 
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Nhờ có năm loại mắt, Đức Phật thấy rõ nhân 
sinh, vũ trụ và căn cơ, trình độ, nhân duyên của 
mỗi chúng sinh, nên ngài có thể khéo léo tùy 
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duyên hóa độ; những chúng sanh được Phật độ 
đều dễ dàng thâm nhập Phật pháp, tu hành đắc 
đạo.    
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CAÂU HOÛI SOÁ 6 : Sao Goïi Laø Thanh Tònh 

Phaùp Thaân?      

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật : 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào gọi là 
Thanh Tịnh Pháp Thân? 

 

Đức Phật đáp rằng: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Tự Tánh Thanh Tịnh là 
bản tánh sẵn có của chúng sinh, gọi là Pháp Thân. 
Nhưng chúng sinh chỉ thấy nhục thân, không thấy 
được Pháp Thân. Chỉ có tu hành thành Phật, mới 
thấy được Pháp Thân của mình từ vô thỉ đến nay 
vốn thanh tịnh. Pháp Thân này không sinh, không 
diệt, không thành, không hoại; ở hàng phàm phu 
gọi là Tâm Tánh; ở bậc Thánh Hiền gọi là Thánh 
Tánh; ở trong trời đất gọi là Thiên Tánh; ở địa vị 
Bồ-tát gọi là Phật Tánh; ở địa vị Phật gọi là Thanh 
Tịnh Pháp Thân .  

Nếu người không tu hành thì không bao giờ 
thấy được bản lai diện mục, tức là không tỏ ngộ 
được Pháp Thân Thanh Tịnh của mình. Nếu người 
muốn ngộ được bản lai diện mục mà không cầu 
thầy chứng minh thì chỉ lấy vọng làm chân, lâu 
ngày sẽ thành tà ma ngoại đạo, thành yêu quái lừa 
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gạt chúng sinh. Đời nay bị pháp luật thế gian hình 
phạt; sau khi chết bị đọa vào trong ba đường ác, 
khi mất thân người rồi, khó mà trở lại được.  

GIẢNG : 

Ở đây, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát bạch Phật: 
“Thế nào là Thanh Tịnh Pháp Thân?”. 

Đức Phật đáp, Thanh Tịnh Pháp Thân còn gọi là 
Tự Tánh Thanh Tịnh, là Bản Lai Diện Mục, là Tri 
Kiến Phật, là Phật Tánh, là Tánh Giác, là Tánh Viên 
Giác, là Như Lai, là Ông Chủ, cũng gọi là Bộ Mặt 
Thật… Vì thế, trong Thiền Tông thường nói: “Mặt 
mũi thật của ông trước khi cha mẹ chưa sinh là ai?”. 
Nói về Thanh Tịnh Pháp Thân có rất nhiều tên gọi, 
trong phàm phu thì tên khác, trong Thánh hiền thì tên 
khác, trong Bồ-tát thì tên khác, chỉ  khi nào thành 
Phật thì mới gọi là Thanh Tịnh Pháp Thân. 

Đức Phật dạy, khi thành Phật mới thấy được 
Thanh Tịnh Pháp Thân, chưa thành Phật thì không 
thấy, nhưng có thể thấy được cái diệu dụng của nó. 
Tức là ở trong loài nào thì nó làm chủ nhân ông của 
loài đó. (Tánh Giác Biết của muôn loài). 

Người muốn tỏ ngộ được bản lai diện mục của 
mình, thấy được, cảm nhận được thì phải có thầy khai 
thị. Có người nói: tôi thấy Phật Tánh rồi, tôi có hào 
quang rồi, tôi niệm Phật có mùi thơm rồi, nếu nghĩ là 
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mình thành Phật rồi thì đó là ngoại đạo, là thành yêu 
quái. Vì họ muốn nói ra để phỉnh gạt chúng sanh, họ 
nói: “Ta đã thành Phật rồi, ta đã chứng đạo rồi”. Cho 
nên khi ở hiện đời, họ thường bị pháp luật hành phạt, 
lúc mất thân này rồi thì muôn kiếp bị đọa lạc, không 
bao giờ được trở lại làm thân người nữa. 

 
Đức Phật dạy, chúng sanh thì phải có đủ ba thứ: 

Có vọng Tâm, có  nhục thân, và có Chơn Tâm.  

Vọng tâm và chơn tâm thuộc về Tâm, còn nhục 
thân thuộc về Thân xác. Vọng tâm và nhục thân thì 
sau khi chết sẽ mất đi. Vọng tâm này khi gặp cảnh thì 
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hiện ra buồn, vui, thương, giận, lo, sợ, yêu, ghét, 
mong muốn, tham lam, cảnh qua rồi thì nó không còn.  

Nhục thân này khi chết đi thì không còn gì hết. 
Chỉ có Chơn Tâm là Tánh Giác, tức là Pháp Thân 
thì còn mãi. Khi còn trong phàm phu, nó chính là chủ 
nhân ông. 

Đức Phật dạy, Pháp Thân này có nhiều tên như: 
Thanh Tịnh Pháp Thân, Bản Lai Diện Mục, Tự 
Tánh, Bản Tánh, Tri Kiến Phật, Phật Tánh, Tánh 
Giác…  

Người thường Giác Biết là người sống trong chánh 
niệm, theo Thiền Tông nói, khi đi mình biết mình 
đang đi, khi ngồi mình biết mình đang ngồi, khi giận, 
mình biết mình đang giận, khi vui, mình biết mình 
đang vui…Cho nên thiền sư Huyền Giác nói: 

“Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền 

Nói nín động tĩnh, thảng an nhiên” 

Người không giác biết thì trôi lăn theo vọng tưởng, 
quên mất cái hay biết của mình. Đến khi Tánh Giác 
Biết trở lại, thì mới giật mình. Khi Tánh Giác hiển lộ 
ra thì cái vọng tâm bặt dứt và cái ý dừng lại ngay.  
Đức Phật dạy, trong phàm phu thì nó là Tâm Tánh, 
trong thánh hiền gọi là Thánh Tánh, trong trời đất 
gọi là Thiên Tánh, trong Bồ-Tát gọi là Phật Tánh, 
trong Phật gọi là Thanh Tịnh Pháp Thân. 
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 Bình thường, tất cả những hành động, suy nghĩ 
của chúng ta ngay trong cuộc sống hàng ngày là do ý 
chủ động. Ý sai khiến tất cả mọi hành động của chúng 
ta. Vì thế, thiền sư Huyền Giác nói: 

“Tâm như người thợ vẽ 

  Hay vẽ ra các uẩn 

  Cùng các loại thế gian 

  Tất cả do tâm sinh”.  

Trong tâm ý của chúng ta thường bị chi phối theo 
ngoại cảnh buồn, vui, thương, giận, lo, sợ, yêu, ghét. 
Cho nên, mục đích tu là dừng tâm ý lại. Trong kinh 
Tứ Thập Nhị Chương ghi: “Dừng tâm lại một chỗ thì 
không việc gì không thành”. Nhưng tâm ý của chúng 
ta vẫn chạy mãi không dừng lại được. Vì thế, Duy 
Thức Tam Thaäp Tụng ghi: “Tuôn chảy như dòng 
nước”. Ý thức cứ tuôn chảy mãi làm cho chúng ta 
không dừng lại được, muốn quên cũng không được. 
Vì vậy, tu là tỉnh giác. Tâm ý của chúng ta luôn suy 
nghĩ việc quá khứ, tương lai mà bỏ quên hiện tại; cứ 
mãi miên man theo ý nghĩ, không yên được. Đa số 
người học đạo đều không biết được cái ý này là Tâm 
Thức vọng động điên đảo; nó không phải là mình. 
Mình chính là Tánh Giác, là Ông Chủ, đang ra lệnh 
cho cái Ý dừng lại. Điều này hòa thượng Thích Bửu 
Huệ dạy rất hay: 
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“Từ xưa tâm cảnh liên quan 

Cảnh mà xao động tâm an mấy người 

Muốn tâm lắng bớt duyên đời 

Cảnh mà thay đổi dễ dời được tâm”. 

(Cảnh và tâm) 

Tại sao ở trong loài người thì gọi nó là Tâm Tánh? 
(trong Vọng Tâm, có Tánh Giác) 

Khi ta tu tập, muốn dừng ý lại, thì ai chỉ huy? (khi 
Vọng Tâm hết, thì còn lại Tánh Giác chỉ huy). Tánh 
Giác chính là Chủ Nhân Ông của loài người vậy. 

 Khi ở trong loài nào, thì nó là Chủ Nhân Ông của 
loài đó. Chúng tôi chỉ chứng minh ở trong loài người 
như sau : 
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Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Trong sáu 
căn này đều có Tánh Giác biết theo sát. Khi nhìn trái 
cam mà biết đây là trái cam (nhưng chưa phân tích), 
đó là Tánh Giác Biết. Nếu không có Tánh Giác Biết 
thì mình không biết đó là trái cam. 

Khi Sáu Căn gặp Sáu Trần cảnh, cộng thêm Ý 
Thức thì sinh khởi phân tích; khi có ý chen vô thì nó 
biến ra thành Tâm Thức phân biệt. Trong phàm phu 
gọi là Tâm Tánh. 

Trong Tâm Tánh này có hai: ChânTâm và Vọng 
Tâm. (Tánh Giác + Tâm Thức). 

ChânTâm gọi là Tánh. Tánh này không thay đổi, 
lúc nào cũng hiện hữu. Vọng tâm là suy nghĩ mông 
lung: buồn vui, thương giận (thay đổi)… Hai trạng 
thái này luôn đan xen lẫn nhau, dẫn chúng ta tạo 
nghiệp bất thiện. Nếu chúng ta biết tu tập hướng 
thiện, thì đó là Chơn Tâm. 

“Một chút giận, hai chút hờn 

Lận đận cả đời, ri cũng khổ 

Trăm điều bỏ, ngàn điều xả 

Thong dong tấc dạ, rứa mà vui”. 

(Hòa thượng Thích Trí Thủ) 

Khi sáu căn gặp trần cảnh giống như nước gặp gió, 
vì cái ý xen vô nên sanh vọng động. Vọng động thì 
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sanh ra sóng. Sóng ở đây như là tâm tánh vậy. Trong 
sóng thì có nước và bọt. (Tánh Giác và Vọng Động). 

Chúng ta đi biển chỉ thấy có sóng mà không để ý 
tới nước, cũng như trong tâm chúng ta luôn thấy vọng 
mà không thấy chơn (Tánh Giác Biết) xen lẫn trong 
đó. Nếu chúng ta không biết được đâu là Vọng động, 
đâu là Tánh Giác Biết thì rất khó tu.  

Vọng tâm là trạng thái buồn, giận, vui, sợ, thương, 
ghét … khi có, khi không. Tánh Giác (Chân Tâm) 
luôn hiện hữu, như nước vẫn mãi là nước, còn vọng 
tâm như bọt nước, lúc hiện, lúc tan.  

Sở dỉ ở trong phàm phu gọi là Tâm Tánh, bởi vì 
trong Vọng Tâm đã có Tánh Giác nằm trong đó. Cho 
nên khi chúng ta buồn, chúng ta cũng biết mình đang 
buồn. Khi vui, chúng ta cũng biết mình đang vui … 
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Vậy thì ai biết mình đang đau khổ, ai biết mình 

đang giận?  

Đó là Tánh Giác, là Chủ Nhân Ông của loài 
người. Khi tỉnh giác, chúng ta buông hết quá khứ, 
tương lai, chỉ sống trong hiện tại là sống với Tánh 
Giác. Nó không trôi theo quá khứ và tương lai, chỉ có 
giây phút hiện tại thôi. Nhưng hiện tại thì không có. 
Nhìn chiếc đồng hồ đang kêu “tích tắc…tích tắc…” 
Nó hết “tích” thì qua “tắc”. Cái “tích” lúc trước nó 
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qua đi “tắc” để trở thành quá khứ. Cho nên cái giây 
phút hiện tại rất ngắn ngủi, cái giây phút hiện tại 
cũng rất mầu nhiệm mà chúng ta cứ mông lung theo 
vọng tưởng, để nó trôi về quá khứ mất rồi. Còn tương 
lai thì chưa tới. Vì thế, thiền sư Thiền Lão nói: 

“Sống ngày nay biết ngày nay 

Còn xuân thu trước ai hay làm gì”.   

Tỉnh giác là tỉnh giác ngay ở giây phút hiện tại, là 
cái thực thể đang nằm sâu ở bên trong, bây giờ nó 
hiển lộ ra. Khi chúng ta tỉnh giác thì nó hiển lộ ra để 
biết, vì nó vô hình và nằm sâu ở trong cõi lòng nên 
chúng ta không thấy được .Tuy nó vô hình nhưng nó 
là chủ động. Lúc chúng ta tỉnh giác, ngay khi đó, 
Tánh Giác hiện hữu, đem chúng ta trở về cội nguồn, 
Chân Như Phật Tánh của mình. 

“Trở về nguồn cội liền đến nhà 

Cũng không huyền diệu để phô khoe 

Một khối Chân Như thật trong suốt 

Quên mất cũng vì một niệm sai”.  

Phổ Âm 
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Ông Chủ là chủ nhân ông của loài người. Ông là 

Chủ Thể, là Chơn Ngã, Tánh Giác, Chơn Tâm, Phật 
Tánh, Tri Kiến Phật, Thanh Tịnh pháp Thân…. Nói 
chung, ông chủ có rất nhiều tên. Khi ông chủ tỏa ra 
năng lực là lúc chúng ta buồn quá, giận quá, đau khổ 
quá mà tỉnh giác được. Tỉnh giác ngay ở giây phút 
hiện tại thì ông chủ hiện ra. Tỏa năng lực và ra lệnh 
bảo cái ý dừng lại. Đức Phật dạy: “Nếu người không 
tu hành thì không bao giờ nhận được bộ mặt thật của 
mình”.  
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Đức Phật dạy, nếu người nào muốn tỏ ngộ bản lai 
diện mục của mình mà không cần thầy chứng minh thì 
chỉ nhận vọng làm chân. Tại sao phải cần thầy chỉ 
dạy? Bởi vì, những người có tu rồi, mới thầm hội 
được nó và giảng nói lại cho người khác nghe hiểu. Vì 
Phật Tánh không có hình tướng. Còn nói về người 
niệm Phật họ có mùi thơm là vô lý, chỉ khi chúng ta 
sắp lâm chung, có các bậc Thánh, các vị Bồ-tát,có 
Phật ở Tây phương đến… lan tỏa mùi thơm khắp nhà 
mình, mùi thơm này chính là mùi thơm của các vị ấy 
tỏa ra, chứ không phải mùi thơm trong cái thân tứ đại 
phàm phu tỏa ra. Ánh sáng trong nhà mình cũng 
không phải là ánh sáng của thây chết tỏa ra mà là ánh 
sáng của các vị Thánh ấy tới. Do đó, không có thầy 
chứng minh mà tự nói mình đã chứng ngộ. Vì tự mãn 
thì đâu có thể tiến tu đến quả vị Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Chuyện không nói có, lừa gạt 
chúng sanh, thành ma, thành tà. Cho nên, người tu 
hành cần phải quán sát lại mình, đừng chạy theo trần 
cảnh bên ngoài: 

“Hàng ngày quán lại nơi chính mình 

Xét nét kỹ càng chớ dễ khinh 

Trong mộng tìm chi người tri thức 

Mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình”. 

     Thiền Sư Hương Hải  
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CAÂU HOÛI SOÁ 7 :  Sao Goïi Laø Voâ Dö Nieát 

Baøn?        

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật : 

- Kính Bạch ĐứcThế Tôn! Thế nào gọi là Vô Dư 
Niết Bàn?  

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Vô Dư Niết Bàn là tâm 
vắng lặng không lay động. Các Đức Phật trong ba 
đời đều theo con đường này mà đạt đến tâm bất 
động, an lạc, gọi là vô Dư Niết Bàn. 

GIẢNG : 

Đức Phật trả lời, Niết bàn là tịch tịnh, vắng lặng, 
không có bóng dáng phiền não. Sự an lạc của Niết 
Bàn là sự an lạc không có đối tượng, còn niềm vui ở 
thế gian thì có đối tượng; như chúng ta trúng số thì 
vui, hay được người khác khen thì chúng ta vui…. 
Niềm vui của Niết Bàn tịch tịnh, vắng lặng, không có 
căn cứ vào một đối tượng nào cả. 

Đức Phật dạy, Niết bàn là trạng thái tâm linh của 
người tu hành khi đã dứt sạch phiền não sanh tử. Vui 
là trạng thái của chư thiên, giận là trạng thái của ngạ 
quæ, địa ngục. Từ sáng đến chiều chúng ta có đủ 
những trạng thái này vì chúng ta còn là phàm phu.  
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Tịch tịnh vắng lặng là trạng thái không vui không 
buồn, không có bóng dáng gì hết, hoàn toàn vắng 
lặng. Nếu vui có đối tượng thì đâu có vui lâu. Vì do 
có cái gì đó mà mình mới cảm thấy vui. Khi cảnh đó 
tan, thì niềm vui đó cũng không còn. Điều này thi hào 
Nguyễn Du nói rất hay: 

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” 

 Niết Bàn có 2 : 

* Hữu Dư y Niết Bàn 

* Vô Dư y Niét Bàn 

* HỮU DƯ Y NIẾT BÀN : 

Hữu Dư Y Niết Bàn là Niết Bàn của các Bậc đã 
chứng quả Thanh Văn, Duyên Giác Bồ Tát, tuy đã ra 
khỏi sanh tử nhưng còn sống trong cỏi Ta Bà. 

Hữu dư là còn dư cái gì? Là còn mang thân này. 
Khi Đức Phật thành Phật đạt được trạng thái tâm linh 
của đấng giác ngộ, nhưng ngài phải chịu theo nghiệp 
lực của thân tứ đại này. Trời nóng, Ngài cũng thấy 
nóng; trời lạnh, ngài cũng thấy lạnh. Cho nên, dù là 
bậc giác ngộ, nhưng khi còn sống thì phải chịu những 
cảnh bức bách ở thế gian. Các vị A La Hán cũng còn 
thân tứ đại, cũng chịu nóng, lạnh… 
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* VÔ DƯ Y NIẾT BÀN : 

Vô dư y Niết bàn là trạng thái chứng ngộ của các vị 
đã chứng quả và tịch diệt, đã xả bỏ thân mạng, không 
còn chịu những cảnh thời tiết nóng lạnh với chúng 
sanh. Vô dư y Niết bàn còn gọi là Bất sanh, tức không 
còn dính mắc, ràng buộc, là trạng thái tâm linh an tĩnh 
vắng lặng; giống như tấm gương soi mặt, không lưu 
giữ lại hình bóng nào cả. 

Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 33, Đức Phật 
nói về trạng thái Niết Bàn của Chư Phật trong Vô Dư 
Y Niết Bàn là : 

* Vô Sanh         : không sanh                                

* Vô úy             : không sợ 

* An Xứ            : chổ yên ở                                   

* Vô thối           : không thối chuyển 

* Vô tác            : không tạo tác                              

* Thanh lương  : trong mát 

* Vô Vi             : không cố tạo                              
*Quãng đại      : rộng lớn 

* Quang minh   : sáng tỏ                                       

* Vô trược        : Không xấu ác 

* Đăng minh     : đèn sáng                                      

* Tịch tĩnh : vắng lặng 
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* Bỉ ngạn         : bờ bên kia                                    

* Linh dược    : trường sanh bất tử 
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CAÂU HOÛI SOÁ 08 :  Tu Theá Naøo Coù Theå 

Vöôït Phaøm, Leân Thaùnh?     

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật : 

- Kính Bạch ĐứcThế Tôn! Người tu chứng như 
thế nào mà vượt khỏi phàm phu, chứng nhập quả 
thánh? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có kẻ thiện nam, 
người thiện nữ nào tin theo đạo Phật, từ bỏ đời 
sống gia đình, giữ gìn trai giới, chuyên tu mười 
điều lành, ba nghiệp thanh tịnh, xa lìa sáu trần, 
tìm vị thầy sáng suốt học hỏi chánh pháp, thực 
hành theo lời thầy dạy, chuyên tâm nhất ý, không 
khởi vọng tưởng theo chuyện thế tục; người đạt 
công phu như vậy thì chứng quả Tu Đà Hoàn. 

Lại có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào giữ giới 
luật và oai nghi thanh tịnh, nhất tâm thiền định, 
tâm không tán loạn. Các nghiệp thân, khẩu, ý đều 
chế ngự, chẳng nghĩ đến chuyện thế gian; người 
đạt công phu như vậy thì chứng quả Tư Đà Hàm. 

Lại có chúng sanh ba nghiệp không khởi; sáu 
trần không sanh; thanh tịnh lâu ngày; công đức 
bền vững; Tâm và Tánh thường hiệp nhứt; lòng 
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trần thường vắng lặng; Ý chẳng động lay; tâm 
được tự tại. Người có công phu như vậy thì chứng 
được quả A Na Hàm. 

Lại có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, ba 
nghiệp không khởi, sáu trần không sinh, giữ tâm 
luôn thanh tịnh, công đức bền vững, thân an lạc, 
tâm không vướng bận cảnh trần tự tại; người đạt 
công phu như vậy thì chứng quả A-la-hán. 

Bốn hạng người trên, chứng bốn quả này, công 
đức thù thắng hơn cả phàm phu ở cõi người và cõi 
trời Lục Dục, vào được đạo tràng Tịch Diệt của 
thánh hiền, cùng ra khỏi thế gian giống như Phật, 
giúp Phật hóa độ chúng sinh, làm cho thế giới này 
thanh tịnh, giống như thế giới chư Phật, thẳng đến 
Bồ-đề, không điên đảo. Đây là bốn quả vị của bậc 
thánh chứng đạo.  

Lại nữa, này Văn Thù Sư Lợi! Bốn hạng người 
chứng quả vị này, nếu người có niềm tin chân thật, 
thực hành theo thầy dạy, chuyên tâm tu tập, giới 
đức tinh nghiêm, uy nghi đầy đủ, không màng đến  
danh lợi thế gian, chỉ một lòng vì đạo; mặc dù 
chưa thông suốt triệt để, nhưng tâm kiên cố thanh 
tịnh giải thoát, giống như Phật; cho nên được vào 
địa vị siêu phàm nhập thánh.  
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GIẢNG : 

Bốn quả thánh là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na 
Hàm và A-La-Hán. 

Siêu phàm nhập Thánh là ra khỏi địa vị phàm 
phu, nhập vào dòng Thánh. 

Thánh quả Tu Đà Hoàn: Là rời bỏ ái ân, dâm dục 
(giống như các vị xuất gia), đoạn dứt trần duyên, trai 
giới thanh tịnh, chuyên tu mười điều lành (thân không 
sát sanh, trộm cắp, tà dâm; miệng không vọng ngôn, ỷ 
ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt; ý không tham, sân, si, xa lìa 
sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). 

Nên biết rằng, tất cả vật chất ở thế gian này không 
tồn tại mãi, nó thay đổi theo chu kỳ sinh, trụ, dị, diệt. 
Thân con người chúng ta cũng phải chịu sanh, lão 
bệnh, tử. Tất cả mọi vật đều bị vô thường chi phối: 

“Thoáng trước, lá vẫn còn đây 

Thoáng sau, lá đã rơi đầy ngoài sân 

Nào ai có biết trong giây phút 

Chiếc lá lìa cành, chiếc lá bay.  

Chúng tôi nói thêm về nhân quả. Trong cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta, gieo nhân thì hưởng quả, vay 
thì phải trả mà trả thì phải trả có lời; đó là một định 
luật tất yếu. Vì thế, dân gian ta có câu:  

“Hồi xưa trả báo thì chày 
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Ngày nay trả báo bằng vay nhãn  tiền”. 

Thời kỳ mạt pháp này, ân oán tới đòi rất nhanh, 
làm người mà không chịu vun bồi đức hạnh thì không 
thể nào vượt qua những khổ nạn. 

Ngũ Dục Lạc là tài, sắc, danh, thực, thùy. Ăn 
ngon, mặc đẹp, ngủ nhiều… làm cho con người đọa 
lạc và trả quả rất nặng. Con người sống ở thế gian, họ 
cho rằng vật chất đầy đủ, vợ đẹp, con ngoan là hạnh 
phúc mỹ mãn rồi, nhưng họ không biết rằng hạnh 
phúc ở thế gian gắn liền với tham ái và khổ đau, nên 
cuối cùng thường trở thành hận thù và phiền muộn. Vì 
vậy, đau khổ luôn đi đôi với hạnh phúc, hễ có vui là 
có buồn. Do đó, tình yêu thương chân thật không phải 
là ham muốn ở thể xác mà là trí huệ.  

Bậc chứng quả Thánh không còn khởi tâm 
động niệm. Khi tâm sinh khởi, các ngài liền biết, nên 
các ngài luôn sống trong chánh niệm tỉnh giác. Còn 
chúng ta nhìn thấy sự vật liền phân biệt, chấp trước. 
Theo cách nhìn của Đức Phật thì tất cả đều là Không. 
Cũng vậy, tâm thức chúng ta luôn chấp Có, nên sinh 
khởi  vui buồn, thương ghét; suốt ngày chúng ta luôn 
bị chi phối bởi những trạng thái này, vì vậy mà có khổ 
đau. Bậc chứng ngộ thấy Có và Không ở thế gian như 
bầu hư không rỗng rang, vắng lặng. Thiền sư Từ Đạo 
Hạnh nói: 
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“Có thì có tự mảy may 

Không thì cả thế giới này cũng không 

Có Không bóng nguyệt giòng sông  

Chớ nên chấp Có chấp Không làm gì?” 

Sở dỉ chúng ta khó tu được là vì bỏ quên Tánh 
Giác của mình, bỏ quên ông chủ của mình. Ông chủ 
chính là chủ nhân ông điều khiển tâm ý của chúng ta. 
Cho nên, Đức Phật dạy mình chỉ nương vào chính 
mình mà thôi, không nương vào người khác. Tức là 
khi chúng ta nghe người khác nói chuyện thì biết 
mình đang nghe có tiếng mà không chú ý đến nội 
dung câu nói, rồi sau đó hãy trở về thầm hội tánh 
giác của mình đang hiện hữu thì lúc đó chúng ta 
mới không bị trôi theo trần cảnh.  

Sở dĩ chúng ta học đạo mà còn khổ đau là vì không 
thực hành. Đức Phật nói, mình cứ để tự nhiên đi, biết 
rõ sự diễn biến của nó thôi mà không nên chống lại 
nó. Cây có sự diễn biến của cây, trái cam có sự diễn 
biến của trái cam… Chúng ta muốn nó mau chín cũng 
không được. Đức Phật dạy mình không trông mong 
vào một điều gì cả, mà phải để nó tự nhiên trôi qua và 
nhìn nó tự nhiên trôi đi thôi. Cũng như khi trồng cây 
thì chúng ta chỉ có bổn phận: tưới nước, bón phân, bắt 
sâu… đến đúng lúc đủ duyên  nó sẽ ra quả, chúng ta 
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không ép buộc nó điều gì cả; nếu chúng ta ép buộc 
(đặt cái muốn vào đó) thì tâm chúng ta sẽ loạn động. 

Chuyện kể rằng: Chú tiểu vào thưa thầy rằng : sư 
huynh của chú nói oan cho chú. Vị thầy bảo: 

- Con cứ để tự nhiên đi, đừng cãi sư huynh con, 
cũng đừng biện bạch. Nếu con cải vả với sư huynh 
con thì hóa ra con tự làm cho tâm con bị loạn động.  

Vì vậy, chúng ta phải nhìn vào bộ mặt thật của 
lòng mình, nương tựa chính mình. Hảy nhìn vào bên 
trong để có sự tỉnh giác về trạng thái tâm linh của 
chính ta mà thôi. 
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Thánh là ai? Thánh là bốn quả Thanh Văn: Tu Đà 
Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A-La-Hán. 

Tu Đà Hoàn có nghĩa là Nhập lưu, Thất lai. Nhập 
lưu là mới nhập vào dòng Thánh. Thánh quả này còn 
sanh lại cõi trần gian bảy lần nữa,nên gọi là Thất Lai.  

Người chứng quả Tu Đà Hoàn là dứt sạch ba trói 
buộc: dứt mê lầm bản ngã và ngã sở, dứt sự nghi ngờ 
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chánh pháp, dứt dị đoan mê tín. Vì xác thân này có 
ngày hoại diệt, tâm này cũng không thật, nó luôn vọng 
tưởng điên đảo. 

1- Dứt mê lầm về bản ngã và ngã sở :  

Bản ngã là mình, còn ngã sở là những gì thuộc về 
của mình như nhà cửa, quần áo, xe cộ, vợ, con, chồng 
con… thuộc về ngã sở tức thuộc về quyền sở hữu của 
mình. 

Nhưng ngã sở có thuộc của mình không? Nhà của 
mình, xe của mình, vợ của mình, con của mình… 
những thứ này không phải là của mình, vì tất cả đều là 
giả tạm; ngay cả vợ chồng cũng là tạm thời chưa chắc 
bền lâu. Ngày nay còn đó nhưng ngày mai thì không 
biết sẽ ra sao, vì thân và tâm của con người luôn biến 
dịch vô thường. 

2-Không còn nghi ngờ chánh pháp: Chánh pháp là 
pháp của Đức Phật nói ra, một khi tin là tin chắc chắn, 
không còn nghi ngờ. 

3-Không còn mê tín dị đoan: Chúng ta tu học Phật 
pháp cần phải có chánh kiến, tin đúng lời Đức Phật 
dạy, tin luật nhân quả, tin thuyết nhân duyên tan hợp, 
tin lý nhân quả, không nên cầu khẩn, lạy lục, van xin, 
mà phải tự mình tạo nhân tốt để có quả tốt. 
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Tư Đà Hàm có nghĩa là Nhứt Lai, tức còn sanh trở lại 
thế gian một lần nữa thôi. Tư Đà Hàm cũng dứt sạch 
ba thứ trói buộc. (Giống như trên). 

A Na Hàm  có nghĩa là Bất Lai, tức không còn 
sanh trở lại thế gian này mà sanh lên cỏi trời, sau khi 
chết sẻ sanh lên cỏi trời A Na Hàm Thiên để tu cho 
đến khi chứng quả A La Hán. A Na Hàm  dứt sạch 
năm trói buộc (ba trói buộc như trên và không còn vui 
thích cảnh giới cõi trời cỏi người, không còn tham 
sân, si).  

A La Hán có nghĩa là Vô Sanh, tức là không còn 
sanh tử. A La Hán dứt sạch mười trói buộc, tức là dứt 
năm trói buộc trên và không thích phước trời người, 
không thích sanh lên trời, dứt sạch bản ngã, dứt sạch 
vô minh phiền não, tâm luôn ở trạng thái vắng lặng 
hoàn toàn. 
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Thánh quả Tu Ñà Hoàn không còn sinh hoạt tình 

dục vợ chồng; giống như những vị trưởng giả tu hành, 
tuy có vợ nhưng họ sống không có luyến ái, chỉ xem 
như bạn.  

Quả Tu-Ñà-Hoàn: 

- Trường chay, giữ giới.  
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- Đoạn dứt trần duyên: tài, sắc, danh, thực, thùy.  

- Tu mười điều thiện về thân, khẩu, ý. 

- Dứt sạch ba nghiệp: tham, sân, si. 

- Xa lìa sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

- Gần bậc minh sư học đạo, tu hành.              

- Tâm không tạp niệm, trôi theo dòng suy nghĩ. 

- Không trôi theo tình đời: buồn, giận, thương, sợ, 
ghét… 

- Không hoài nghi chánh pháp tức là thâm tín tam 
bảo. Một khi dứt là dứt sạch.  

Quả Tư Đà Hàm : 

Quả Tư Đà Hàm cũng dứt sạch ba nghiệp và thêm : 

- Giới luật thanh tịnh là thuộc oai nghi tế hạnh. 

- Nhất tâm tịnh tọa là ngồi thiền định tâm. 

- Tâm không tán loạn. 

- Nhiếp phục ba nghiệp (thân, miệng, ý). 

- Không theo tình đời (buồn, giận…) 

Quả A Na Hàm: 

- Không còn sanh khởi ba nghiệp sáu trần.  

- Tâm luôn thanh tịnh. 
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- Đạo tâm đạo lực bền vững, người có đạo lực thì 
ngăn chặn được tất cả nghiệp. 

- Tâm và Tánh hiệp một. 

- Ý nghiệp thanh tịnh, không còn vọng tưởng, phân 
biệt, thấy là thấy thôi. 

- Tự tại an lạc. 

Quả A La Hán: 

- Định lực kiên cố, có thể  biết được những kiếp 
trước. 

- Định tánh hiện tiền, tức là Ông Chủ, lúc nào cũng 
có mặt, luôn sống trên Tánh Giác Biết. Không còn bị 
tâm thức chi phối nữa. 

- Tâm cảnh bặt dứt, tâm cảnh hiện ra như gương 
sáng, không lưu lại bóng hình. 

- Không còn động niệm. 

Xưa kia Thiện Tài Đồng Tử phát tâm Bồ-Đề đi tìm 
cầu học đạo, ông chỉ đến học với thầy về những kinh 
nghiệm, chứ không để ý đến tâm tánh, hành vi của vị 
thầy đó, và chỉ học đạo với vị thầy đã đạt được Đạo, 
không phê phán thầy; cho nên Đức Phật dạy: “Y pháp 
bất y nhơn”  
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 CAÂU HOÛI SOÁ 09 :  Haïng Ngöôøi Naøo Coù 4 

Töôùng, Haïng Naøo Khoâng?    

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật : 

- Kính Bạch ĐứcThế Tôn! Những người nào 
chấp có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, 
thọ giả tướng và những người nào không chấp bốn 
tướng này?  

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Hàng phàm phu chấp 
thân bốn đại giả hợp này làm ngã, lại còn tham 
sống sợ chết, gọi là người chấp ngã tướng. Người 
có lòng thương, ghét, tâm không bình đẳng, gọi là 
người chấp nhơn tướng. Người có tâm niệm luôn 
trôi theo dòng thế tục, không cầu giải thoát, gọi là 
người chấp chúng sanh tướng. Người có  tâm thức 
không thanh tịnh, chủng tử nghiệp luôn nảy mầm, 
không ngộ được lý vô sinh, Chân Không, Thật 
Tánh, nên ý thức thường vọng động theo cảnh 
trần, gọi là người chấp thọ giả tướng. 

Người nào chứng ngộ biết thân này là giả, thế 
gian vô thường, nên không tiếc thân mạng và của 
cải, chỉ luôn nghĩ nhớ giáo lý Vô Thượng Đại thừa 
của chư Phật, gọi là không có ngã tướng. Người 
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nào thương chúng sinh như con một, không phân 
biệt thân sơ, cứu độ bình đẳng, gọi là không có 
nhơn tướng. Người nào dứt hẳn chuyện thế gian, 
không còn nhớ nghĩ, gọi là chúng sanh tướng. 
Người nào chứng ngộ Tự Tánh vô sinh chân thật 
của mình, tâm không lay động, chỉ theo nguyện lực 
mà độ sinh, gọi là không có thọ giả tướng. 

Kẻ  nào còn chấp bốn tướng này là phàm phu; 
người không còn chấp bốn tướng nầy thì gọi là Bồ-
tát. 

GIẢNG : 

 
Đoạn này, bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật, thế nào 

là bốn tướng? Đó là: 

1. Ngã tướng: Là tin mình thường còn. Ngã là ta, 
là hình bóng của mình, chấp mình là số một. (Bản 
ngã). 
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2. Nhơn tướng: Là tin người khác thường còn, tức 
là người sống chung với mình. Tin những người 
chung quanh mình như chồng, con, bạn bè…là thường 
còn.  

3. Chúng sanh tướng: Là hữu tình chúng sanh và 
vô tình khí thế giới. Tức là  tin vạn vật trong vũ trụ 
thường còn. 

4.Thọ giả tướng: Là cảm thọ. Thọ giả tướng là tin 
tâm thức cảm thọ vui, buồn, thương ghét… là thường 
còn. 
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Đức Phật nói hàng phàm phu thì có bốn tướng này, 

còn Bồ-tát thì không có, vì các ngài đã chứng ngộ, 
buông bỏ tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. 

Hàng phàm phu thì mong cầu, chấp giữ đủ thứ. 
Họ mong mình giàu, có vợ đẹp, có con ngoan, khỏe 
mạnh mãi mãi; nếu họ biết cảnh đời không thật thì 
đâu có mong cầu. 

“Người đời say đắm cảnh trần gian 
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Chấp ngã gây nên nỗi đoạn trường 

Nếu biết thân này là huyễn mộng 

Cảnh đời đâu có chuyện tang thương”. 

Thật vậy! Muôn vật thay đổi liên tục không bao 
giờ dừng nghỉ, cho nên Đức Phật dạy: “Tâm quá khứ 
không thể nắm giữ, tâm hiện tại không thể nắm giữ, 
tâm vị lai không thể nắm giữ”. Bởi vì quá khứ trôi qua 
rồi, hiện tại không dừng lại mà nó đang trôi về quá 
khứ và vị lai thì chưa đến. Như tâm trạng chúng ta 
sáng nay vui mừng, cùng ngồi nói chuyện với bạn bè, 
nhưng bây giờ tìm lại cái trạng thái vui hồi  sáng, nay 
có còn không? Nó trôi qua mất rồi, không nắm lại 
được. Còn cái trạng thái tâm hiện tại bây giờ nó vẫn 
đang trôi qua; trong tích tắc, vừa hiện tại liền đã trôi 
về quá khứ. Do đó, Đức Phật dạy: 

“Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước vọng 

Quá khứ đã đoạn tận 

Tương lai lại chưa đến 

Chỉ có pháp hiện tại 

Tuệ quán chính ở đây”.  

(Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền) 
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Đức Phật nhìn thấy các sự vật hữu hình trong vũ 
trụ, tất cả đều được cấu tạo từ hạt bụi, kễ cả sự cấu tạo 
của các hành tinh, như trái đất mà chúng ta đang sống 
đây. Trong kinh nói, vi trần tức là hạt bụi. Vi trần cấu 
tạo từ lớn tới nhỏ gồm có chín loại: 

 
Hạt bụi lớn nhất là kích du trần tức hạt bụi bay 

qua kẻ hở trong tủ, trong bàn. Lúc có ánh mặt trời rọi 
qua, thấy trong ánh sáng đang rọi qua kẻ hở vào nhà, 
ta thấy có những hạt bụi bay bay, đó là kích du trần, 
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mắt thường có thể trông thấy được. Lúc không có ánh 
nắng thì mắt thường không thể thấy được.  

Hạt bụi kích du trần nếu đem chia nhỏ làm bảy 
phần thì thành ra ngưu mao đầu trần tức là hạt bụi 
dính trên đầu cái lông con trâu. 

Hạt bụi này nếu đem chia nhỏ ra làm bảy phần nữa 
thì thành dương mao đầu trần tức là hạt bụi dính 
trên đầu cái lông con dê. 

Hạt bụi này nếu đem chẻ nhỏ ra làm bảy phần nữa 
thì thành thố mao đầu trần tức là hạt bụi dính trên 
đầu sợi lông con thỏ. 

Hạt bụi này nếu đem chẻ nhỏ ra làm bảy phần nữa 
thì thành thủy mao đầu trần tức là hạt bụi rớt trên 
mặt nước, nổi bềnh bồng, không ướt, không chìm. 

Hạt bụi này nếu đem chẻ nhỏ ra làm bảy phần nữa 
thì thành kim mao đầu trần tức là hạt bụi lọt qua kẻ 
hở trong khối vàng. 

Hạt bụi này nếu đem chẻ nhỏ ra làm bảy phần nữa 
thì thành vi trần. Vi trần này mắt thường không thể 
thấy được mà phải thấy bằng kính hiển vi. Đức Phật 
thường nói đến vi trần số kiếp. 

Hạt bụi này nếu đem chẻ nhỏ ra làm bảy phần nữa 
thì thành cực vi trần. Cực vi trần cực nhỏ, kính hiển 
vi không trông thấy được. Hạt bụi này nếu đem chẻ 
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nhỏ ra làm bảy phần nữa thì thành lân hư trần. Nó 
gần như hư không trống rổng, không nhìn thấy được. 

Từ hạt bụi đầu tiên mà chia nhỏ ra lần lần trở 
thành như vậy, nên Đức Phật dạy: “Thế giới này, từ 
hành tinh cho đến trái đất đều kết cấu từ lân hư trần 
cộng làm bảy lần thành ra cực vi trần. Bảy cực vi trần 
cộng lại thành vi trần. Bảy vi trần cộng lại thành kim 
mao đầu trần. Bảy kim mao đầu trần cộng lại thành 
thủy mao đầu trần. Bảy thủy mao đầu trần cộng lại 
thành thố mao đầu trần. Bảy thố mao đầu trần cộng 
lại thành dương mao đầu trần. Bảy dương mao đầu 
trần cộng lại thành ngưu mao đầu trần. Bảy ngưu 
mao đầu trần cộng lại thành kích du trần. Kích du 
trần bay trong không gian, lâu ngày, rồi tụ thành núi, 
sông, đất, đá…”. 

Do vậy, nếu chúng ta phân tích thế giới này, lần 
lược đem chia nhỏ nó ra thì nó trở thành không. Đức 
Phật nói: “Không có ta, không có người, tất cả vạn vật 
trên thế gian này đều Không”. Trong kinh Kim Cang, 
ghi: “Nếu người nhìn thấy ba mươi hai tướng tốt của 
Như Lai mà cho là thật, đó là tà đạo”.Vì Phật là tuệ 
giác vô hình, ngài đang có trong tất cả chúng sanh. 
Nếu chúng ta thấy hình tượng mà cho là Phật thì 
không đúng. 

 “ Nhược dỉ sắc kiến ngã,  Dỉ âm thanh cầu ngã 
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Thị nhơn hành tà Đạo,  Bất năng kiến Như Lai “ 

               ( Kinh Kim Cang ) 

Nhưng nếu không có hình tượng bên ngoài thì 
chúng ta không nhận ra được Đức Phật bên trong của 
mình. Như vậy, khi chúng ta đến chùa lạy Phật, là 
kính lạy tuệ giác của ngài, biết ngài khuyên chúng ta 
bỏ tà theo chánh, tu theo pháp lành; có như thế, ta mới 
cảm được Đức Phật đang hiện ra và đang nói chuỵên 
với chúng ta. Tất cả pháp trên thế gian đều do sự thấy 
biết của chúng ta mà hiện hữu. Chúng ta biết được nó 
thì nó hiện hữu, chúng ta không biết thì nó không hiện 
hữu. Cũng vậy,khi tâm chúng ta Biết đây là Phật thì 
Đức Phật mới hiện hữu trong cỏi lòng chúng ta. Khi 
chúng ta ngắm hoa hồng hay hoa cúc, qua thức phân 
biệt, chúng ta cho đó là hoa hồng đẹp, hoa cúc xấu… 
thì chúng ta không thấy được cái chân thật của hoa. 
Bậc giác ngộ khi nhìn sự vật, thấy nó là chính nó thôi, 
“pháp vốn như vậy” (Như Thị) không khởi tâm thức 
phân biệt, chấp trước. Nhà thơ Trụ Vũ nói rất hay: 

“Bởi vì mắt thấy màu xanh 

 Cho nên mắt cũng long lanh màu trời. 

Bởi vì mắt thấy biển khơi 

Cho nên mắt chẳng xa rời đại dương” 

   ( Trụ Vũ ).   
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Bài kệ trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: “Bất 

ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, 
xúc, pháp sanh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. 
Nghĩa là đừng để vọng tâm của mình bám với sáu trần 
và cũng không nên để tâm thức vọng động dính mắc 
vào một nơi nào cả. Vì sao? Vì tất cả đều do duyên 
hợp, là tạm có, là giả danh, nó thay đổi từ có thành 
không, không rồi thành có. Do đó, chúng ta đừng nên 
dính mắc vào nó; nếu chúng ta dính mắc, sẽ cấu thành 
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nghiệp lực. Đức Phật dạy, các tướng không phải là 
thật tướng thường hằng, vì chúng thay đổi biến dịch 
trong từng sát na và do nhân duyên giả hợp mà có, 
đừng để tâm dính mắc vào một nơi nào cả. Do đó, 
hàng Bồ-tát thấy được không có ta (là ngã không), 
không có người (là nhơn không), không có muôn loài 
vạn vật (là không chúng sanh), không có cảm thọ thật 
(trạng thái vui buồn mừng giận thương sợ…sẻ trôi 
qua theo thời gian. Tạm có, kễ như là không).  

 
Hàng Bồ-tát là những vị tu chứng, đạt được trí huệ, 

nên thấy biết mình, thấy biết người, thấy biết vạn vật, 
tất cả đều do duyên hợp giả có, tạm có; các ngài xem 
cõi Ta Bà là quán trọ, các ngài chứng pháp Vô sanh: 
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“Vô thường thân mạng quá mong manh 

Cảnh tạm trần duyên Phật chỉ rành 

Xem cõi Ta Bà như quán trọ 

Gắng hành Vô ngã chứng Vô sanh”   

Bậc Bồ-tát thấy các tướng là hư giả nên không 
dính mắc, không khởi vọng tưởng, phân biệt, đạt đến 
tỉnh giác, an trụ chân tâm. Các ngài thấy không có ngã 
(không thật là mình) nên không tiếc thân mạng, không 
có nhơn tướng (không thật là người) nên xem mọi 
người bình đẳng, không có chúng sanh (vạn vật không 
thật thường còn) nên không bám theo tìm cầu, không 
có thọ giả (cảm thọ không thật) nên ý không chạy 
theo vọng niệm.     

Còn chúng ta, khi nhìn vào đối tượng nào ưa thích 
thì bám theo tìm cầu, liền có ngay trạng thái đau khổ. 
Giống như trong tay nắm con rắn độc, bị nó cắn mà 
chúng ta không hay biết. 

 Ngày xưa, có vị thầy dẫn đệ tử Sa Di xuống núi. 
Lần đầu tiên Sa Di theo Thầy xuống núi, trên đường 
đi, chú thấy các cô gái đẹp đang gieo mạ dưới ruộng, 
liền hỏi thầy:  

- Thưa thầy! Thứ gì vậy thầy?  

Vị thầy đáp:  
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- Cọp đó con! Chúng ta đi nhanh lên, đừng có dòm 
ngó. 

Nhưng hình ảnh đẹp của các cô gái làm chú nhớ 
mãi không quên được. Khi về chùa trên núi, hai ba 
ngày sau chú vẫn luôn thẫn thờ, không còn thích thú 
ngồi thiền. Thấy vậy, vị thầy hỏi:  

- Con có chuyện gì vậy? 

Chú đáp: 

- Thưa thầy! Sao con nhớ con cọp quá. 

- Thầy ! 

Chúng ta thấy không, tình cảm rất là sâu nặng. 
Trạng thái tâm linh vô hình khó xóa nếu không có trí 
tuệ và tỉnh giác. 

“ Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ 

Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai “ 

Nếu như Chú Sa Di thấy rõ được bản chất vô ngã, 
vô nhơn thì đâu đến nỗi nhớ cọp ngẩn ngơ. Hàng ngày 
chúng ta cũng luôn chạy theo trần cảnh nên tâm 
không giác ngộ được. 

“Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi thơm 

Mắt theo sắc, lưỡi nếm vị ngon. 

Lênh đênh chịu kiếp phong trần mãi 

Làm kẻ xa quê muôn dặm đường”. 
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Trần Nhân Tông 

Đức Phật dạy chúng ta phải giữ chánh niệm, biết 
rõ những gì đang xảy ra ngay hiện tại, biết nó đang 
xảy ra, biết và ghi nhận như vậy thôi, cứ để tự nhiên, 
nhìn nó trôi qua mà không nên suy luận gì cả. 

Sống ở đời, chúng ta rất cần những nhu yếu cho sự 
sống. Nhưng khi bạn muốn nắm giữ nó, hảy nắm giữ 
bằng tay chứ không nên nắm giữ bằng tâm: 

* Khi tay nắm giữ sự vật, lúc muốn buông bỏ, thì 
nó rời ra ngay 

* Khi Tâm nắm giữ những trạng thái đau khổ, thì 
giống như bạn đang bị con rắn độc cắn, nọc của nó sẻ 
chiếm cứ toàn thân, khiến cho cả thân tâm đều rũ 
rượi, không còn sức sống. 

* Khi Tâm nắm giữ những cái thuộc về tham dục 
và ái nhiễm, thì giống như bạn đang nắm đuôi một 
con rắn vậy. Chỉ nắm được một thời gian ngắn ngủi 
vài ba năm, rồi sau đó không lâu, con rắn tham dục và 
ái nhiễm đó, nó sẻ quay đầu trở lại cắn bạn. Vừa buồn 
khổ, vừa đau nhức, vì nọc độc của nó ngấm dần, 
ngấm dần mà không thoát ra được. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 10 : Sao Goïi Laø 5 Caên, Ñoàng 

Troàng Caên Laønh Nhö Phaät?    

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật : 

- Kính Bạch ĐứcThế Tôn! Vì sao nói năm căn 
cùng trồng căn lành như Phật? 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu người nào giữ gìn 
trai giới thanh tịnh, minh tâm kiến tánh, tìm thầy 
học đạo, được sự khẩu truyền, hiểu biết đúng 
chánh pháp thì thấy như Phật thấy, nghe như Phật 
nghe, ngửi như Phật ngửi, nói như Phật nói, tâm 
như Phật biết. Năm căn thường hiện thần thông 
như Phật, cùng trồng căn lành, đồng thành Phật 
đạo. 

Nếu người nào chứng đắc thiền định, làm chủ 
tâm mình, thực hành theo lời Phật dạy thì người 
đó thành Phật ngay hiện tại. 
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GIẢNG : 
Năm căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, ý. Người đời, khi 

mắt thấy sắc thì liền vọng tưởng phân biệt. Hành giả 
muốn tu tập năm căn giống như Phật thì phải thực 
hành các điều kiện sau: 

1.Trường chay là không ăn thịt chúng sanh. 

2.Giữ giới là để sanh định, định sanh tuệ; vì không 
có tuệ thì không thành Phật. 

3.Minh tâm kiến tánh là biết được Tâm Thức của 
mình thường vui buồn, thương, giận, yêu, ghét… Còn 
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Tánh Giác thì chỉ Biết mà thôi, không phân tích 
đúng, sai… 

4.Cần phải tìm thầy học đạo và thực hành : 
Chúng ta đến chùa là phải học đạo. Thông thường, các 
vị thầy dạy chúng ta học đạo, họ chú ý xem chúng ta 
có thực hành không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5.Được thầy tâm truyền (khai thị): Thầy chỉ Tánh 
Giác cho chúng ta. 

6.Làm chủ tâm ý: không cho nó khởi vọng tưởng, 
phân biệt.  

7.Thiền định chắc chắn : khi sáu căn tiếp xúc với 
sáu trần thì bên ngoài, không bám theo để phân biệt, 
là Thiền; bên trong, không có bóng dáng khách trần là 
Định. 

8.Rõ ràng thật tướng của các pháp: dùng trí huệ, 
thấy các pháp là Vô Tướng (vì nó biến dịch, thay đổi) 
là Vô Tánh (vì nó đang duyên hợp, duyên tan, không 
có thật thể) 

Bậc chứng ngộ thì luôn luôn an trụ Tánh Giác nơi 
sáu căn, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng… không còn 
phân tích theo Tâm Thức nữa. Tánh Giác Biết hiện 
tiền khi tiếp xúc với sáu trần cảnh, nên vẫn luôn hằng 
giác. Vì thấy, nghe, hay, biết luôn luôn bằng Tánh 
Giác vậy. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 11: Theá Naøo Laø Tu Chöùng 

Saùu Phaùp Ba La Maät?     

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật : 

- Kính Bạch ĐứcThế Tôn! Thế nào gọi là tu 
chứng Sáu Pháp Ba-la-mật?  

 

Đức Phật đáp rằng : 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có người nào không 
ăn thịt uống rượu, xả bỏ của cải, không tham đắm 
chuyện thế gian, không làm việc ác, không tranh 
nhơn ngã thì người này được gọi là bố thí Ba la 
mật.  

Nếu có người nào giữ giới thanh tịnh, oai nghi 
đĩnh đạc, hàng phục được sáu căn, đoạn trừ tà ma 
thì người đó được gọi là trì giới Ba la mật. 

Nếu có người nào nhẫn được khi bị người chê 
bai, mắng nhiếc; lấy chân chánh hàng phục tà ma, 
lấy hiếu thuận hóa độ trái nghịch, đối với kẻ thù 
không có oán hận mà còn tìm cách cứu độ họ thì 
người này được gọi là nhẫn nhục Ba la mật. 

Nếu có người nào siêng năng học tập mười hai 
bộ kinh, lại còn thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng 
nói cho mọi người; những điều chưa hiểu cố gắng 
tìm tòi cho hiểu, nếu chưa chứng thì tinh tấn tu tập 
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cho chứng, người đó được gọi là tinh tấn Ba la 
mật. 

Nếu có người nào đoạn trừ cảnh trần, không 
còn khởi vọng niệm, dứt hết hôn trầm, tán loạn, 
chuyên tu thiền định, vững vàng như núi, tà ma 
không quấy rối được thì người đó được gọi là thiền 
định Ba la mật. 

Nếu có người nào phá trừ được vô minh, không 
còn chấp tướng, thông hiểu giáo lý Phật pháp, 
không nói chuyện thị phi, lời nói chân thật, văn tự 
rõ ràng thì người đó được gọi là trí tuệ Ba la mật. 

Nếu người đầy đủ sáu pháp Ba la mật này thì 
người đó thoát khỏi sinh tử, đến bờ giải thoát, ra 
khỏi ba cõi, chứng quả Thập địa, nhập Kim Cang, 
thành Chánh Giác Đạo. 
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GIẢNG : 
  Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, 

Trí huệ,  gọi là sáu pháp hoàn hảo. 

Sáu pháp Ba La Mật còn gọi là sáu việc hoàn hảo 
hay là Lục Độ.  

1. Bố Thí Ba La Mật. 

2. Trì Giới Ba La Mật. 

3. Nhẫn Nhục Ba La Mật. 

4. Tinh Tấn Ba La Mật. 

5. Thiền Định Ba La Mật. 

6. Trí Huệ Ba La Mật.  

Ba la mật là rốt ráo, là tột đỉnh.  
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Bốn hạnh: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn là 
tu về phước. Thiền định và Trí huệ là tu về huệ. 

Ở đây, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi “Thế nào là tu 
chứng sáu pháp Ba la mật?”, chứ không phải hỏi “thế 
nào là sáu pháp Ba la mật?”. Điều quan trọng là làm 
sao để tu chứng được. 

 

1.Bố Thí Ba La Mật : 

Đức Phật dạy, bố thí Ba la mật là bỏ ăn thịt, uống 
rượu, ân ái, dâm dục; xả bỏ của cải không tham; 
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không làm các điều ác; tâm không thù ghét, ganh tỵ; 
không còn kiêu mạn. 

Nói về bố thí, chúng ta liền nghĩ đến tài thí, pháp 
thí và vô úy thí. Tài thí là lấy tiền của đem ra cho. Tài 
thí gồm có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là đem tiền 
của cho người ta. Nội tài là đem thân để làm giúp 
công chuyện. Pháp thí là giảng dạy giáo pháp cho 
mọi người. Vô úy thí là ban cho người ta những điều 
không lo sợ. Tài thí, Pháp thí và Vô úy thí dễ làm, vì 
thuộc về bên ngoài, còn tham sân si trong lòng. Chỉ có 
buông xã vọng tưởng nội tâm mới gọi là buông xả, 
mới gọi là Đại Bố Thí  .   

  Người mê tu phước không tu đạo 

             Chỉ nói tu phước tưởng là đạo 

 Bố thí cúng dường phước vô biên 

             Trong tâm ba ác xưa nay tạo. 

 Nhưng theo Đại thừa Kim Cang kinh luận này là 
nói về Tánh Giác Biết. Tánh giác biết tức Phật Tánh 
thanh tịnh, buông xả nội tâm và buông xả vọng niệm. 
Buông xả trong tâm là tu tập trở về Tự Tánh thanh 
tịnh, chúng ta phải có đạo lực vững vàng mới có thể 
buông xả được, nếu buông xã được nội tâm thì gọi là 
Đại bố thí. Nhưng chúng ta có thể bỏ chồng con, bỏ 
của cải được, còn vọng tưởng sinh khởi thì không 
dừng lại được. Vì sao chúng ta bỏ ăn uống, bỏ của cải 
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được? Tại vì cái đó thuộc về hửu hình, dễ bỏ .Nhưng 
có thể thấy được thật tướng các pháp là vô tướng,  là 
vô tánh, là hư giả, tâm không còn tham đắm thì rất là 
khó. Trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy: 

“Năng thí, sở thí và vật thí 

Ở trong ba đời không nắm bắt 

Tôi nay an trú tối thắng tâm 

Cúng dường hết thảy mười phương Phật”. 

Bố thí ở đây là buông xả vọng tưởng, không còn 
phân biệt, chấp trước, trở về Phật Tánh, để tâm được 
bình thản an nhiên, chứ không phải cho ra, thấy ra bên 
ngoài về những việc ta làm cho người khác mà phải 
thấy vào bên trong, tức thấy vọng tưởng hiện ra trong 
tâm và từ bỏ, xã bỏ nó, đó là Đại Bố Thí. Bố Thí Ba 
La Mật là thí mà không thấy thí: 1- Không thấy mình 
bố thí, 2- không thấy người nhận, 3- không thấy vật 
đem ra bố thí, gọi là Tam Luân Không Tịch. Khi Phật 
Tánh đã hiển lộ, chúng ta sẻ thấy được thật tướng các 
pháp, đó là lúc chúng ta an trú tâm tối thắng, bao la 
không bờ mé (Tánh Giác), đem cúng dường tất cả 
mười phương chư Phật.  

Thật tướng các pháp là không có tướng, vì các 
pháp đều do duyên hợp, là giả danh, như huyễn hóa, 
thay đổi hình dạng liên tục thì không thể nào giữ được 
cái tướng đó còn mãi. Tình ái, dâm dục cũng vậy, là 
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những tình cảm nhất thời. Bởi vì, tình cảm con người 
đích thực chính là tình cảm trí huệ chứ không phải là 
tình ái.  

Ngày xưa, có sáu thầy trò tu thiền định trên núi 
cao, bỗng có một con quæ đến phá mỗi ngày. Nó có 
thần thông, hiện ra Đức Phật ôm bình bát đi khất thực, 
rồi ngồi dưới gốc cây bồ đề thuyết pháp, nó lại hiện 
bồ-tát Quán Âm… Khi thầy trò đang ngồi thiền thì 
chúng trỗi nhạc trời lên ồn tai nhức óc không tu được. 
Các đệ tử hỏi:  

- Thưa thầy! Vì sao hôm nay Phật hiện ra, ngày 
mai Bồ-tát hiện ra, làm cho chúng con không tu được. 
Bây giờ phải làm thế nào? 

Vị thầy đáp: 

- Này các con! Không hề gì. Khi ma hiện ra thì con 
thấy là không, là giả. Nếu đúng là Đức Phật thì ngài 
đã tới đây rồi. Còn ma hiện thì lúc có, lúc không. Các 
con cứ xem như không thật và cứ an nhiên tịnh tọa, 
dù nó hiện ra cái gì. 

Sau đó, Ma lại hiện mưa bão, gió thổi vù vù, phá 
rối không cho các thầy tu. Vị thầy lại bảo: 

- Các con hãy lặng yên quán không . 

 Chẳng bao lâu, ma biến mất. Các vị đệ tử lại hỏi:  

- Thưa thầy! Ma biến đâu mất rồi? 
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Thầy bảo:  

- Chẳng có gì là lạ cả, khi nó hiện ra hình ảnh là 
có cảnh, cảnh thì mang hình dáng khoảng bao nhiêu,  
như Đức Phật cao bao nhiêu; còn gió thổi tiếng vù vù 
là nó hiện ra có âm thanh. Nếu các con tin nó là có 
thật (thấy là có), thì các con đã đem cái có để trị cái 
có, như vậy, không thể trừ nó được, phải đem cái 
không (thấy là không) để trị cái có (có hình tướng) thì 
cái có mới mất được. Cái CÓ thì bị giới hạn, còn cái 
KHÔNG thì bao la . Vì vậy, Đức Phật bảo nên đem 
cái không để trị cái có, tức là phải mặc nhiên vậy .  

2.Trì Giới Ba La Mật : 
Trì là giữ gìn. 

Giới là luật lệ, là ranh giới, là phép tắc, là khuôn 
mẫu. Nhờ giới mà chúng ta gạt bỏ ảo tưởng sai lầm, 
vì chúng ta nghĩ nó là đúng, rồi chạy theo. Chúng ta 
muốn thành Phật thì không được chạy theo những thứ 
hư ảo, phải sống chánh trực.  

Chúng ta giữ giới để làm gì? Để làm cho thân tâm 
được thanh tịnh, Tâm chúng ta lúc nào cũng như con 
khỉ chuyền cành. Cho nên cần phải giữ giới để trong 
sạch các nghiệp. Nếu các nghiệp không được trong 
sạch thì mình bị quả báo, vay nợ, đòi nợ. Lại nữa, 
chúng ta giữ giới để dứt vòng luân hồi. Vì vậy, bậc 
Bồ-tát tu hành phải bỏ ảo giác mê lầm trước. Nếu một 



 135 

vị Bồ-tát tu Lục Độ, đi cứu độ chúng sanh mà mang 
nhiều ảo giác thì có cứu độ được không? Do đó, Bồ-
tát phải quán sáu pháp này. Nếu muốn cứu độ chúng 
sanh thì Bồ-tát không phải là người mang ảo giác mới 
được:  

“Đi trong cõi mộng ta không mộng 

Đứng giữa đất trời chẳng hướng trông 

Ngồi đây soi bóng mình qua lại 

Đêm ngủ mơ màng luống Tánh Không.”  

Ảo giác là gì? Là nhìn nhận mê lầm, không thật, 
giả có mà cho là thật có, không trường tồn mà cho là 
trường tồn… 

Cũng như nhà ảo thuật, họ chỉ diễn trò ảo thuật 
thôi. Ảo giác cũng giống như ảo thuật. Cho nên, bậc 
Bồ-tát trước phải bỏ cái ảo giác, tuy sống trong cõi 
mộng nhưng các ngài không mộng, thấy rõ vạn pháp 
duyên sanh giả hợp, nên các ngài phát tâm cứu độ 
chúng sanh. Nếu chúng ta thật sự muốn cứu độ chúng 
sanh mà chưa buông xả ảo giác, chưa tháo gỡ được 
mê lầm thì làm sao hóa độ người khác hết mê lầm 
được. Vì vậy, trước tiên chúng ta phải bỏ mê lầm, bỏ 
dục vọng rồi mới dạy người khác bỏ được. Chúng ta 
muốn làm được điều này thì phải nương theo giới 
luật, sống trong phép tắc, có ranh giới để hoàn hảo 
chính mình trước, đạt được đời sống thanh tịnh, chánh 
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trực, không chạy theo ảo tưởng, không tạo nghiệp thì 
mới có thể cứu độ người. Cũng như chúng ta muốn 
cứu độ người đang bị chìm ngoài biển thì mình phải 
biết bơi.  

Muốn giáo dục mọi người, phải có đầy đủ hai yếu 
tố là thân giáo và khẩu giáo. Khẩu giáo là lời nói 
đúng, thân giáo là thể hiện bằng hành động biểu lộ 
trong đời sống. 

 
3.Nhẫn Nhục Ba La Mật : 

Nhẫn là chịu đựng, nhẫn nại chờ đợi. Ba La Mật là 
rốt ráo. Muốn tu rốt ráo thì phải tu trong tâm mới rốt 
ráo được. Nhục là nhục nhã, khó khổ. Nghĩa là chúng 
ta phải an nhiên chịu đựng, chứ không phải đau khổ 
chịu đựng. An nhiên chịu đựng là chờ đợi cho đủ 
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duyên để cho nó trôi qua hoặc chờ đủ duyên cho nó 
thành tựu, điều này mới là quan trọng; phải an nhiên, 
không nôn nóng, vội vàng, chờ đợi duyên đến thì nó 
sẻ đến. Nên nhớ, trên đời nầy, không có cái gì đứng 
yên một chổ cả, tất cả seõ trôi qua. 

Xưa kia, các vị tu sĩ luôn thực hành ba phương 
ngôn: chờ đợi, suy tư và nhịn đói. Các tu sĩ nầy sẵn 
sàng chịu đói mười ngày không sao cả, ngồi thiền 
định hai mươi ngày không ăn. Vì thế, Đức Phật dạy:  

“Đức tu nhẫn nại vẹn toàn. 

Nuốt ñiều cay đắng, nuôi phần tinh anh 

Chông gai khéo tạo tâm thành 

Xưa nay nguyện lớn hành trình gian nan” 

Tu là phải nhẫn nại, mà nhẫn nại một cách vẹn 
toàn, không nóng nảy. Điều cay đắng, không nói ra, 
mà nuốt vào trong lòng để giữ cái đức tính tươi trẻ, 
vui vẻ, an nhiên tự tại.  

     Phần tinh anh là gì? Cái  phần tinh anh là tâm 
thanh tịnh, là Phật Tánh hiển lộ, hoàn toàn không xáo 
trộn, tâm bình an như mặt nước trong ly vậy. 

Chông gai khéo tạo tâm thành tức là người càng đi 
trong chông gai, càng khổ cực nhiều thì tâm càng 
cứng rắn, không ai quật ngã được. Cho nên mọi người 
thường nói:  
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“Đất càng cứng cây càng vững chắc 

Người gian nan chí vững như đồng “  

Nhẫn nhục là đức tính rất quan trọng để thành 
công. Chúng ta học ngành gì cũng phải nhẫn nại, đến 
như làm việc, nuôi con, có chồng, có vợ đều phải 
nhẫn nại. Đó là một đức tính thật tốt đẹp. 

Dù người đời hay tu sĩ; hoặc Bồ-tát cứu độ chúng 
sanh đều phải nhẫn nhục, nhẫn nhục là một lợi khí, 
không có nhẫn nhục sẻ thất bại. Đôi khi làm việc 
nghĩa mà còn bị người ta chửi, lúc đó thì mình cũng 
làm thinh. Đừng biểu lộ tài của mình ra nhiều, giấu 
bớt đi, cũng  là nhẫn nại.  

Đức Phật có rất nhiều hạnh nhưng do hạnh nhẫn 
nhục, khiến cho ngài kiên trì ngồi thiền định dưới cây 
bồ đề suốt bốn mươi chín ngày đêm cho đến khi thành 
Phật. Và suốt cuộc đời hành đạo, trải qua tám mươi 
năm ngài gặp rất nhiều chướng ngại như: Đề Bà Đạt 
Đa xô đá, và bị ngoại đạo tìm đủ loại âm mưu thủ 
đoạn để phá hoại ngài. Vậy mà lúc nào ngài cũng 
nhẫn nại, từ bi, độ lượng.  

Một hôm, có nhà vua thỉnh Phật và chúng Tăng về 
nước mình để cúng dường ba tháng an cư kiết hạ. 
Nhưng khi Phật và chúng Tăng về nước đó, gặp lúc có 
giặc đến, vua bận chỉ huy binh lính đi dẹp giặc, nên 
quên mất chuyện cúng dường. Vì vậy, Đức Phật và 
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Tăng Đoàn phải dùng thóc của ngựa trong ba tháng. 
Tôn giả Mục Kiền Liên thấy như vậy liền thưa: 

 - Bạch Thế Tôn! Con dùng thần thông, đem hết 
Tăng đoàn qua nước khác ?  

Đức Phật bảo:  

- Này Mục Kiền Liên! không được. Nhà vua thỉnh 
chúng ta về đây mà quên cúng dường thì thầy trò 
chúng ta dùng tạm thức ăn khác.  

- Bạch Thế Tôn! Hay con dùng thần thông qua 
nước khác đem thức ăn về ? 

- Này Mục Kiền Liên! Không được.  

Đây là một bài học thân giáo về sự nhẫn nại của 
Đức Phật vô cùng sống động để cho chúng ta học tập 
theo. Bất cứ làm việc gì chúng ta cũng cần sự nhẫn 
nại, chịu thử thách theo thời gian, tất cả những điều 
không như ý rồi cũng qua đi. Như mùa đông rét trải 
qua mấy tháng, thì đến mùa xuân ấm áp. Nói về đức 
nhẫn nại, trong Cổ Học Tinh Hoa nói rất hay:  

“Có khi nhẫn để yêu thương 

Có khi nhẫn để liệu đường lo toan 

Có khi nhẫn để vẹn toàn 

Có khi nhẫn để đừng tàn hại nhau”. 
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4.Tinh Tấn Ba La Mật : 

Tinh tấn ở đây, Đức Phật muốn nói về Tứ Chánh 
Cần (4 điều trong 37 Phẩm Trợ Đạo):  

1- Điều lành chưa sanh thì tinh tấn làm cho sanh. 

2- Điều lành đã sanh thì tinh tấn làm cho tăng 
thêm. 

3- Điều ác chưa sanh thì tinh tấn không để nó 
sanh. 

4- Điều ác đã sanh thì tinh tấn tiêu trừ nó liền.  
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Tinh tấn là động cơ thiết yếu để thành công, là một 
đức tính rất quan trọng. 

Bồ-tát muốn cứu độ chúng sanh phải dùng nhiều 
phương tiện khéo léo, giống như con thuyền lướt trên 
sóng, sóng aäp đến thì cố gắng lướt sóng mà đi, nếu 
không sẻ bị lật thuyền. Vì thế, bậc Cổ Đức dạy: 

“Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn 

Không gì bằng trí tuệ của đời ta 

Sống điêu linh trong kiếp sống Ta Bà 

Chỉ  tinh tấn là vượt qua tất cả”.  

 
5.Thiền Định Ba La Mật : 

Thiền định là trạng thái  tĩnh lặng trong tâm, không 
dao động. 

Thiền là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà 
không bám theo suy luận gọi là thiền (bên ngoài). Tức 



 142 

là khi chúng ta thấy hình ảnh nào đó, chỉ thấy thôi, 
chứ không suy luận. Chúng ta nghe, ngửi, nếm…cũng 
như vậy, không lưu giữ lại hình bóng nào; đó là tiếp 
xúc mà không dính mắc. 

Định là trong tâm không có bóng dáng gọi là định 
(bên trong). 

Có ba yếu tố chính khi tu thiền: 

- Thông hiểu giáo lý về nhân sinh và vũ trụ. Tức 
là hiểu rõ con người do duyên hợp, thay đổi liên tục 
sanh, già, bệnh, chết…hình dáng luôn thay đổi, tâm 
tánh cũng thay đổi. Ngay cả vũ trụ đất đá, cây cỏ… 
cũng do duyên hợp, giả có. 

- Tập trung vào đối tượng duy nhất là làm cho 
Tánh Giác Biết hiện ra, nhìn sự vật bằng cái tâm tĩnh 
lặng, thấy đúng bản chất thật tướng của các pháp 
(minh sát tuệ). 

- Tìm ra đường lối đúng, là giữ vững thái độ ứng 
xử khi đối diện với các pháp, tức là biết các pháp do 
duyên hợp giả có, con người thay đổi, tâm tánh thay 
đổi…Biết vậy thì chúng ta tìm ra phương hướng thích 
hợp khi xử sự với chồng hay vợ mình, bà con mình… 
Nếu chúng ta tu thiền thì phải thân đâu tâm đó. Khi đi, 
đứng, nằm, ngồi đều biết mình đang đi, đứng, nằm, 
ngồi… 
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Thiền sư Tedo ở Nhật, lên núi cao tu thiền mười 
năm. Khi tự thấy nội tâm vững vàng rồi, thiền sư liền 
hạ sơn đến tìm thăm một thiền sư tên Nanen. Ông này 
rất giỏi nhưng không tu trên núi. 

Khi thiền sư Tedo đến mở cửa tịnh thất vô thăm, 
thiền sư Nanen nói:  

- Chào thiền sư Tedo! Khi ngài vô tịnh thất của tôi 
thì ngài bỏ cái dù bên trái hay bên phải đôi guốc của 
ngài vậy? 

Thiền sư này không biết trả lời thế nào, vì khi đi 
vô ông để cây dù xuống mà không để ý  là để bên nào. 
Thiền Sư Tedo tự thấy mình chưa đạt đạo, bèn xin ở 
lại tu với thiền sư Nanen một thời gian để học thêm về 
pháp tu tỉnh thức.  

Thiền sư Tedo ở đó tu được hai năm. Một hôm, 
ông bưng nước lên cho thiền sư Nanen. Thiền sư 
Nanen hỏi: 

- Vừa rồi ông bưng nước vào cho ta, khi vô tịnh 
thất ông bước chân phải trước hay chân trái trước? 

Thiền sư Tedo không nhớ bước chân trái trước 
hay chân phải bước trước, tự thấy mình chưa đạt được 
lối sống thiền, ông nói:  

- Thưa thầy! Cho con xin ở thêm hai năm nữa để 
con học đạo.  
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Khi đã ở thêm bốn năm, thiền sư Tedo biết mình 
luôn đi trong chánh niệm, biết mình bước chân nào 
trước và để dép bên phải hay bên trái. Một hôm, thiền 
sư liền lên chào thầy để đến vị thầy khác học thêm. 
Lúc lên tịnh thất, thiền sư đẩy cửa nghe cái rầm, liền 
nghĩ: “Vừa rồi mình đẩy cửa mà mình không biết 
mình đang đẩy cửa, nên đã dùng sức quá mạnh; như 
vậy là chưa được”. 

Thiền sư lại thưa: 

- Bạch thầy! Con đẩy cửa mà không biết con đang 
đẩy cửa, gây nên âm thanh lớn do dùng sức quá độ. 
Xin Thầy cho phép con ở lại với thầy thêm hai năm 
nữa. 

Bắt đầu từ đó, Thiền sư Nanen dạy ông cách ăn, 
uống, đi, đứng…trong chánh niệm suốt sáu năm trời 
như vậy. Sau đó, ông được thuần thục. Mỗi lần thiền 
sư Nanen hỏi cái gì thì ông trả lời được hết. Từ đó về 
sau, ông trở thành vị thiền sư nổi tiếng, thân đâu tâm 
đó (minh sát tuệ). 

Xưa kia, một lần thuyết pháp ở trong chúng hội, 
Đức Phật dạy:  

- Này các tỳ-kheo! Nếu có người nào ngồi thiền 
mà chuyên chú như Ta thì trong bảy ngày sẻ thành 
Phật. 



 145 

 Có một vị tỳ-kheo trẻ nghe Đức Phật dạy như 
thế, liền thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ ngồi. 

Vị Tỳ-kheo nầy bắt đầu ngồi thiền, nhưng khoảng 
năm phút thì thấy tâm chạy lung tung, hết nghĩ điều 
này đến nghĩ điều kia, không thiền định được, thầy 
liền bỏ và bắt đầu ngồi trở lại. Suốt một ngày, thầy cứ 
ngồi được năm phút thì vọng tưởng nổi lên, thầy đứng 
lên bỏ nữa rồi ngồi trở lại… 

Qua ngày thứ hai, thứ ba cũng như vậy. Bảy ngày 
thành Phật mà ba ngày vọng tưởng sinh khởi không 
ngừng. Thầy tự nói: “Thật kỳ lạ cho cái tâm này, mày 
cứ chạy lung tung không chịu dừng lại à ?”. Từ đó về 
sau, thầy mới biết tu bảy ngày thành Phật chẳng dễ tí 
nào. Chúng ta tu tập mà không hàng phục được tâm 
vọng tưởng thì mãi mãi vẫn là phàm phu. Vì thế, bậc 
Cổ đức dạy:  

“Cột tâm lấy giới làm dây 

Lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng 

Rõ tâm lấy tuệ soi đàng 

Tâm không cảnh tịnh Niết Bàn an vui”. 

Do đó, chúng ta niệm Phật, muốn Phật Di Đà 
phóng hào quang đến không dễ. Muốn đắc đạo thì 
phải chuyên tâm, khi ngồi biết mình đang ngồi, khi 
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khởi tâm vọng tưởng, biết trong tâm mình đang vọng 
tưởng thì vọng sẻ mất liền. Chỉ cần lấy Tánh Giác 
Biết ra để Biết thôi. 

Trí huệ tức là Tánh Giác phá trừ vô minh phiền 
não, dứt hết mê lầm. Mê lầm tức là thấy mình và vạn 
vật thường còn mãi mãi. Chúng ta có trí huệ để làm 
gì? Để soi sáng sự vật, thấy rõ thật tướng các pháp. 
Người có trí huệ thì thể nhập chân lý, tâm cảnh nhất 
như, không thấy có bốn tướng (ngã, nhơn, chúng 
sanh, thọ giả), và biết một là tất cả, tất cả là một, là 
duyên hợp, duyên tan; biết các pháp trùng trùng 
duyên khởi, do nhiều món hợp lại thành một món và 
trong một cái đã ẩn chứa nhiều cái trong nó (tất cả là 
một, một là tất cả) ví dụ như nhìn một trái cà chua, ta 
thấy trong nó có ánh nắng mặt trời, có nước, có hơi 
ấm, có phân bón, có đất, có không khí… Chúng ta 
muốn có trí huệ thì phải tu, thông hiểu giáo lý, tập 
trung vào Tánh Giác để khi đối diện với sự vật phải 
có thái độ như thế nào. Nếu chúng ta muốn đoạn trừ 
vô minh thì phải có Tánh Giác hiện ra. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 12: Thieän Tri Thöùc Haønh Trì 

Nhö Theá Naøo?       

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! BậcThiện Tri Thức 
hành trì như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Thiện Tri Thức tính 
tình phải hòa nhã, giới hạnh tinh nghiêm, không 
tham lam ganh tị, không tham đắm vật chất, thực 
hành bình đẳng, không có tâm thương ghét, 
thường dùng phương tiện độ người, tùy theo căn 
cơ của họ mà chỉ dạy, luôn đối xử tốt với mọi 
người, làm ơn không cần đáp trả, tu hành thanh 
tịnh, không sai phạm lỗi lầm, thuyết pháp, luận 
bàn nghĩa lý đều hợp ý kinh. Người đầy đủ những 
yếu tố như vậy, gọi là thiện Tri Thức.  

Lại nữa, thiện tri thức phải có trí tuệ hơn 
người, đầy đủ phước đức, làm tất cả mọi việc, 
thông hiểu tất cả các pháp, làm gương mẫu cho 
trời người, làm rường cột cho ngôi nhà Phật pháp, 
kế thừa các Tổ sư, hướng dẫn mọi người tu hành, 
mở cửa chánh đạo, lấp đường tà ma, chấn hưng 
chánh pháp, đem ánh sáng trí tuệ của Đức Phật 
chiếu sáng muôn đời, dùng tâm ấn tâm, lưu truyền 
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mãi mãi; trí tuệ thâm sâu, diệu dụng, hạnh nguyện 
rộng lớn; đây là bậc thiện tri thức chân chánh. 

GIẢNG : 

 

Thiện tri thức là người biết rõ tâm tánh, ý chí, sở 
thích, hoàn cảnh, học thức của chúng ta. Họ có thể là 
bất cứ là người nào, có thể họ là bạn đồng tu, là thầy, 
là những người hỗ trợ cho chúng ta tu hành…Vì thế, 
chúng ta thường gần gũi họ để học đạo, tu tập. Nếu tu 
mà không có thiện tri thức thì con đường tu không 
vững chắc. Cho nên mọi người thường nói: “Ăn cơm 
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có canh, tu hành có bạn”.  Đức Phật dạy, Thiện Tri 
Thức có hai bậc:  

1. BậcThiện Tri Thức. 

2. Bậc Đại Chân Chánh  Thiện Tri Thức. 

Câu hỏi là: hành trì như thế nào được gọi là thiện 
tri thức? Trước tiên, chúng ta nên hiểu thiện là gì? 
Thiện là lành, là tốt đẹp, là khéo léo. Khéo léo tức là 
có đủ năng lực làm cho người kia từ ác trở thành 
thiện, từ phàm phu trở thành Thánh. Nghĩa là tùy theo 
căn cơ mỗi người mà chúng ta hướng dẫn làm cho họ 
vui vẻ, sửa đổi được. Như vậy mới gọi là khéo léo.  

Khéo còn gọi là Thiện Thệ. Như người đang gây 
tội lỗi mà chúng ta dùng phương tiện khéo léo hướng 
dẫn, đưa họ đến giác ngộ, Kinh Kim Cang gọi là thiện 
thệ. Thiện thệ cũng là một trong mười danh hiệu của 
Đức Phật Thích Ca: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, 
Phật Thế Tôn. 

Tri thức là gì? Là người biết rõ tâm tánh, ý chí 
của những người mà mình muốn giúp đỡ, biết sở 
thích, hoàn cảnh, học thức của người kia…tất cả 
những gì của họ, thiện tri thức này đều biết một cách 
rõ ràng. Vì vậy, khi hướng dẫn một người mà chúng 
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ta hiểu rõ về họ thì mới có thể hướng dẫn họ tỉ mỉ, tốt 
đẹp được . 

Thiện tri thức tức là thiện hữu tri thức. Hữu là 
bạn bè. Thông thường chúng ta có chuyện gì tâm sự, 
ta không nói với ba má, chị em của mình mà nói với 
người bạn của chúng ta; cho nên tình bạn rất quan 
trọng, chúng ta thành công hay thất bại đều do bạn. Vì 
vậy, Tục ngữ nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì 
sáng”. Cho nên, chúng ta phải chọn bạn mà chơi. Khi 
người ta hỏi, anh chơi với ai, bạn của anh là ai. Khi 
biết được bạn của người đó là ai thì chúng ta biết 
người đó là ai rồi. Thánh nhân dạy: “Không biết anh 
là ai, tôi chỉ cần biết bạn thân của anh là ai thì tôi biết 
anh là ai”.  

Thiện hữu tri thức là bạn lành. Hiểu được chúng ta 
là bạn tri kỷ. Bạn tri kỷ này khó tìm được ở trên đời. 
Nếu chúng ta có phước, có tu thì gặp, nhiều người 
suốt cuộc đời không bao giờ gặp bạn tri kỷ được. Bạn 
tri kỷ là người hiểu rõ chúng ta tường tận. Cũng như 
đôi bạn tri kỷ Bá Nha và Chung Tử Kỳ ở Trung Quốc, 
khi Bá Nha chết rồi thì Chung Tử Kỳ đập cây đàn 

“Triệu người quen có mấy người than 

Đến khi lìa trần có mấy người đưa”. 

Vũ Thành An 
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Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi nói: “Muốn học với Bậc 

Thiện Tri Thức thì đừng tìm khuyết điểm của họ mà 
phải thấy được tài năng, sở trường của họ để học”. 
nếu chúng ta tìm khuyết điểm của họ, rồi chê bai thì 
mình không học được điều gì cả . 

Bậc thiện tri thức thấy được Phật Tánh tức là Tánh 
Giác Biết bình đẵng trong chúng sanh. Ai cũng như 
ai, người sang hèn, giàu nghèo, cao thấp đều như 
nhau, cùng giống nhau trên Tánh Giác Biết, cho nên 
không có sự phân biệt. Chỉ nhìn trên hoàn cảnh của họ 
để giúp đỡ mà thôi. 
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Bậc thiện tri thức thuyết pháp lúc nào cũng hợp 
theo ý kinh. 
Đại Chân Chánh Thiện Tri Thức có trí huệ hơn 
người, phước đức xuất chúng, không việc gì mà 
không biết. Trí huệ nầy thuộc về tâm linh, thuộc về 
đạo lực.  

Phước đức xuất chúng tức là người có phước đức 
hơn người. Đạo Lực của họ thể hiện qua lời nói, việc 
làm, cách sống của người đó. Đời sống của vị này rất 
thanh tịnh, làm việc gì cũng tốt lành. Họ làm gương 
mẫu cho cõi trời, cõi người, chỉ dạy mọi người hiểu 
biết đúng. Bậc Đại Thiện Tri Thức còn làm rường cột 
trong Phật pháp, gọi là bậc Pháp khí, giữ gìn đạo lý, 
kinh điển, giới luật của Phật truyền, không để hoại 
mất. Chúng ta tu là phải giữ gìn giới luật, khép mình 
tòng chúng, có oai nghi tế hạnh. Tu sĩ phải mặc áo tu, 
bác sĩ mặc áo bác sĩ. Mỗi giới đều hiện ra nét riêng 
biệt. Người xuất gia là để cầu thành Phật, không phải 
muốn xuất gia vào chùa để cầu cơm ăn áo mặc, để có 
cuộc sống an nhàn, phải có tâm nguyện xuất gia để 
cầu thành Phật, để truyền bá Chánh Pháp mà thôi .  

Theo Giới Luật trong Phật giáo, người phạm tội 
phải ra giữa chúng phát lồ sám hối. Nếu y theo giới 
luật thấy đã phạm trọng tội, chưa tác pháp sám hối 
thì người đó không được sinh hoạt chung trong Đại 
Chúng, tức là mọi người trong chúng không được nói 
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chuyện, ăn cơm chung, ngồi thiền chung, tụng kinh 
chung với người phạm tội; đây là tội biệt chúng, có 
định thời gian cho phép sám hối. Nếu tái phạm, bị thi 
hành luật biệt chúng đến lần thứ ba thì đuổi ra khỏi 
thiền môn. Nửa tháng nhóm chúng một lần, đọc giới 
luật ra, ai phạm thì phải sám hối. 

Người làm lãnh tụ trong thiền môn là người hướng 
dẫn trong Tăng đoàn.  

Quốc có quốc pháp, 

Gia có gia quy, 

Thiền môn có luật của thiền môn,  

Làm nền tảng cho con đường hướng thượng. 

Mở cửa chánh pháp là truyền bá, giảng đạo cho 
người, chánh pháp đang nằm trong lòng người tu sĩ. 
Tình thương yêu, hỷ xả, sáng suốt…người tu sĩ cần 
nên có và phải mở rộng lòng, phát nguyện hoằng 
dương chánh pháp. Cư sĩ tại gia đi học đạo, phải được 
mở mang trí huệ và hộ trì Tam bảo.  

Nói dùng tâm ấn tâm tức là vị thầy truyền những 
điều hiểu biết của mình cho người đệ tử. Thầy trò 
cùng hiểu như nhau. Tâm của thầy cũng giống như 
tâm của trò (như con dấu đóng xuống, gọi là Tâm 
Ấn), giống nhau ở Tánh Giác hiển lộ. Khi vị thầy thấy 
được đạo rồi, nhìn qua người đệ tử liền biết họ có 
đang hiển lộ Tánh Giác Biết hay không. Ông Thầy chỉ 
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cần hỏi một câu là biết người đệ tử có đang an trụ 
Phật Tánh hay không.  

 Giáo thọ thiện tri thức là bậc thầy giáo hóa, ban 
cho đệ tử giới thân huệ mạng (đăng đàn truyền giới), 
ban giới luật và dạy oai nghi tế hạnh. Các thầy còn 
phải hết lòng phụng sự đạo pháp, làm các Phật sự 
nặng nhọc, truyền bá Phật pháp, chỉ dạy mọi người tu 
học, làm bậc thầy mô phạm ở đời: 

“Kính lạy Tăng người thừa chí cả 

Thay Phật Đà truyền bá đạo mầu 

Tùy duyên hóa độ vô cầu 

Làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sinh”.  
Khi chúng ta đến học với thiện tri thức, phải bỏ hết 

cố chấp và định kiến. Nếu chúng ta ở chung với mọi 
người mà thường dòm ngó, soi xét họ thì không thể 
nào sống chung được. Nếu cố chấp rằng người đó 
phải có danh, phải là Hòa thượng, phải là Sư 
bà…Người đó phải thế này, thế nọ…Người đó phải 
học cao, có bằng cấp, học thức rộng…Người đó phải 
tốt hoàn toàn, phải tu ở chùa to, Phật lớn, danh thơm, 
tiếng tốt, ta chỉ thích nghe kinh với những thầy nổi 
tiếng…Nếu chúng ta chấp như vậy thì học đạo không 
bao giờ thành tựu được. Trong kinh Hoa Nghiêm nói 
Thiện Tài đồng tử đi cầu Đạo, ông học từ trưởng giả, 
vua, dâm nữ, đồng nữ cho đến học với thiện tri thức, 
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mỗi vị chỉ dạy kinh nghiệm riêng của mình cho Thiện 
Tài. Chúng ta phải biết chọn ưu điểm  của vị Thầy để 
học, không nên để ý khuyết điểm của họ, lại còn phải 
khiêm cung, tin tưởng, nhẫn nại, chánh trực, không 
xảo trá, lật lọng, phản bội thầy. Vì thế, lục tổ Huệ 
Năng dạy: 

“Nếu người thật tu đạo 

Không thấy lỗi thế gian”.  

Người học đạo phải đem sở tri của mình chuyển 
thành sở hành ngay khi học, nghĩa là thiện tri thức dạy 
điều gì, mình phải thực hành ngay. Họ dạy cho chúng 
ta là muốn ta thực hành liền, vì Đạo Phật là Đạo thực 
hành. Chúng ta học Đạo, phải có đủ Văn, Tư, Tu thực 
hành cùng lúc, tức phải nghe, tư duy hiểu rõ, rồi thực 
hành, thể nhập giáo pháp, làm thành chất liệu ngay 
trong đời sống của chúng ta. 

Trong kinh Hoa nghiêm, bồ-tát Văn Thù Sư Lợi 
dạy Thiện Tài đồng tử: “Khi đến học với thiện tri 
thức, thì ông nên cung kính hết mình, chứ không phải 
đến đó rồi xem thường họ. Họ dạy điều gì, ông liền 
thực hành để biến thành chất liệu của ông. Cho nên, 
khi gặp thiện tri thức thứ nhất, Thiện Tài Đồng Tử đã 
tăng lên một bậc đạo lực; gặp thiện tri thức thứ hai, 
ông càng tăng thêm đạo lực. Vừa học vừa tu chứ 
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không phải đi cầu học vài năm rồi về, sau đó mới tu là 
sai.” 

Nghĩa là Bồ-tát dạy chúng ta đến gặp thiện tri thức 
để học điều hay của họ, không nên dòm ngó, so sánh 
họ học lực không bằng mình, hay không bằng vị thiện 
tri thức khác… 

Ngài Văn Thù Sư Lợi dạy: hãy bỏ qua tất cả những 
thành kiến phân tích, phê phán của mình. Mỗi vị thiện 
tri thức khi dạy Thiện Tài Đồng Tử một pháp môn tu 
cao tột của họ xong, liền giới thiệu qua vị thiện tri 
thức khác, mỗi vị chỉ dạy có một môn tối thắng  của 
họ mà thôi.  

Đức Phật dạy, tất cả những điều cố chấp, thành 
kiến của mình không có lợi gì cho sự phát triển trí 
huệ. Chúng ta nghe, rồi thực hành, đừng có phê phán 
đúng sai phải quấy cao thấp sang hèn chi cả. 

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi nói, “ông phải chú ý đến sự 
thực hành và đức hạnh của bậc thiện tri thức, thấy 
được sự vĩ đại trong họ, rồi sinh tâm kính phục và học 
hỏi, thực hành theo”. 

Người tu hành phải phát khởi thiện căn. Từ Thiện 
Căn seõ sanh ra phước đức và nhân duyên. 

Như Thiện Tài Đồng Tử phát tâm tu Bồ-tát đạo 
(tức là có Thiện Căn), tìm học thiện tri thức để tự 
mình thực hành Bồ-tát đạo. Khi phát tâm hành Bồ-tát 
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(có phước đức),  gặp bồ-tát Văn Thù Sư Lợi, được bậc 
đại thiện tri thức hướng dẫn. (Nhân Duyên). 

Phước đức, nhân duyên là do phát cái tâm chí 
thành từ cái thiện tâm của mình. Người tu hành mà có 
đủ phước đức, nhân duyên thì đời sống của họ đầy đủ 
cơm ăn, áo mặc, Thầy tốt, bạn lành. 

“Muốn tu đừng có sợ nghèo 

Muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà.” 

Chúng ta đừng có sợ nghèo, cứ phát tâm Bồ đề đi, 
tự nhiên mình sẻ được đầy đủ. Người ta nói: “Của 
mình ăn thì nó hết ngày nay, của mình để dành thì bị 
bỏ lại, của mình đem bố thí thì nó sẻ theo mình đến 
đời sau”. 

Người có phước đức, nhân duyên thì có thân thể 
khỏe mạnh, gặp được thầy tốt, bạn lành, đi trọn con 
đường giải thoát. Nếu thiếu phước đức nhân duyên thì 
dù có tài vẫn bị lao đao, thoái chuyển tâm Bồ đề, chịu 
nhiều thiếu thốn, trở ngại. Ở đời rất nhiều người có 
tài, nhưng không có đức, họ trở thành người ác, có 
đức mà không có tài là người quê, cũng chẳng làm 
được gì; cho nên, có tài là phải có đức. 

Những người không có đức, tu hành chẳng ra gì, tu 
không ra tu, đời không ra đời, đạo không ra đạo. 
Những người này giới hạnh không nghiêm, oai nghi 
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không có, đạo pháp không thông, đường tu mập mờ, 
nay trồi mai sụt. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 13: Tu Phöôùc Gì Ñöôïc Leân 

Trôøi?        

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch ĐứcThế Tôn! Người tu phước 
nghiệp gì được sinh lên cõi trời?  

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có người nào tin 
nhân quả, quy y Tam bảo, giữ năm giới, tu mười 
điều thiện, phụng thờ cha mẹ, không sinh hoạt tình 
dục với người khác ngoài vợ chồng, thường thực 
hành theo chánh đạo, cúng dường Tam bảo, xây 
cất chùa tháp, đọc tụng kinh điển Đại thừa, vẽ 
khắc tượng Phật, làm việc lành, không làm điều ác, 
được phước đức rộng lớn thì người này sau khi 
mạng chung được sinh lên cõi trời Ba Mươi Ba, 
thụ hưởng phước trời, vui say năm dục, muốn ăn 
có ăn, muốn mặc có mặc, tất cả mọi vật dụng đều 
biến hóa tự nhiên, không cần dùng sức để làm ra. 
Một ngày ở cõi trời bằng một trăm năm ở nhân 
gian, làm chư thiên có đầy đủ năm thứ thần thông, 
sống an lạc tự tại. 
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GIẢNG :       

 

Chúng ta quy y Phật là làm đệ tử Đức Phật. Quy y 
Pháp là nương theo chánh pháp của Phật để áp dụng 
vào đời sống của mình. Quy y Tăng là nương thầy 
lành (Hiền Thánh Tăng, A La Hán ra khỏi Thế Gian), 
bạn tốt, không theo bạn xấu, thầy tà. 

Người đoạn tuyệt tà dâm được lên tầng trời ba 
mươi ba thuộc sáu tầng trời cõi dục, (6 cỏi trời dục 
còn thuộc Dục Giới). Ở cõi này chỉ sống một vợ, một 
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chồng. Nhưng sinh lên cõi trời Sắc giới là đoạn tuyệt 
dâm dục. 

Tiên ở cỏi trời không giết sanh mạng. Nếu chúng 
ta giết sanh mạng thì phải ở cõi Ta Bà này để trả nợ 
máu xương. 
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Thập thiện nghiệp: Là mười điều lành của thân, 
miệng, ý.  

Thân: (có 3) 

- Không sát sanh: Tự mình không giết, không bảo 
người giết, thấy người giết không vui theo. 

- Không trộm cắp: Không gian, tham, trộm, cướp. 

- Không tà dâm: Chỉ có một vợ, một chồng sống 
với nhau mà thôi 

Miệng: (có 4) 

- Không nói dối trá: Không vọng ngữ (chuyện 
không nói có, chuyện có nói không); không đại vọng 
ngữ (chưa chứng nói đã chứng) 

- Không nói thêm bớt. 

- Không nói đâm thọc hai đầu. 

- Không chửi rủa. 

Ý: (có 3) 

- Không tham lam. 

- Không sân giận. 

- Không si mê. 

Người tu mười điều thiện này sẻ được sanh lên cõi 
trời. 
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Trong kinh thường ghi là tham, sân, si, nhưng 
đúng hơn, phải nói là: si, tham, sân. Vì thấy sai (Si), 
hiểu sai nên tham (Tham), tham không được nên sân 
giận (Sân). 

Đức Phật dạy: “Người tu giữ mười điều thiện, sau 
khi mạng chung được sinh lên cõi trời Ba Mươi Ba, 
thụ hưởng phước trời, vui say năm dục, muốn ăn có 
ăn, muốn mặc có mặc, tất cả mọi vật dụng đều biến 
hóa tự nhiên đầy đủ, không cần dùng sức người để 
làm ra”. 

Cõi trời Ba Mươi Ba ở đâu? Từ cỏi Ta Bà lên 
tầng trời này có sáu tầng trời cõi Dục.  Đến nữa là hai 
mươi hai tầng Trời Cỏi Sắc. Lên trên nữa là bốn tầng 
Trời Vô Sắc. Từ dưới tính lên gồm: trời Tứ Thiên 
Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời 
Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại. (Đây là sáu tầng Trời 
Cỏi Dục) 

Phu nhân Ma Da sau khi qua đời được sanh lên cõi 
trời Đao Lợi. Sau khi Đức Phật Thích Ca thành Phật, 
ngài liền lên cõi trời này để giảng kinh Địa Tạng cho 
phu nhân nghe. Hiện nay, bồ-tát Di Lặc ở cõi trời Đâu 
Suất chưa giáng sanh. Một ngày ở cõi trời Đao lợi 
bằng một trăm năm ở thế gian.  
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Cõi trời Đao lợi ở tầng thứ hai này có ba mươi ba cõi 
tiên. 

Ba mươi ba cõi tiên ở Đao lợi do Đế Thích cai 
quản. Trời Đế Thích thường hộ pháp cho Phật Thích 
Ca, còn Đại Phạm thiên là vua trời cõi Sắc. 

Ở cõi trời Đao lợi, vua Đế Thích ở chính giữa, đó 
là cõi thứ Ba Mươi Ba. Cõi trời này có ba mươi hai 
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cõi ở chung quanh; phương đông, phương nam, 
phương tây, phương bắc, mỗi phương có tám cõi trời.  

Cõi ở giữa tên là thành Hỷ Kiến có vua Đế Thích 
ngự. Người nào tu thập thiện thì được sanh lên cõi 
này, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, sống một 
ngày ở cõi trời bằng một trăm năm thế gian. 

Lại nữa, này Văn Thù Sư Lợi! Thế gian có rất 
nhiều tà sư ngoại đạo không biết thiện ác, nhân 
quả, chẳng hiểu luân hồi báo ứng. Họ làm việc 
ngông cuồng, điên đảo, tin theo tà kiến, tôn thờ 
quỷ thần, tuân theo ma quỷ chỉ bày, mê hoặc mọi 
người, giết hại vô số heo, dê, trâu, ngựa; tự mình 
thích ăn thịt nên họ giết hại vô số chúng sinh, lại 
nói dối là giết để tế trời đất, cúng quỷ thần, cầu 
phước, cầu sống lâu, mong thần bảo hộ nhà cửa, 
thân mạng; chúng lấy cớ dâng cúng cho thần để 
chôm chỉa của người. Bọn chúng lại bày vẽ bùa, 
niệm chú, lừa đảo mọi người, nói rằng bùa chú có 
công năng đưa người lên cõi trời, mục đích của 
bọn chúng vì tham tài sản của mọi người, dùng thủ 
đoạn lừa đảo. Nếu như giết mạng người cứu được 
mạng người thì các vua quan sống mãi không chết; 
còn nếu vẽ bùa, đọc chú hộ trì cho mọi người thì 
bọn tà sư nhất định sinh lên cõi trời hết rồi. Nếu 
như mọi người mê muội tin theo họ thì seõ cùng 
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nhau xuống địa ngục; một khi mất thân người thì 
muôn kiếp khó trở lại. 

Đoạn này nói về quả báo của ác nghiệp. 

Sát sanh: Người ăn thịt chúng sanh nhiều quá thì 
bệnh tật nhiều, bị chết yểu. Nhưng người này biết 
phóng sanh thì sẽ hết bệnh. (Không giết sanh mạng 
nữa) 

Bị nạn đao kiếm: Chúng ta đánh giết người thì bị 
người đánh giết lại. 

Kẻ trộm cướp sẽ bị quả báo nghèo đói khổ sở, bị 
giựt nợ, bị nhiều nạn hao tài, tức là làm bao nhiêu bị 
người ta giựt hết, có tiền có của nhưng bị vua tịch 
thâu tài sản, bị giặt cướp lấy, bị nước cuốn trôi, bị lửa 
cháy, bị con hư phá…  

Kẻ tà dâm sẽ bị quả báo tình duyên tan vỡ, người 
tình phản bội, sống kiếp cô đơn.  

Kẻ xảo trá lật lọng sẽ bị quả báo gặp người lừa 
dối, bị tai nạn, làm ăn thất bại. 

Ý tham lam sẽ bị quả báo đọa vào ngạ quỷ, sân 
hận bị đọa vào địa ngục, ngu si bị đọa vào súc sanh. 
Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: 

“Nếu người làm điều ác 

Chớ tiếp tục làm thêm. 

Chớ ước muốn điều ác, 
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Chứa ác, ắt chịu khổ”. (117) 

 Đức Phật dạy: “Người cầu phước không gì hơn 
là lo giữ gìn trai giới, cầu sống lâu không gì hơn là  
không sát sinh mà phóng sinh, cầu huệ cần phải 
học rộng nghe nhiều Chánh Pháp, cầu an vui tốt 
nhất là không nói chuyện thị phi phải quấy. Cho 
nên, người cầu chánh đạo, không nên tin theo tà 
ma; người muốn thoát khỏi luân hồi thì không nên 
xem thường nhân quả. Tội phước báo ứng như 
bóng không rời hình; tà chánh, khổ vui hai đường 
không giống nhau”. 

Đoạn này, Đức Phật dạy về mười giới căn bản 
của Tỳ kheo và giới căn bản của Bồ-tát.  

Một hôm, Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất dạy luật 
cho một vị Tỳ-kheo mới vào Đạo. Giới bổn của Tỳ-
kheo gồm có: pháp Ba La Di, pháp Tăng Tàn, pháp 
Xả đọa…tổng cộng  hai trăm năm mươi giới.  

Khi nghe lược qua 250 giới xong, vị Tỳ-kheo nầy 
thấy nhiều quá, nhớ không hết, tu không nổi. Thầy ở  
trong chúng tu được khoảng một tháng, liền vào xin 
tôn giả Xá Lợi Phất cho Thầy xả giới hoàn tục trở về 
nhà. Tôn giả bảo: “Khi ông vô tu thì ông xin Đức 
Phật, nay ông muốn trở về thì cũng nên vào thưa với 
Ngài một tiếng chứ”. 

Ông đến xin Phật. Ngài hỏi:  
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- Này Tỳ-kheo! Vì sao con không muốn tu? 

Ông thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Vì giữ giới nhiều quá, con giữ 
không nổi. Thà con về cưới vợ, lo cho vợ con, ở tại 
gia mà con biết bố thí cúng dường là được rồi. 

- Xá Lợi Phất truyền giới cho con nhiều quá phải 
không. Thôi con ở lại tu đi, Ta chỉ truyền cho con ba 
giới, con giữ được không? 

-  Bạch Thế Tôn! Nếu giữ có ba giới thì con xin ở 
lại tu. 

- Này tỳ-kheo! Giữ ba giới của thân, miệng, ý thôi.  

Nếu người học ba giới này, rồi giảng chi tiết ra thì 
không ngoài hai trăm năm mươi giới của tỳ-kheo.   
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CAÂU HOÛI SOÁ 14:  Theá Naøo Goïi Laø Luïc Sö 

Ngoaïi Ñaïo?        

  Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Vì sao gọi là Lục Sư 
Ngoại Đạo? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Sau khi Như Lai nhập 
diệt, có rất nhiều Ma Ba Tuần xâm nhập Phật 
pháp, trà trộn vào chùa, tự xưng là đệ tử của Ta. 
Bọn chúng đến nhà đàn việt ăn thịt uống rượu gây 
nên tiếng xấu, ảnh hưởng sự thanh tịnh của chúng 
Tăng; đây là hạng ngoại đạo thứ nhất. 

Lại có những kẻ đem vợ con vào chùa, họ học 
thuộc giáo tướng Du-già, tự xưng là đệ tử của Ta 
mà vẫn uống rượu, ăn thịt, cũng đi tụng kinh cầu 
an, cầu siêu cho mọi người, nửa tăng, nửa tục; đây 
là hạng ngoại đạo thứ hai. 

Lại có những kẻ tà ma, trên không được thầy 
truyền, dưới không có người chứng minh, bị ma 
quỷ ám ảnh, hiểu biết không đúng, lại cho mình là 
người thông minh, không chịu tinh tấn tu hành, lại 
tự xưng mình chứng đạo, bên ngoài như tu theo 
Phật pháp mà bên trong thực hành tà ma, mê hoặc 
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người đời, đưa họ vào đường tà, triệt tiêu hạt 
giống Phật; đây là hạng ngoại đạo thứ ba. 

Lại có kẻ chạy theo danh lợi, tụng vẽ bùa chú, 
sai khiến quỷ thần, lừa gạt người đời, bành trướng 
ác kiến để tiêu diệt chánh kiến của Ta; đây là hạng 
ngoại đạo thứ tư. 

Lại có kẻ luôn tin điều tốt xấu, học cách xem 
quẻ, luận bàn lành dữ, coi bói xem tướng, báo 
trước cho mọi người những điều họa phước, lừa 
đảo kiếm tiền, làm cho chánh pháp bị suy vong; 
đây là hạng ngoại đạo thứ năm. 

Lại có những kẻ cải trang bề ngoài, đầu óc 
trống rỗng, vô tài bất tướng, tu hành cho có, chưa 
chứng mà nói đã chứng, chưa ngộ mà nói đã ngộ, 
học được vài câu tự cho mình thông suốt tất cả 
giáo lí, không chịu ăn uống đạm bạc, thích ăn thịt 
cá, giữ gìn tà giới, lừa gạt người kém hiểu biết, 
không chịu nghiên cứu kinh điển, không tu phước 
huệ, không tụng kinh, ngồi thiền, không chịu tìm 
thầy, xuất gia học đạo, truyền trao giới pháp, lại 
dám cả gan tự mặc áo tu sĩ, nói mình giống Phật, 
lừa gạt những người cả tin, đưa họ vào đường mê, 
đoạn mất căn lành, tiêu diệt hạt giống trí tuệ; chỉ 
biết cố chấp, ngu si, ngoan cố; đây là hạng ngoại 
đạo thứ sáu. 
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Bọn lục sư ngoại đạo này, vào đời mạt pháp trà 
trộn trong hàng Tăng chúng của Ta, phá hoại chùa 
chiền, hủy báng chánh pháp. Vì thế, các ông Bồ-tát 
Đại thừa phải đem hết nguyện lực, đầy đủ uy đức, 
nơi nào đủ duyên thì ứng thân, hoặc làm vua, làm 
quan, làm trưởng giả, làm đàn việt; mỗi người ở 
một phương để diệt trừ tà đạo, giữ gìn chánh 
pháp, không cho bọn tà đạo ngang nhiên quấy phá. 
Người nào thực hành đúng lời Ta dạy, mới là đệ tử 
của Ta; còn nếu kẻ nào thuận theo bọn tà ma thì là 
Ma Ba Tuần, cùng hủy báng chánh pháp, sẽ cùng 
nhau đọa vào địa ngục A-tỳ nhanh như tên bắn; 
khi mất thân người thì muôn kiếp khó mà trở lại 
được. 

GIẢNG : 

 Bồ-tát Văn thù Sư Lợi hỏi :  

- Bạch Thế Tôn! Thế nào là ngoại đạo? 

Đức Phật dạy:  

- Văn thù Sư Lợi! Trong thời mạt pháp có Ma Ba 
Tuần khiến những người tu hành làm những điều sai 
quấy.  

Đoạn này, Đức Phật chia ra làm sáu hạng ngoại 
đạo, gọi là Lục Sư Ngoại Đạo. 
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Lục sư là sáu hạng người tu. Người tu hành có sáu 

hạng phá hoại, hủy báng chánh pháp của Phật nên 
Đức Phật gọi là Lục Sư Ngoại Đạo.Nếu chúng ta nhìn 
thấy người tu mà cho rằng “Người tu hành nào cũng 
vậy” là không đúng. Vì thế, Phật tử phải học giáo lý 
để có trí huệ, nếu sau này hàng cư sĩ tại gia hiểu rõ 
điều này, không cho ngoại đạo dựa vào trong pháp 
của Phật quấy phá; chúng ta không tin họ, cũng không 
theo họ. Nên nhớ, sáu loại người cạo đầu làm tu sĩ mà 
thực hành sai chánh pháp, đó là lục sư ngoại đạo.  

Đức Phật dạy, ma Ba Tuần sau này dựa vào hàng 
đệ tử của ta, hủy hoại chánh pháp của ta, khiến cho 
mọi người dao động. Ma Ba Tuần là loại ma vương ở 
cõi trời Tha Hóa Tự Tại, tên là Ba tuần. Cõi trời này 
thuộc sáu cõi trời dục. Đó là, trời Tứ Thiên Vương, 
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trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa 
Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại. 

Trong sáu cõi trời dục này, ma Ba tuần ở cõi trời 
thứ sáu (Trời Tha Hóa Tự Tại), chúng có thần thông 
biến hóa tự tại. 

Ma sự là những việc làm xa lìa pháp lành, bám 
theo lục trần, do lòng ham muốn lôi cuốn theo danh 
lợi mà làm.    

Lục Trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.  

Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

 Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh thì liền 
dính mắc. Nó bám theo, rồi suy luận, phân tích, bị lôi 
cuốn vào con đường tiền tài, danh vọng. Nếu chúng ta 
có Tánh Giác Biết hiển lộ thì khi thấy, biết mình đang 
thấy. Khi nghe, biết mình đang nghe thì không bị ma 
dụ. 

Những người làm ma sự thì bị ma chướng ám ảnh. 
Lúc nào cũng mê theo tà chứ không theo chánh. 
Trong truyện Kiều có câu:  

“Ma dẫn lối, quỷ đưa đường 

Thích tìm những chốn đoạn trường mà đi”. 

Ma sự là những điều giả dối làm cho người tu hành 
phá giới, tham đắm danh lợi, khiến cho tham, sân, si 
nổi lên.  
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Đức Phật dạy, bọn nầy có vợ con trong chùa, lại 
còn ăn thịt uống rượu.  

Nếu người tu hành mà còn dâm dục thì sẽ thành 
ma. Bởi vì khi sinh lên cõi Trời Sắc Giới thì đoạn hết 
dâm dục, chỉ sống với tánh tỉnh giác. Cõi Trời Vô Sắc 
thì sống trong thiền định. Cõi Trời Dục còn dâm dục 
nhưng không có tà dâm (một vợ một chồng). Còn lên 
hai mươi hai tầng Trời Sắc Giới thì không còn dâm 
dục mà chỉ sống trong thiền định. Ma vương này ở cõi 
trời thứ sáu, họ còn dâm dục nên thành ma. Ma nào tu 
cao thì thành Ma Vương, tu vừa vừa thì thành Ma 
Dân, tu thấp thì thành Ma Nữ. 

Dù cho người tu hành ở trong chùa rất tinh tấn, 
ngồi thiền, tụng kinh ngày bao nhiêu lần, nhưng khi bị 
ma chướng ám ảnh thì liền bị xen tạp pháp môn. Như 
đang tụng kinh Di Đà, nghe người ta nói tụng kinh 
này còn bị bệnh, nên tụng kinh Dược Sư thêm. Hôm 
nay tụng kinh Dược Sư không có bệnh nhưng nghe 
người khác nói trì chú thì ma không  nhập, cho nên lo 
trì thêm chú. Do đó, tâm họ luôn lăng xăng vọng 
tưởng. 

Có những người tu thiền thì ngủ gục từ lúc vào 
ngồi cho đến hết thời . Có người ngồi thiền thấy cảnh 
Phật hiện ra, thấy mình bay qua, bay lại. Khi xả thiền 
thì mừng lắm, mừng vì nghĩ mình sắp có thể bay đi. 
Nhưng ngày mai ngồi thiền lại không thấy cảnh hôm 
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qua hiện ra nữa, họ ngồi hai ngày sau, cho đến cả tuần 
lễ mà không thấy cảnh như trước hiện. Vừa ngồi vừa 
mong cầu. Ngồi thiền mà khởi tâm mong cầu thì tâm 
không định, đó là trạng thái bị ma chướng.  

Khi ngồi thiền, nên hé mắt nhìn xuống khoảng 
bảy, tám tấc là được,và biết mình đang ngồi. Khi 
nhắm mắt hay mở mắt cũng vậy. 

Đức Phật dạy: “Sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều 
thứ Ma Ba Tuần ở trong Phật pháp, xưng là đệ tử của 
Ta”. 

Họ xưng là đệ tử của Phật nhưng lại thân cận với 
đàn na tín cúng, thân với phật tử bên ngoài, kết thành 
bà con, anh, chị, em nuôi. Các vị tu sĩ kết nghĩa anh, 
chị, em nuôi với những người ở ngoài đời là vì mong 
cầu lợi dưỡng. Người xuất gia bỏ nhà đi tu “cắt ái từ 
thân” mà khi vô chùa còn kết làm anh em, bà con với 
những người thế tục, rồi lại đi ra ngoài uống rượu, ăn 
thịt, có lúc họ còn tụ tập ăn uống ở trong chùa thâu 
đêm, làm mất cảnh thanh tịnh trong chốn Già Lam. 
Đó là hạng ngoại đạo thứ nhứt. 

Lại còn có hạng ngoại đạo thứ hai là những 
người tu ở trong chùa lại dắt theo vợ con, rồi học cách 
tụng kinh cho hay để đi làm đám kiếm tiền nuôi vợ 
con, rồi ăn thịt, uống rượu, làm ô uế cảnh thiền môn. 
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Lại có những kẻ luận bàn lành dữ, coi bói xem tướng, 
lừa đảo kiếm tiền…làm cho chánh pháp bị suy vong. 
Lại có kẻ đầu óc trống rỗng, vô tài bất tướng, tu hành 
cho qua ngày, chưa chứng mà nói đã chứng, thích ăn 
thịt cá, phạm theo tà giới, lừa gạt mọi người dễ tin, 
đưa họ vào đường mê, không tu phước huệ, chỉ 
chuyên đi tụng đám kiếm tiền sinh sống.  

Hạng lục sư ngoại đạo do ma Ba tuần xúi giục vào 
trong đạo phá hoại chùa chiền, hủy báng chánh pháp. 
Cho nên tất cả những kẻ thường vu oan, giáng họa 
cho người khác phải học giáo lý cho rõ, để nhìn thấy 
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thật tướng của sự vật, thấy biết nhân quả, vì không 
hiểu vô thường nên cứ mải mê chạy theo trần cảnh. 

Ở đây, chúng tôi giảng thêm về sự vô thường. Vô 
thường là thay đổi nội tại và thay đổi hoàn cảnh. Thay 
đổi nội tại là sự thay đổi về thân và tâm. Thân có 
sanh, già, bệnh, chết. Còn tâm biến đổi liên tục không 
bao giờ dừng. 

“Mới bình minh đó đã hoàng hôn 

Đang nụ cười tươi, bỗng lệ tuôn 

Đời thường sớm nắng chiều mưa vậy 

Khuấy động lòng ta bao nỗi buồn.” 

Khổ có tám điều: ái biệt ly, cầu bất đắc, oán 
tắng hội, ngũ ấm xí thạnh, sanh, lão, bệnh, tử. 

Ái biệt ly khổ: vợ chồng yêu thương nhau bổng 
chết mất một người, con đi học xa, đi lính…thương 
nhớ 

Cầu bất đắc khổ: muốn làm ăn khá thì bị thua lỗ, 
muốn người ta thương mình mà người ta không 
thương… 

Oán tắng hội khổ: hai người ghét nhau mà gặp 
nhau hoài, khổ tâm 

 Ngũ ấm xí thạnh khổ: sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, năm sự ngăn che này chống đối lẫn nhau. Trong 
thân thể thì có đất, nước, gió, lửa. Đất là chất cứng, 
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nước là chất ướt, lửa là hơi nóng, gió là hơi thở di 
động. Lửa nhiều quá thì nóng sốt, nước nhiều quá thì 
sình trướng, gió nhiều quá thì làm nhức mỏi, đất nhiều 
quá thì cứng đơ tay chân. Bệnh là do đất, nước, gió, 
lửa không điều hòa với nhau mà ra. Nếu chúng ta biết 
rõ bốn đại này là duyên sanh giả hợp, thay đổi liên 
tục, dĩ nhiên là như vậy, chẳng buồn lo, chỉ nhìn 
BIẾT nó đang là, và tự tại uống thuốc là chúng ta 
thấy đạo.  Vì thế, thiền sư Đại Xả nói rất hay: 

“Bốn rắn chung rương trước giờ không 

Núi cao năm uẩn đâu chủ ông 

Chân Tánh sáng ngời đâu chướng ngại 

Niết Bàn, sinh tử mặc che lồng”.  

Vô ngã: vì tất cả các pháp đều do duyên hợp, do 
nhiều chất khác với nó tạo nên nó chứ không có thật, 
không có một chất đơn độc tạo nên. Cho nên nó là giả 
danh, giả tướng, giả ngã, tạm có, tạm gọi. Khi duyên 
hợp thì có, duyên tan thì không, nên gọi là Vô Ngã. 

Khi Đức Phật còn tại thế, có sáu vị tu sĩ, tư tưởng 
của họ khác với giáo lý của Phật, đó là nhóm Lục Sư 
Ngoại Đạo, gồm có : 

1. Phi Lan Na Ca Diếp: Không công nhận nghiệp 
quả đời sau. Ông nói chết là hết.  
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2. Mạt Già Lê Câu Xá Li Tử: Chủ trương thọ mạng 
bất sanh, bất tử. Ông cho rằng con người sống hoài 
không chết. 

3. Xan Đà Da Tỳ La Hiền Tử: Chủ trương con 
người chết sẽ tái sanh làm con người trở lại, giết con 
người chết đi thì sanh con người khác. Như cây cỏ khi 
nhổ nó đi thì sẽ sanh ra cây cỏ khác. Cho nên tha hồ 
giết ai thì giết không sợ gì cả. Không có luân hồi. 

4. A Kỳ Đa Xi Xá Khâm Bà La: Chủ trương vạn 
vật cấu tạo giống nhau nên không có gì là tội và 
phước, không tin nhân quả. 

5. Ca La Cưu Đà Ca Chiên Diên: Chủ trương tất cả 
chúng sanh đều do trời Tha Hóa Tự Tại sanh ra. 
Không do duyên hợp. 

6. Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử: Phái tu lõa thể.  
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Vì vậy, Đức Phật dạy, người tu sĩ chân chánh là đại 
may mắn trong đời này. Bởi vì, người tu sĩ tu hành 
chân chánh họ không cần cất nhà ở, có thiện tri thức 
bên cạnh, có bạn lành đồng tu, có phật tử tại gia ủng 
hộ, có giáo lý của Đức Phật hướng dẫn đi đúng 
đường, có giới luật, có già lam Thánh chúng bảo trì, 
không bị lừa gạt. Vì thế, người tu sĩ an tâm tu đạo 
không lo toan chuyện cơm, áo, gạo, tiền. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 15:  Ngöôøi Ñaàn Ñoän, Tin 

Phaät, Coù Theå Thaønh Phaät Khoâng?  

      

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có kẻ thiện 
nam, người thiện nữ nào căn tánh đần độn, phước 
bạc, đức mỏng; mặc dù họ tin Phật tu hành, nhưng 
tâm không ngộ được. Vậy người đó có giải thoát 
được không? 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu kẻ thiện nam, 
người thiện nữ nào căn tánh đần độn, nhưng họ có 
niềm tin kiên cố chân thật, thường xuyên phát 
nguyện ăn năn sám hối; đến khi tội chướng đời 
trước đã tiêu trừ hết thì trí tuệ phát sinh, liền được 
sáng suốt chứng ngộ, thấy được bản tánh thanh 
tịnh của mình cho đến khi thành Phật. 

Giảng : 

Người có căn tánh chậm chạp là người dốt nát, 
nghèo cùng, dung nhan xấu xí, có người sống như 
thực vật, không có kiến, văn, giác, tri. Họ không thể 
tu học được, không sáng tỏ Tánh Giác. Vì sao họ 
không sáng tỏ Tánh Giác? Là vì họ không tin mình có 
Phật tánh, không thấy được Cái Biết ở trong người 
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của mình; suốt ngày tâm của họ bị kéo theo dòng suy 
nghĩ liên tục (hành uẩn) rồi buồn, vui, mừng, giận, 
thương, sợ, yêu, ghét… Còn chúng ta có học Phật 
pháp, tập sống trong chánh niệm, niềm tin kiên cố, 
vâng theo lời Phật dạy; khi buồn mình biết mình đang 
buồn, khi vui mình biết mình đang vui, khi giận mình 
biết mình giận…  

Nếu người căn tánh đần độn có lòng tin kiên cố, 
không bỏ trai giới, ăn chay. Khi nghe giáo pháp, họ 
phát nguyện ăn năn sám hối những tội của mình. Họ 
biết đời trước họ không nghe giáo pháp, không học 
giáo lý, không bố thí nên đời này nghèo. Hễ họ nghe 
tới đâu thì tin tới đó, nhưng họ vẫn không tỏ ngộ Tánh 
Giác được.  

Đức Phật dạy, hạng người như vậy, họ kiên trì sám 
hối ăn năn đến một lúc nào đó tự nhiên họ hiểu đạo, 
thấy được Phật Tánh của họ. Họ tin Phật Tánh có sẵn, 
nên nỗ lực tu tập, nhất định họ sẽ thành Phật.  

Chúng tôi tóm tắc lại câu hỏi số 15 bằng sơ đồ sau: 
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Đức Phật dạy: “Người có lòng tin chắc là người 

vững niềm tin. Họ trường chay sám hối, giữ gìn giới 
luật là họ đã thực hành về hạnh. Tánh Giác phát sanh 
là do học giáo lý, nhận biết Phật Tánh của mình, căn 
cứ trên Tánh Giác để tu, nếu niềm tin càng tăng 
trưởng, nhất định họ sẽ được thành Phật. 
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Lòng tin ở đây gọi là tín tâm. Thứ nhất họ tin Phật 

nói đúng. Khi học Phật pháp, tin Phật nói đúng, vì 
Phật là đấng giác ngộ: 

“Kính lạy Phật, bậc thầy giác ngộ 

Trải bao đời cứu độ chúng sinh 

Như trăng giữa tháng tròn vành 

Sáng soi mỗi bước tu hành con đi”.  

Kế đến họ tin chánh pháp, là những giáo lý của 
Đức Phật dạy sẽ đưa đến giải thoát khỏi mọi ràng 
buộc, đưa con người đến sự bình an. Ngày xưa chúng 
ta cố chấp nên đau khổ, ngày nay học giáo pháp, rồi 
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thực hành, đạt được giải thoát. Đây là tin chánh pháp 
có công năng đưa đến giải thoát: 

“Kính lạy Pháp, thuyền từ phổ độ 

Đưa người qua biển khổ mênh mông 

Giúp con sống trọn tấm lòng 

Thương yêu tỉnh thức giữa vòng tham sân”.   

Cuối cùng họ tin Tăng Bảo, tin những vị Thầy chỉ 
dạy, giảng ý nghĩa giáo pháp của Phật, làm cho họ 
hiểu biết để thực hành. 

“Kính lạy Tăng vị thầy cao cả 

Thay Phật Đà giáo hóa quần sinh 

Dạy con biết lối tu hành 

Trao đèn chánh pháp phước lành thế gian”.   

Chúng ta tin Phật, tin pháp, tin Tăng tức là tin Tam 
Bảo. 

Chúng  ta tin nhân quả, tức tin làm phước thì được 
phước, làm ác thì gặp ác. Nhân nào quả nấy không 
sai. 

Chúng ta tin nhân duyên là thấy tất cả pháp đều do 
nhân duyên hợp lại mà sanh ra, không có vật nào tự 
sanh một cách độc lập được. Như con người có tồn tại 
độc lập được không? Không, phải hội đủ đất, nước, 
gió, lửa, bốn đại hòa hợp mới sinh tồn. Tất cả mọi sự 
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vật ở thế gian này đều là nhân duyên hòa hợp, không 
có món nào độc lập mà thành tựu. Vì thế, trong kinh 
A Hàm ghi: 

“Cái này có nên cái kia có 

Cái này sinh nên cái kia sinh 

Cái này không nên cái kia không 

Cái này diệt nên cái kia diệt”. 

Lại nữa, chúng ta tin mình có hạt giống thành Phật, 
nghĩa là trong mỗi chúng ta có hạt giống thành Phật, 
đó là Phật Tánh hay gọi là Tánh Giác mà ít ai hay 
biết. Nếu người nào nhận ra được, thầm hội được, thì 
Đức Phật liền thọ ký người đó sẽ thành Phật.  

Thứ hai là giữ trường chay và giữ giới luật đã 
thọ. 

Các vị đã biết Phật, Bồ-tát không ăn thịt chúng 
sanh. Vì không ăn thịt chúng sanh nên mới thành Phật 
được. Chúng ta muốn về cõi Phật A Di Đà, dù cho 
mình có thần thông, có định lực cao mà còn ăn thịt 
chúng sanh thì không thể sanh về cảnh giới Cực Lạc 
được, vì còn ăn thịt chúng sanh thì còn phải trả nợ 
máu xương (răng đền răng, mắt đền mắt). 

Thứ ba là ăn năn sám hối nghiệp chướng từ đây 
về sau: “Mọi lỗi lầm mà tôi gây ra từ thân, miệng, ý 
cầu xin được tha thứ”.  
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Chúng ta sám hối với Phật phải không? Không, 
chúng ta sám hối với những người mà chúng ta làm ác 
với họ, họ đang bám theo ta để đòi nợ, cả trong dòng 
máu, trong cái nhìn, trong hơi thở. Nó đi theo làm 
chướng duyên phá hoại chúng ta. Phải thệ rằng : Nay 
con ở trước Đức Phật cầu xin Ngài chứng minh cho 
con: “Con xin thành tâm sám hối những tội lỗi con đã 
gây ra từ thân miệng ý, nguyện từ đây không làm 
nữa“. 
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 CAÂU HOÛI SOÁ 16:  Taø Kieán, Taïo AÙc, Bò 

Quaû Baùo Gì?      

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Có những kẻ thấy 
Phật không lạy, nghe Pháp không tin, gặp Tăng 
không kính, hủy báng người làm việc thiện, phá 
hại người giữ trai giới, không tin nhân quả, khinh 
thường thánh hiền; họ lại tin theo tà ma, luôn luôn 
tạo nghiệp ác, không tu một chút điều lành; những 
kẻ này sẽ mắc quả báo gì? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Những kẻ này thường 
tin theo tà kiến. Khi còn sống không tin Tam bảo; 
sau khi chết, nhất định bị đọa vào ba đường ác, 
chịu các khổ não không có ngày thoát ra. Cho dù 
có ngàn Đức Phật xuất hiện ở đời cũng không cứu 
họ được. 
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GIẢNG : 
Tà kiến là quan niệm sai lầm, họ cho rằng giết 

người càng nhiều càng tốt, họ làm theo tâm ác, vui 
thấy người khác khổ đau. 

 
Tâm địa ác độc: Nếu thù ghét người nào thì họ 

quyết hại người đó cho đến cùng. 

Lương tâm đóng kín: Không có tâm lành, dù 
mang thân người nhưng tâm địa giống như loài ác thú.  

     Khô khan : có tâm hồn khô khan, có trái tim khô 
khan. Cho dù người khác có khóc bao nhiêu nước mắt 
với họ thì cũng vô ích thôi. 

Đức Phật gọi người vô lương tâm này là Nhất xiển 
đề, họ không tin gì hết. 
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Nếu người phạm tội Nhất Xiển Đề thì đọa vào địa 
ngục vô gián, hết tội địa ngục vô gián thì chuyển làm 
ngạ quỷ đói khổ, hết kiếp ngạ quỷ thì chuyển làm súc 
sanh bị kẻ khác ăn thịt. Họ không bao giờ được làm 
người. Khi làm súc sanh thì lại ăn thịt các con vật 
khác, cho nên hết súc sanh thì lại đọa vào địa ngục trở 
lại nữa. 

Đức Phật dạy, hạng Nhất Xiển Đề này không tin 
điều gì nên cứ mãi đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ 
quỷ, cho đến ngàn muôn kiếp cũng không thoát ra 
được. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 17: Taát Caû Nghieäp, Nghieäp 

Naøo Naëng Nhaát?      

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kinh Bạch Đức Thế Tôn! Trong tất cả nghiệp, 
nghiệp nào nặng nhất? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Có năm loại nghiệp 
nặng nhất: Thứ nhất là Nghiệp sát sinh: ăn thịt 
chúng sinh là nghiệp nặng nhất. Vì sao? Vì cắt một 
dao phải trả một dao, giết một mạng phải đền một 
mạng; cho nên, trải qua nhiều đời nhiều kiếp ăn 
nuốt lẫn nhau. Vì thế, Bồ-tát muốn thoát khỏi luân 
hồi, trước phải học từ bi, không ăn thịt, không giết 
hại. 

Thứ hai là trộm cướp: lừa đảo gạt lấy tài sản 
của mọi người, dù trải qua trăm ngàn kiếp, họ vẫn 
phải trả nợ cũ. Vì sao? Vì vật thuộc sở hữu của 
người khác không cho mà tự lấy, cho đến một đồng 
tiền, một hạt gạo cũng phải trả lại, cho dù đã sám 
hối sau đó; cho nên, người tu đạo Bồ-tát muốn có 
nhiều của cải, được giàu sang như ý muốn, trước 
tiên phải tu hạnh bố thí. Tại sao lại đi trộm cướp, 
lừa đảo mọi người? 
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Thứ ba là phạm tội tà dâm: tình yêu luyến ái 
ràng buộc con người luân hồi sinh tử trong muôn 
ngàn ức kiếp, không giải thoát được. Vì tình dục là 
hạt giống của sinh tử; cho nên, Bồ-tát muốn thoát 
khỏi sinh tử, trước phải đoạn trừ ái dục. 

Thứ tư là phạm tội nói dối: do khẩu nghiệp vu 
khống, hủy báng lẫn nhau, nên trải qua trăm ngàn 
muôn kiếp chống đối, tranh cãi nhau. Vì sao? Vì 
oan gia báo thù, nhiều đời nhiều kiếp hại nhau 
bằng lời nói; cho nên, Bồ-tát muốn đắc đạo, trước 
phải thành thật, không được dối gạt. 

Thứ năm là phạm tội uống rượu: rượu làm cho 
con người mê muội lý trí; trải qua trăm ngàn vạn 
kiếp, tâm trí vẫn bị tối tăm. Vì sao? Vì rượu có 
công năng  làm cho tâm trí con người mê muội, 
nhiều đời ngu si, thân thể hôi hám, say xỉn, đi xiêu 
vẹo; cho nên, Bồ-tát muốn tinh thần sáng suốt, trí 
tuệ minh mẫn thì phải từ bỏ nghiệp uống rượu. 

Năm nghiệp này rất nặng, người nào giữ được 
trọn vẹn thì vào thánh đạo ngay; ngược lại người 
phạm hết năm giới thì muôn kiếp đọa vào đường 
ác; khi mất thân người, muôn kiếp khó mà trở lại 
được. 

Năm nghiệp này là tội nặng nhất trong các tội. 
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GIẢNG :  

 

Trước tiên chúng ta phải biết nghiệp là gì? 

Nghiệp là thói quen khó bỏ. Nghiệp có nghiệp tốt 
và nghiệp xấu. Nghiệp tốt là do nhân tốt, nghiệp xấu 
là do nhân xấu. Cho nên thi hào Nguyễn Du nói: 

“Trót mang lấy nghiệp vào thân 

Thì đừng trách lẫn trời gần, trời xa”   
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Sát sanh là giết hại sanh mạng. 

Ai sát sanh? Lớn nuốt nhỏ, mạnh nuốt yếu, có thế 
lực mạnh ăn nuốt kẻ cô thế. 

Đức Phật dạy, chúng sanh trăm đời ngàn đời ăn 
nuốt lẫn nhau để mà sống. 

Mạnh nuốt yếu: Con người thấy những con vật 
yếu đuối như con gà, con vịt…liền bắt nó, cắt cổ để 
ăn. Nó không thể chống cự được. 

Thế lực mạnh ăn nuốt kẻ cô thế: Ở đời ăn nuốt 
nhau để sống, như con người ăn cá, ăn thịt…. Những 
con vật này cũng tham sống sợ chết, nên nó hận thù, 
báo oán. Do đó mà có sự vay trả nợ với nhau, mắt đền 
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mắt, răng đền răng. Nhưng con thú ăn thịt lẫn nhau 
khi chúng đói mà thôi, còn con người giết chúng sanh 
ăn thịt khi họ no. Vì thế, con người ác độc hơn thú vật 
nhiều. Quả báo sát sinh rất nặng, cho nên bậc Cổ đức 
dạy: 

“Cần phải tránh sát sinh thứ nhất 

Người tu hành không thể hiếu sinh 

Vật người một khí hóa thành 

Cho nên sát hại mất danh thiện từ”. 

Thứ hai là trộm cướp: Tức lừa đảo gạt lấy tài sản 
của mọi người, dù trải qua trăm ngàn kiếp, họ vẫn 
phải trả nợ cũ. Vì sao? Vì vật thuộc của người khác, 
họ không cho  mà ta tự lấy, dù một đồng tiền, một hạt 
gạo cũng phải trả lại. Người tu đạo Bồ-tát, muốn có 
nhiều của cải, được giàu sang như ý, trước tiên phải tu 
hạnh bố thí, sao lại đi trộm cướp, lừa đảo mọi người? 
bậc Cổ đức dạy: 

“Giới thứ hai diệt trừ trộm cắp 

Vật của người chẳng động tham lam 

Công tư của cải bạc vàng 

Không nên khởi niệm lấy làm của ta”.  
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Thứ ba phạm tội tà dâm : tình yêu luyến ái ràng 

buộc con người luân hồi sinh tử trong muôn ngàn ức 
kiếp, không giải thoát được. Vì tình dục là hạt giống 
của sinh tử; cho nên, Bồ-tát muốn thoát khỏi sinh tử, 
trước phải đoạn trừ ái dục. Bậc Cổ đức dạy: 

“Giới thứ ba cấm là sắc dục 

Chớ tư tình lén lút ngoại duyên 

Trăng hoa lòng chớ đảo điên 

Tâm cang cũng phải răn khuyên từ từ”. 
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Ân ái vợ chồng với nhau đã là nợ duyên ràng buột 
khó rời, mà người vợ (hoặc chồng) còn đi ngoại tình 
với người khác thì vợ hoặc chồng rất đau khổ. Chúng 
ta tu hành, biết rõ nó là nghiệp lực, chỉ thỏa mãn thể 
xác trong chốc lát chứ không phải thuộc về tâm hồn. 
sống với nhau quan trọng là tâm hồn chứ không phải 
thể xác. 

Đức Phật dạy, ân ái là nghiệp lực của si mê mà lý 
trí thường không thể tham dự.Vì vậy nó là đầu mối 
của con đường luân hồi, muôn ngàn kiếp không thể 
giải thoát. 
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Dâm dục là tình ân ái, tình trai gái rất nặng. Bị mất 

tiền, bị con hư, không khổ nhiều bằng mất tình, chỉ có 
mất tình ân ái là đau khổ nhất, đưa đến chết chóc, tự 
tử. 

Ngày xưa, có một người bị mắc nợ người khác. 
Sau khi chết, người này bị đọa xuống âm phủ mà chưa 
trả nợ hết, ông ta xin Diêm Vương cho trở về trần 
gian đầu thai sanh ra làm cha của chủ nợ để trả cho 
mau hết nợ, chứ làm trâu, làm chó, làm mèo ở trong 
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nhà thì chỉ có trả nợ mười lăm năm là cùng, còn làm 
cha thì trả nợ con suốt một trăm năm cuộc đời vậy. 

Nếu người tu hành có thần thông mà còn dâm dục, 
bậc cao thì làm ma vương, bậc vừa thì làm ma dân, 
bậc thấp thì làm ma nữ. 

 

 
Thứ tư là phạm tội vọng ngữ: Khẩu nghiệp vu 

khống, hủy báng lẫn nhau, trải qua trăm ngàn muôn 
kiếp thường bị quả báo sống với người chống đối, 
tranh cãi. Vì sao? Vì oan gia báo thù, nhiều đời nhiều 
kiếp hại nhau bằng lời nói; cho nên, Bồ-tát muốn đắc 
đạo, trước phải thành thật, không được dối gạt. 
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Đức Phật dạy, tạo nghiệp vọng ngữ thì sẽ bị quả 
báo trong gia đình hay gây gổ lẫn nhau.Vu khống 
người khác, phỉ báng người khác thì bị người khác vu 
khống, phỉ báng lại, trong gia đình vợ chồng, con cái 
bất hòa, cứ lục đục suốt ngày, không ai chịu nhường 
ai cả. Đó chính là oan oan tương báo từ đời trước, đời 
nay đầu thai vào nhà mình để trả thù, dùng lời nói để 
ăn nuốt lẫn nhau.  

Vọng ngữ có bốn: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt 
và ác khẩu.  

 
Vọng ngôn là nói láo, vu khống người ta. Ỷ ngữ 

là nói thêu dệt, thêm bớt khiến người khác phải mất 
của, mất tiền để mình trục lợi. 



 205 

Lưỡng thiệt là nói đâm thọc, đến hai bên đâm qua 
thọc lại khiến người ta gây gổ lẫn nhau, còn mình thì 
sanh tâm thích thú. Ác khẩu là rủa người ta khiến 
người ta tức tưởi. Đây là nghiệp nặng nhất trong các 
nghiệp. Vì thế,  bậc Cổ đức dạy: 

“Vọng ngôn chuyện có nói không 

Chết vào địa ngục cùm gông mang đầy”. 

Thứ năm là phạm tội uống rượu: Rượu làm 
cho con người mê muội lý trí; trải qua trăm ngàn vạn 
kiếp, tâm trí vẫn bị tối tăm. Vì sao? Vì rượu có công 
năng  làm cho tâm trí con người mê muội, nhiều đời 
ngu si, thân thể hôi hám, say xỉn, đi đứng xiêu vẹo; 
cho nên, Bồ-tát muốn tinh thần sáng suốt, trí tuệ minh 
mẫn thì phải từ bỏ nghiệp uống rượ
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Đa số những người uống rượu đều thiếu nhân 

cách, ít được mọi người tin tưởng. Người uống say rồi 
thì muốn nói gì cũng được; bởi vì rượu vào thì lời ra, 
họ không biết tôn ti trật tự, không biết tội phước. 
Người uống rượu thường bị ngu si ám độn, sanh con 
ra cũng bị ảnh hưởng theo, lại còn bị bệnh ung thư 
gan, sơ gan, loét bao tử…Cho nên, Đức Phật dạy: 

“Uống rượu men, rượu nấu 

Người sống đam mê vậy 
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Chính ngay tại đời này 

Tự đào bới gốc mình”. 

Pháp Cú 247 

Tóm lại, năm nghiệp này rất lớn, rất nặng, người nào 
giữ được hoàn toàn sẽ thành thánh đạo ngay. Trái lại, 
người nào trái phạm thì mãi mãi sa đọa luân hồi. Một 
phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại.  
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CAÂU HOÛI SOÁ 18: Nghieäp Gì Bò Laøm Ngaï 

Quæ?       

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Chúng sanh tạo 
những nghiệp gì mà chịu quả báo làm ngạ quæ? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Có những chúng sinh 
vì tham lam, bỏn xẻn, không dám ăn mặc, lại đi 
lừa đảo trộm cắp của công để gom góp cho nhiều. 
Nếu có người nghèo đói đến xin, không chịu giúp 
đỡ một đồng, lại còn sân hận mắng chửi, chỉ biết 
thân mình, không nghĩ đến người khác đói lạnh. 
Những kẻ keo kiệt như vậy, sau khi chết nhất định 
đọa vào loài ngạ quæ, luôn chịu đói lạnh, cổ nhỏ 
như kim, bụng to như trống, đầu lớn như núi, 
không thể ăn uống được; cho dù có thức ăn uống, 
nhưng tự nhiên biến thành sắt nóng, nước đồng 
sôi. Khi đói trong miệng khạc ra lửa dữ, mũi phun 
khói xanh, thân hình trần truồng gầy ốm đen đủi; 
đến lúc này là trả nghiệp ngạ quæ. 
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GIẢNG : 

Đức Phật dạy, ngạ là đói khát, quæ là cô hồn. 
Ngạ quæ là người chết không ai cúng tế, luôn chịu 
cảnh đói khổ, đi lang thang, phiêu bạt hết chỗ này đến 
chỗ khác, bà con dòng họ đều chết hết rồi, không ai 
cúng cho ăn.  

 Ngạ quæ là loài quæ cổ nhỏ bằng kim, nếu muốn 
cho chúng ăn thì phải đọc thần chú, khi đó cổ của 
chúng mới nở to ra để nuốt thức ăn. Loài này chuyên 
ăn những thứ máu huyết tanh hôi, sống trong huyết 
đồ, thường bỏn xẻn và độc ác. 

 Hình dạng chúng xấu xí, dị dạng, đầu tóc rối 
bù, mình đầy lông lá, móng tay, móng chân dài ra, ốm 
o gầy còm, trần truồng, bụng to như cái trống, cổ nhỏ 
như cây kim, đói đến nỗi khạc ra lửa, thở ra khói màu 
xanh. Hễ thấy đồ ăn thì đồ ăn biến thành lửa, thấy 
nước thì nước biến thành nước đồng sôi.  

Như trong kinh Vu-lan có kể, bà Thanh Đề bị 
đọa làm ngạ quæ do tham lam, bỏn xẻn. Chuyện kể 
rằng: Sau khi chồng bà qua đời, của cải chia làm ba 
phần, một phần để buôn bán, một phần cho bà phụng 
dưỡng tuổi già còn một phần cúng Tăng chúng. Do 
tiếc của, nên bà giấu đi, không cúng, nhưng thề với 
con rằng: “ nếu mẹ không cúng dường Chư Tăng thì 
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mẹ sẽ bị đọa địa ngục”. Do vậy, sau khi chết, bà bị 
đọa địa ngục làm quæ đói, chịu khổ muôn phần.  

Ngạ quæ thường ở trong hang núi hoặc cụm rừng 
âm u, dưới lùm cây, ao hồ, cánh đồng trống, sống 
phiêu bạt. 

 

Những loài ngạ quæ này nếu sống hiền lành, biết 
tu, biết giúp đỡ người khác thì tương lai sẽ được thác 
sanh làm người. Nếu độc ác, bỏn xẻn, nóng giận, 
tham lam sẽ bị đọa địa ngục hoặc đọa làm súc sanh. 
Vì thế, Đức Phật nhắc nhở chúng ta: 

“Lửa nào bằng lửa tham 
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Chấp nào bằng sân hận 

Lưới nào bằng lưới si 

Sông nào bằng sông ái” 

Pháp Cú 251 

 

 

Có ba loài ngạ quæ:  

Thứ nhất, vô tài ngạ quæ: Loài này suốt đời từ 
khi sanh ra đã không được ăn uống, trừ khi có trai đàn 
chẩn tế, cầu siêu bạt độ thì mới có dịp được ăn. 

Thứ hai, tiểu tài ngạ quæ: Loài này được ăn 
uống nhưng chỉ ăn được máu mủ . 

Thứ ba, đa tài ngạ quæ: Loài ngạ quæ này hơn 
hẳn hai loại kia vì được ăn đồ thừa của người khác, hễ 
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nghe khua chén bát thì nó vào liếm hoặc ăn đồ cúng 
cô hồn. 

 

Đức Phật dạy, quả báo làm thân ngạ quæ là do 
tham lam, có chín đồng muốn kiếm thêm cho đủ mười 
đồng, bỏn xẻn, vơ vét của người khác, không biết bố 
thí, ích kỷ tư lợi, ác độc, hại người, không giúp cho 
bất cứ ai, keo kiệt, hạ tiện, nóng giận, thâm độc, tráo 
trở… 

Lại nữa, trong Lương Hoàng sám có kể câu 
chuyện: Ở trong chùa có một con dế, cứ đúng năm giờ 
sáng thì nó gáy lên, Chư Tăng nghe tiếng nó kêu liền 
thức dậy tụng kinh. Một hôm, Hòa thượng trong chùa 
đi vắng, mấy chú tiểu muốn ngủ thêm mà con dế đó 
cứ gáy hoài, mấy chú tiểu tức quá, bèn tìm bắt và chặt 
nó ra làm đôi. Lúc Hòa Thượng về, không nghe tiếng 
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dế kêu, hỏi ra mới biết thì chuyện đã rồi. Ngài bèn lấy 
vải đỏ buộc quanh giữa bụng cái xác của nó để nối cái 
thân dính lại với nhau và chú nguyện cho nó nương 
nơi công đức nầy mà được sanh làm người. Về sau, 
nó đầu thai làm hoàng hậu trong cung vua Lương Võ 
Đế. Hoàng Hậu thường thích buộc một miếng vải đỏ 
quanh bụng. Bà rất ghét Chúng Tăng, không thích đi 
chùa. Vua thấy vậy, đến trình với Hòa thượng. Ngài 
bèn kể cho vua nghe mọi sự. Vua về kể lại cho hoàng 
hậu, bà nghe xong tức giận, càng ghét chư tăng hơn 
nên quyết tâm trả thù.  

Một hôm, bà làm bánh bao thịt chó rồi mang lên 
cúng dường Chư Tăng. Hòa Thượng Chí Công biết 
cái tâm thâm độc của bà nên đã cho làm bánh bao 
chay, bảo Chư Tăng bỏ bánh vào trong tay áo để khi 
ăn, lấy trong tay áo ra đổi bánh bao mặn. Thấy Chư 
Tăng vẫn ăn một cách bình thường, bà đắc thắng về 
tâu với nhà vua: “Mấy ông thầy chùa này tu hành 
chẳng ra gì, cũng không có thần thông, vậy mà bày 
đặt nói chuyện kiếp trước. Thiếp làm bánh bao nhân 
thịt chó mà bọn họ cũng ăn ngon lành, đâu biết gì”. 
Vua nghe xong, vô cùng kinh ngạc, liền lập tức lên 
chùa hỏi thăm, nếu thực như vậy thì sẽ không còn tin 
tưởng và bắt giam hết Chư Tăng . Khi gặp vua, Hòa 
Thượng kể rõ mọi việc, rồi dẫn vua ra xem chỗ chôn 
mấy chục cái bánh bao nhưn thịt chó. 
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Một ngày sau, hoàng hậu chết, bị đọa làm mãng 
xà. Vua buồn nhớ, suốt ngày ra ngoài lan can đứng 
nhìn thơ thẩn. Một hôm, vua bỗng nghe tiếng kêu rên 
thảm thiết: “Bệ hạ ơi! Thiếp đây, thiếp bị đọa làm 
thân mãng xà, hãy cứu giúp thiếp với! Bệ hạ nhờ Hòa 
Thượng Chí Công lập đàn giải oan cầu siêu, sám hối 
cho thiếp thì thiếp mới thoát được nạn khổ này”.  

Vua trình bày với Hòa Thượng, tha thiết nhờ 
ngài tìm cách cứu bà. Hòa Thượng thấy bà đã biết lỗi 
nên ngài viết ra bộ Lương Hoàng Sám tụng cho bà 
nghe. Sau khi nghe xong, bà thoát kiếp mãng xà và 
được bồ-tát Quán Thế Âm cho một viên ngọc ngậm 
vào miệng, biến thành tiên bay lên trời. Trước khi đi, 
bà nói sẽ trở về cứu vua khi lâm nạn. Thời gian sau, 
vua bị giặc giết chết, bà liền bay xuống nhả hạt ngọc 
từ trong miệng ra cho vua ngậm, khi vua sống lại, bà 
liền trở về trời. 

Nói tóm lại, do tâm ác độc nên bị đọa làm ngạ 
quỉ hay súc sanh vậy. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 19: Nghieäp Gì Bò Laøm Suùc Sanh? 

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Chúng sinh tạo 
những nghiệp gì mà chịu quả báo làm súc sanh? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Có những chúng 
sanh thích ăn thịt uống rượu, giết hại động vật, 
cầm thú để tổ chức tiệc mừng, ăn uống no say, ca 
hát vui chơi, nên họ phải trả quả báo làm súc sanh, 
đền mạng oan khiên từ kiếp trước. 

Lại có kẻ vay mượn tiền bạc của người khác, 
trả nợ chưa đủ; hoặc có kẻ lừa đảo, trộm cướp tài 
sản của công để thụ hưởng, nên bị quả báo làm súc 
sanh để đền trả nợ cũ; trả đến khi nào hết nghiệp 
súc sanh, mới thoát khỏi . 
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GIẢNG : 

Súc là nuôi dưỡng, sanh là sanh mạng. Súc sanh 
là những con thú mình nuôi để sai khiến, đọa đày, 
cũng như để phục vụ việc ăn uống, như trâu, bò, heo, 
gà, chó…Những loài này mạng sống bị phụ thuộc vào 
con người, không có tự chủ, con người muốn làm thịt 
lúc nào thì làm…Chúng sống dơ bẩn, ngu si, không 
biết tôn ti trật tự, sống tồi tàn, loạn luân, không biết 
hổ thẹn. 
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Có ba nguyên nhân đọa làm súc sanh:  

1-Đền mạng: Trả nợ bằng máu xương của mình 
như làm thân heo, gà, bò, cá…để người khác giết ăn 
thịt hoặc uống máu…Hễ mình thiếu nợ máu xương thì 
trả bằng máu xương. Muốn không bị đền mạng, chúng 
ta phải ăn chay làm lành. 

2-Chuyển hóa: Do tâm ác độc nên đọa thành 
rắn, thành cọp…Còn bỏn xẻn, hà tiện, tham lam, giữ 
của thì đọa làm chó. 

3-Trả nợ: Do đời trước giựt nợ, ăn trộm, ăn 
cướp, lường gạt…của người khác cho nên đời này 
phải làm thân trâu ngựa để trả nợ, nếu kiếp này không 
xong thì tiếp tục kiếp sau, trả cho đến chừng nào hết 
nợ thì thôi. Muốn không bị làm thân trâu bò để đền nợ 
thì mỗi người phải lo tu hành, tâm không độc ác, 
không tham lam, không trốn nợ của bất cứ ai. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 20: Sao Goïi Laø Nhaát Theá 

Tam Baûo?       

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính  Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào gọi là 
Nhất Thế Tam Bảo? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Tánh là Phật bảo, vì 
như như bất động. Tâm là Pháp bảo, vì sáng suốt, 
công bằng và ngay thẳng. Thân là Tăng bảo, vì giữ 
giới pháp thanh tịnh.  
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GIẢNG : 

 

 
Tam bảo là gì? Tam là ba, Bảo là quý báu. Tam 

bảo là ba ngôi quý báu: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng 
Bảo.  

Phật Bảo là Giác, Pháp Bảo là Chánh, Tăng Bảo 
là Tịnh. Giác, Chánh, Tịnh thuộc về thể tánh chứ 
không có hình tướng. Giác là bậc đại giác ngộ, Chánh 
là giáo pháp, là chân lý không bao giờ thay đổi. Tịnh 
là thanh tịnh, không nhiễm ô. Vậy ai giác ngộ, ai là 
chân lý, cái gì thanh tịnh không nhiễm ô? Có phải 
Phật Tánh, là tánh giác ngộ trong mỗi chúng sanh 
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không? Vậy muốn hiểu rõ về Phật Tánh thì chúng ta 
phải tìm hiểu về ba thể của Tam Bảo.  

Ba thể Tam Bảo: Thế Gian Trụ Trì Tam Bảo, 
Xuất Thế Gian Tam Bảo và Nhất Thể Tam Bảo 

1. Thế Gian Trụ Trì Tam Bảo: Thế gian trụ trì 
Phật bảo, thế gian trụ trì Pháp bảo và thế gian trụ trì 
Tăng bảo. 

 Phật bảo là tượng Phật được làm bằng xi măng, 
đá, đồng, đất, gỗ, giấy… 

Pháp bảo là những kinh điển ghi chép những lời 
dạy của Phật và những phương pháp tu hành. 
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Tăng bảo là hình tướng tỳ-kheo đầu tròn áo 

vuông, khác thế tục, chưa nói đến thể tánh gì cả. Tỳ-
kheo hay Tỳ-kheo-ni từ bốn vị trở lên, sống hòa hợp 
thanh tịnh gọi là Tăng. Nếu không có thế gian trụ trì 
Tam Bảo, không có tượng Phật, không có kinh luận 
và không có Chư Tăng thanh tịnh thì người ta không 
thể nhận ra được Tam Bảo trong tâm là Giác (Tánh 
Giác), Chánh (Chân Lý thường hằng), Tịnh (không 
nhiễm ô). 
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2. Xuất Thế Gian Tam Bảo gồm có Xuất Thế 
Gian Phật Bảo, Xuất Thế Gian Pháp Bảo và 
Xuất Thế Gian Tăng Bảo.  

 
Xuất Thế Gian Phật Bảo tức pháp thân Phật, 

báo thân Phật và hóa thân Phật. Ba thân này không có 
hình tướng. 

 Xuất Thế Gian Pháp Bảo là những pháp tu như 
Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên, hoặc Lục độ…, dạy 
chúng sinh thoát ra khỏi sự khổ đau của thế gian.  

Xuất Thế Gian Tăng Bảo (Hiền Thánh Tăng) 
gồm các vị đã chứng Thánh quả A-la-hán, Duyên 



 224 

giác, Độc giác, Bồ-tát ra khỏi thế gian, không còn 
luân hồi trong sáu nẻo. 

 
3. Nhất Thể Tam Bảo còn gọi là Đồng Thể 

Tam Bảo, gồm nhất thể Phật bảo, nhất thể 
Pháp bảo và nhất thể Tăng bảo. 
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Nhất Thể Phật Bảo là Tự Tánh Khai Giác, là 

Tánh Giác, là Chân Như, là thường hằng vĩnh viễn. 

 Nhất Thể Pháp Bảo là Tự Tánh Chơn Giác, là 
Chơn Pháp, là Chơn Lý, là Như Thị.  

Nhất Thể Tăng Bảo là Tự Tánh Thanh Tịnh, 
trai giới thanh tịnh, không nhiễm ô, toàn tịnh.  
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Nhất Thể Tam Bảo là Bản Thể, là Pháp Thân 
Phật, là Phật Tánh trong mỗi chúng sanh, có đầy đủ 
năng lực và diệu dụng. Vì thế, Cổ đức có câu: 

“Tôi tin chắc có Phật trong lòng 

Cõi lòng thanh tịnh tợ hư không 

Mười phương tỏa khắp hương thơm ngát 

Át cả bùn nhơ, át bụi hồng”.  
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Pháp Thân là đạo thể thường hằng, bất sinh 

bất diệt, sẵn có trong mỗi chúng sinh. Pháp Thân Phật 
là Phật Tánh, là Tri Kiến Phật mà trong kinh Pháp 
Hoa nói, là Tánh Giác sẵn có trong mỗi chúng sinh. 

Báo Thân là thân lệ thuộc nhân quả mà có; như 
Đức Phật Di Đà tu nhiều đời nhiều kiếp, gieo trồng 
nhiều căn lành nên thân tướng ngài rất sáng, rất cao 
đẹp, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công 
đức. Như Đức Phật Thích Ca, do tu nhiều đời nhiều 
kiếp nên thân ngài có ba mươi hai tướng tốt, tám 
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mươi vẻ đẹp, hào quang vô lượng vô biên, có thần 
lực, định lực.  

Ứng Hóa Thân là thân biến hiện. Như bồ-tát 
Quán Thế Âm muốn độ trưởng giả thì hiện thân 
trưởng giả; muốn độ Bà la môn thì hiện thân Bà la 
môn… Như vậy, ứng hóa thân là thân tùy theo hoàn 
cảnh, tùy theo Bồ-tát, Phật, muốn độ ai thì hiện ra.  

Pháp Thân Phật là đạo thể thường hằng có 
trong mỗi chúng sinh. Pháp Thân Phật ở trong thân 
Phật thì gọi là Thanh Tịnh Pháp Thân, ở trong Bồ-tát 
thì gọi là Phật Tánh, ở trong loài trời gọi là Thiên 
Tánh, ở trong Thánh Hiền gọi là Thánh Tánh, ở trong 
loài người gọi là Tâm Tánh. Đó là Pháp thân Phật bất 
sanh bất diệt, có sẵn trong mỗi chúng sinh.  

Báo Thân Phật cũng có trong mỗi chúng sinh. 
Báo thân gồm có y báo và chánh báo.  

Đối với Phật, chánh báo là ba mươi hai tướng 
tốt, tám mươi vẻ đẹp, vô lượng quang, vô lượng thọ, 
trang nghiêm thanh tịnh; y báo là cõi nước cực lạc, đất 
bằng vàng, cây báu, nước tám công đức, nhạc trời, 
hoa trời, chim nói pháp, có thánh chúng đại Bồ-tát.  

Đối với chúng sinh: 
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Chánh báo là thân tứ đại vô thường, do đất 

nước hợp lại mà có, chịu vô thường sanh, già, bệnh, 
chết. Tâm luôn phiền não vì đẹp, xấu, cao, lùn, khỏe 
bệnh, mập ốm, thông minh ngu si…. 

 Y báo là nơi chúng ta đang sống, như đất đai nhà cửa, 
chỉ cho hoàn cảnh môi trường. Ứng hóa thân ở chúng 
sinh không có.                                              
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CAÂU HOÛI SOÁ 21: Sao Goïi Laø Tam Tuï Tònh 

Giôùi?       

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào là ba 
tịnh giới?   

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Một là trừ bỏ tâm ác; 
hai là đầy đủ thiện tâm; ba là độ hết tất cả chúng 
sinh. Đây là ba loại tịnh giới của Bồ-tát. 

GIẢNG : 

Khi ăn Quá đường, quí vị thầm niệm ba quán:  

1. Nguyện đoạn nhất thiết ác. 

2. Nguyện tu nhất thiết thiện.  

3. Thệ độ nhất thiết chúng sinh.  

Đây chính là ba tịnh giới. Ba Tịnh Giới (gọi là 
Tam Tụ Tịnh Giới) là ba nhóm giới luật có thể bao 
gồm, thâu nhiếp tất cả giới luật của Đại thừa, đó là:  

 Nhiếp luật nghi giới 

 Nhiếp thiện Pháp Giới 

 Nhiêu ích hữu tình giới   
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Nhiếp luật nghi giới chính là nguyện đoạn nhất 

thiết ác. Nhiếp luật nghi giới là gì? Là thực hành, giữ 
gìn tất cả giới luật để đoạn trừ tất cả ác như trong kinh 
dạy:  
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“Nguyện đoạn các điều ác 

Làm tất cả điều lành 

Giữ tâm ý thanh tịnh 

Đó là lời Phật dạy”. 

 Nhiếp luật nghi giới gồm những giới luật mình phải 
giữ, như cư sĩ tại gia giữ năm giới: không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, 
không uống rượu. Những ngày chúng ta tu Bát quan 
trai, tập xuất gia một ngày một đêm, phải giữ 8 giới; 
Bồ-tát xuất gia, tại gia giữ 10 giới trọng, 48 giới 
khinh; sa-di, sa-di ni giữ 10 giới, thức-xoa-ma-na ni 
học 6 pháp và 292 hành pháp, tập sự làm Tỳ-kheo Ni 
hai năm, Tỳ-kheo giữ 250 giới ; Tỳ-kheo Ni giữ 348 
giới.  

Giữ giới là để đoạn trừ điều ác. Theo Phật giáo, 
giữa ác và thiện, muốn phân biệt rõ ràng phải căn cứ 
vào thập ác nghiệp và thập thiện nghiệp.  

2-Nhiếp thiện pháp giới chính là nguyện tu 
nhất thiết thiện.  

Nguyeän laøm taát caû vieäc laønh khoâng boû soùt. 

3-Nhiêu Ích Hữu Tình Giới : nguyện độ tất cả 
chúng sanh. 
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Độ là gì? Là đưa chúng sinh đến bờ tĩnh lặng 

(Niết bàn tịch tĩnh), vắng bặt phiền não. Độ chúng 
sinh gồm có độ mình và độ người. 

Độ mình là độ cái bóng dáng hiện ra trong tâm 
gọi là Pháp Trần Phiền não, đưa  nó trôi qua, không 
cho nó hiện hành. Chúng sanh gồm có hữu tình chúng 
sinh và vô tình chúng sinh. Chúng sinh ở đây chính là 
chúng sinh ở bên trong mình chứ không phải bên 
ngoài. Hữu tình chúng sinh là bóng dáng những sinh 
mạng như người, thú…hiện ra trong tâm chúng ta. Vô 
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tình chúng sinh là bóng dáng những sự vật như cây 
cỏ, nhà cửa…hiện ra trong tâm thức chúng ta. Đó 
chính là ký ức của mình, là những chủng tử tiềm ẩn 
trong thức A-lại-da, chúng luôn khởi vọng tưởng, loạn 
động, làm cho chúng ta nhớ nghĩ liên tục không dừng 
lại được, nó như dòng nước chảy. Nếu khi bóng dáng 
pháp trần như giận, tham, thương, ghét, đau khổ, hạnh 
phúc, hình ảnh, âm thanh… hiện ra thì chúng ta cứ an 
nhiên ghi nhận, thấy rõ nó đang diễn ra thôi, rồi chờ 
cho nó từ từ trôi qua, đừng bám víu, đừng suy tư về 
nó, tự nhiên nó sẽ theo thời gian mà trôi qua và lặng 
mất (đâu có thứ gì còn mãi trên thế gian nầy?); đây là 
cách tu của những vị A-la-hán. Chúng ta tu tập để 
biến thức A-lại-da thành Bạch Tịnh Thức thì chúng ta 
mới thành Phật.  

 Độ người là chúng ta phát tâm Bồ đề cứu độ 
chúng sinh bằng nhiều phương tiện diệu dụng, không 
nề hà mỏi mệt. Vì chúng ta bị nghiệp lực ràng buộc 
nhiều đời nhiều kiếp nên không có tính kiên trì độ 
sinh, dễ chán nản, thoái tâm. Chúng ta phải học hạnh 
nhẫn nại của Bồ-tát thì mới có thể làm Phật sự được. 
Muốn độ người, chúng ta phải độ mình trước.  

Chưa đủ thiện duyên cứu độ người 

Mình lo cứu độ chính mình đây 

Thời gian tỉnh thức thời gian giác 
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Vọng niệm thưa dần tuy rất dày 

Nếu biết nước trong lồng bóng nguyệt 

Thì đừng theo gió để rung cây 

Bình minh có lúc lên đầu núi 

Con én tầng không dẫn một bầy. 

Nhờ độ mình trước, ta mới có đủ khả năng diệu 
dụng để độ người khác được. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 22: Tu Phöôùc Gì, Ñöôïc Laøm 

Ñaøn OÂng?     

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Chúng sanh tu 
phước nghiệp gì được làm thân người nam? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Nếu có chúng sanh 
nào cung kính Tam Bảo, hiếu dưỡng cha mẹ, 
thường tu mười điều thiện, thọ trì năm giới, thực 
hành Bát Chánh Đạo, ngưỡng mộ người tài đức; 
làm được những điều trên thì sanh ra được làm 
thân người nam. Nếu trải qua ba kiếp không tu tập 
như vậy thì trở lại làm thân người nữ, trong năm 
trăm kiếp được làm thân người; hoặc khi chuyển 
đổi thân mà quên mất cái nhân làm điều lành kiếp 
trước, lỡ gặp duyên xấu liền làm điều ác; khi mất 
thân người rồi, khó mà trở lại được. 

Lại nữa, này Văn Thù Sư Lợi! Thân người 
nam có đủ bảy điều đáng quý: 

1. Có chí khí: đi bất cứ nơi đâu cũng không lo 
sợ. 

2. Làm chủ: làm việc gì cũng nắm quyền 
hành. 
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3. Tạo dựng cơ nghiệp: có khả năng gầy dựng 
cơ nghiệp. 

4. Tài giỏi: giúp ích cho đất nước và nuôi 
dưỡng cha mẹ. 

5. Có Thánh trí : có trí tuệ quyết đoán phải 
trái như Thánh nhân. 

6. Lãnh đạo: nói ra điều phải, trên dưới đều 
nghe. 

7. Có tánh định: thường gần gũi người hiền, 
tôn thờ các vị Thánh. 

 Thân người nữ có năm điều bất lợi: 

1. Không được làm chủ thân mình. 

2. Không được làm chủ nhà. 

3. Không được làm chủ người. 

4. Không được làm chủ tài sản. 

5. Không được làm chủ Thánh nhân. 

Cung kính Tam bảo là kính Phật (vâng theo lời 
Phật dạy), kính Pháp (thực hành theo pháp Phật dạy), 
kính Tăng (thân cận, học hỏi bậc tu hành đức độ). 

Về hiếu dưỡng cha mẹ ít có người làm được 
trọn vẹn. Chúng ta phải biết ơn cha mẹ đã sinh ra 
chúng ta, tình thương vô bờ vô bến, luôn mong cho 
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con mạnh khỏe, thành đạt. Vì thế, cho hai câu thơ rất 
hay: 

“Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ 
     Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha” 

Tâm hành chánh đạo tức thực hành Bát Chánh 
Đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định). 

Thực hành chánh kiến như thế nào? Đối với tất 
cả những sự vật nhìn thấy, mình phải quan niệm đúng 
chân lý: Biết thân, tâm vô thường, hoàn cảnh cũng vô 
thường… Thực hành chánh tư duy là suy nghĩ về 
những điều chân chánh, không khởi tâm trộm cướp, 
dối gạt người, không nên khởi tham, sân, si…Thực 
hành chánh ngữ là nói những lời chân thật, không 
vọng ngôn ỷ ngữ…Thực hành chánh nghiệp là nên 
hành động đúng  theo thiện nghiệp, phù hợp giới luật, 
đạo đức, chân lý. Thực hành chánh mạng là nên làm 
nghề chân chánh, lương thiện để nuôi thân, không 
trộm cướp, lừa gạt, cờ bạc, giết mổ...Thực hành chánh 
tinh tấn là cố gắng làm theo những điều chân chánh, 
bỏ ác làm lành. Thực hành chánh niệm là nhớ đến 
những điều phải, điều chân chánh. Thực hành chánh 
định là luôn luôn an trú trong Tánh Giác biết của 
mình, không an trú trong vọng tưởng điên đảo. 
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Chí mộ hiền lương là thích gần người hiền, hạ 
mình học hỏi, không cống cao, ngã mạn.  

Xin tóm tắt đoạn trên bằng sơ đồ sau: 

 
Chúng ta muốn làm thân người nam phải thực 

hành những điều như trên; nếu không thì sẽ bị đọa. 
Dù mang thân người nữ, nhưng có lòng rộng mở, từ, 
bi, hỉ, xả thì đang từ từ chuyển thành thân người nam. 
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Nếu người nam mà keo kiệt, bỏn xẻn, bắt bẻ, khó 
chịu…là đang chuyển dần thành thân nữ. 

Làm người nam có bảy thứ báu, còn làm người 
nữ có năm caùi lậu. 

 
Nếu mang thân người nữ mà phát tâm xuất gia, 

tu hành tinh tấn thì sẽ thoát hữu lậu. Trong kinh Pháp 
Hoa có nói, thân nữ không được làm Ma vương, 
Chuyển luân thánh vương, Đế Thích, Phạm Thiên 
vương và Phật. Nhưng Long Nữ muốn thành Phật, 
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trước phải chuyển thành thân người nam. Sự chuyển 
này không phải chuyển thân hình mà là phải chuyển 
tâm.   
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CAÂU HOÛI SOÁ 23: Treû Laøm AÙc, Giaø Môùi 

Tu, Coù Thaønh Phaät Khoâng?    

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có người lúc 
trẻ tạo nghiệp ác, đến lúc về già tu hành, có thành 
Phật được không? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Biển khổ mênh mông, 
quay đầu là bờ. Nếu người nào hồi tâm phát 
nguyện tu hành, bỏ sai theo đúng, sửa ác tu thiện, 
ăn chay, giữ giới, tìm thầy sáng suốt cầu học, thông 
hiểu chánh pháp thì không luận già hay trẻ, nếu có 
chí tu hành thì có thể thành Phật. 

GIẢNG : 

Thế nào là tạo nghiệp ác? Từ lúc sanh ra cho 
đến nay, chúng ta đã tạo vô số nghiệp dù là thiện hay 
là ác. Nếu chúng ta không tạo nghiệp ác thì làm gì có 
thân phàm phu hôm nay. Chúng ta có tạo nghiệp thì 
phải nhận lấy quả báo. Vả lại, chúng ta tạo nghiệp ác 
là do ba độc tham, sân, si hiển lộ trên thân, miệng, ý. 
Thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Sở dĩ, thân, 
miệng, ý tạo nghiệp ác là do sáu căn mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý, tiếp xúc với sáu trần cảnh bên ngoài là 
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sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Do có ý thức vọng 
tưởng, phân biệt, chấp trước mà phát sanh thị phi, 
phải, trái, tốt, xấu…khiến cho tham, sân, si khởi ra. 
Khi ý thức chúng ta không khởi thì tâm sẻ tĩnh lặng. 
Chúng ta muốn tu hành tốt, phải loại bỏ tham, sân, si, 
nghĩa là loại bỏ tâm thức phân biệt.  

Ý thức còn gọi là vọng tưởng điên đảo. Hễ mắt thấy 
sắc, ý liền khởi phân biệt buồn, vui, thương, ghét, 
khen, chê, phải, quấy… phiền não vọng động liền 
xuất hiện, tạo thành nghiệp lực. Nếu mắt thấy sắc, ý 
thức không xen tạp, không phân biệt phải quấy, mắt 
thấy để mà thấy, tai nghe để mà nghe thì làm gì tạo 
nghiệp được. Nếu không tạo nghiệp ắt có thể thành 
Phật. Cho nên, thiền sư Xuyên Công dạy: 

“Mắt thấy sắc không nhiễm sắc 
Tai nghe thanh chẳng đắm thanh 
Sắc, thanh vô quái ngại 
Mới thật là chân định”.  

Phiền não vọng động gồm: phẫn, hận, phú, não, 
tật, xan, cuống, xiểm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trạo 
cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, 
tán loạn, bất chánh tri. (20 món Tùy Phiền Não). 

Phẫn: giận dữ 

Hận: thù 
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Phú: che giấu, nghĩa là chuyện người thì nói, 
lỗi mình giấu kín. 

Não: phiền muộn. 

Tật: ganh tỵ 

Xan: tham lam. Hễ thấy đồ ngon vật lạ của 
người  liền muốn đem về làm của mình. 

Cuống: dối trá 

Xiểm: nịnh hót 

Hại: tàn ác, muốn làm cho người khác đau khổ. 

Kiêu: kiêu căng, cho ta đây là giỏi, có tài cao, 
coi ai cũng không ra gì. 

Vô tàm: không biết xấu hổ. 

Vô quý: không biết thẹn. 

Trạo cử: tâm lăng xăng, chuyện gì của ai cũng 
xen vào như mặt nước bị chao động.  

Hôn trầm: lờ đờ. 

Bất tín: ai nói gì cũng không tin, không tin 
nhân quả, muốn làm gì thì làm. 

Giải đãi: làm biếng 

 Phóng dật: buông lung, làm gì cũng không 
nghĩ đến nhân quả. 

 Thất niệm: không nhớ 
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 Tán loạn: lơ đãng 

 Bất chánh tri: hiểu sai.  

Chúng tôi tóm tắt lại điều này bằng sơ đồ sau: 

 
Tánh Giác biết của con người luôn luôn hiện 

hữu, luôn an trú trong mỗi người, không bao giờ vắng 
mặt. Nó là hạt giống Phật. Cho nên, dù có sự vật hay 
không có sự vật, mắt vẫn thấy biết như thường.Đó là 
Cái Thấy Biết giải thoát, chỉ Biết thôi, không có suy 
luận phiền não. Thời Phật còn tại thế. Một hôm, trong 
lúc thuyết pháp, ngài đánh một tiếng chuông rồi hỏi: 
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- Này A Nan! Ông có nghe tiếng chuông 
không? 

 A Nan trả lời: 

- Bạch Thế Tôn! Con nghe! 

 Đức Phật không đánh chuông mà vẫn hỏi: 

- Này A-nan! Ông có nghe  không?  

- Bạch Thế Tôn! Con không nghe. 

- Này A Nan! Ông vẫn còn điên đảo, khi có 
tiếng thì nghe có tiếng, khi không tiếng thì nghe 
không có tiếng chứ không phải là không nghe. Tánh 
Nghe của ông lúc nào cũng hiện hữu mà. 

 Vì thế, chúng ta muốn thành Phật thì phải tu 
ngay nơi Tánh Giác. Chúng tôi sơ lược qua bản đồ 
sau:  
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Muốn tu tâm, chúng ta phải phát nguyện kiên 

cố, ăn năn sám hối lỗi lầm, bỏ ác hành thiện, không 
tạo nghiệp ác, quy y Tam bảo, giữ gìn năm giới cấm, 
cầu minh sư học đạo, hiểu rõ chánh pháp, thực hành 
theo giáo lý Phật dạy. Người nào thực hành đúng 
những điều trên thì khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, ý 
không khởi phân biệt, tâm rỗng rang, tĩnh lặng, sống 
trong tỉnh giác thì Phật Tánh hiển lộ, an trú trong 
chánh niệm, thực hành được như thế thì nhất định sẽ 
thành Phật. Như thiền sư Ngộ Ấn nói: 

Diệu tánh rỗng không chẳng thể vin 
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Rỗng không tâm ngộ việc dễ tin 
Tươi nhuần sắc ngọc trong lửa cháy 
Lò lửa hoa sen nở thật xinh . 
 Ngày xưa có vị đại đức tên Ma La Na. Lúc 

chưa xuất gia, anh ta hành nghề săn bắn. Hôm nọ đi 
lạc vào rừng sâu, anh ta thấy ngôi tịnh thất của một 
thiền sư, vì quá khát nên vào xin nước uống. Vị sư chỉ 
cái lu nước đầy ngoài sân, bảo anh ta ra đó múc uống. 
Nước tuy đầy nhưng anh lại không thấy có giọt nào, 
liền thưa vị thiền sư. Vị sư bước ra múc cho anh uống 
và nói, nghiệp anh quá nặng nên nước đầy tràn mà 
vẫn không thấy. Nghe vị sư nói, anh suy nghĩ mình đã 
làm điều ác suốt mấy mươi năm, nên phát tâm xuất 
gia. Sau khi xuất gia, mỗi lúc ngồi thiền, cảnh tượng 
đầu rơi máu chảy của muôn thú cứ hiện ra, máu me 
ràn rụa, làm anh ta không thể tu thiền được, và anh 
xin thầy hoàn tục. Trước khi đi, thầy bảo anh ra chặt 
cây tươi chất lại thành đống, đốt xong hãy đi. Anh ta 
làm theo, nhưng đốt hoài cây không hề cháy, nên anh 
vào thưa với thầy. Vị thầy dạy, thôi để ta dùng lửa 
định lực đốt cho. Ngồi thiền xong, thầy đưa cho anh ta 
một cục than nhỏ xíu bằng que tăm nhang, bảo anh 
cầm đến bỏ vào trong đống cây. Lạ thay, anh ta vừa 
bỏ vào, lửa bỗng bùng cháy thiêu rụi hết đống cây 
tươi. Anh thấy lạ bèn hỏi nguyên do. Thầy bảo, nhờ tu 
có định lực nên mới đốt cháy đống củi tươi kia, con tu 
chưa có định lực nên củi tươi không dễ gì cháy, muốn 
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cho tan hết những hình ảnh Pháp Trần trong tâm, cần 
phải tu thêm nữa mới được  

Nghe vậy, anh bèn ở lại tu tiếp tục. Nhờ thầy 
chỉ dạy và lòng kiên trì nhẫn nại, sám hối tội lỗi mình 
đã tạo, trải qua mấy năm sau, anh ta chứng quả A-la-
hán.  

Qua câu chuyện này, chứng minh rằng, người 
đã tạo vô số nghiệp ác, biết hồi đầu hướng thiện, phát 
tâm tu hành, sửa đổi lỗi lầm, sẻ thấy được Chân Như, 
Phật Tánh, và thành Phật không khó. 

Ở núi gương xưa dính bụi trần 

Nay được chùi lau dáng mới tinh 

Bợn nhơ sạch rồi, gương lấp lánh 

Chiếu soi diện mục thật phân minh. 

Thiền sư Tông Bản    
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CAÂU HOÛI SOÁ 24: Tröôùc Tu, Sau Phaù Giôùi, 

Maéc Quaû Baùo Gì?      

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Nếu có kẻ thiện 
nam, người thiện nữ suốt đời ăn chay, giữ giới, làm 
các điều thiện, nhưng khi về già lú lẫn, phá trai 
phạm giới thì họ chịu quả báo gì? 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Những chúng sinh 
này, tuy có căn lành, nhưng không phát đại 
nguyện, không hiểu biết chân chánh, xa lìa thầy tổ, 
nên mất hết công đức tu hành trước đây, bị giặc 
sáu căn lôi kéo, cướp mất hết Đạo lực, sinh tâm 
điên đảo, không thể thành tựu đạo nghiệp.  

 Người phạm tội ăn thịt, chắc chắn đọa vào 
thần đạo. Thượng phẩm thì làm Quæ Vương, trung 
phẩm thì làm Dạ Xoa, hạ phẩm làm Quæ La Sát. 
Ba loại quæ này nhận lãnh sự cúng tế của mọi 
người, khi năng lực và phước đức hết thì theo 
nghiệp lực chịu luân hồi. 

Lại nữa, có người chỉ phạm giới uống rượu, 
nhất định đọa trong loài quæ. Thượng phẩm thì làm 
quæ có của cải; trung phẩm làm quæ phong nguyệt, 



 251 

hạ phẩm làm quæ tiêu tán. Đến khi năng lực và 
phước đức hết rồi, phải theo nghiệp báo mà chịu 
luân hồi. 

Lại nữa, có người chỉ phạm giới dâm dục, 
nhất định phải đọa vào loài ma. Thượng phẩm là 
Ma Vương, trung phẩm làm Ma Dân, hạ phẩm 
làm Ma Nữ. Đến khi phước hết thì theo nghiệp báo 
luân hồi, một khi mất thân người muôn kiếp khó 
trở lại. 

Lại nữa, có người chỉ phạm giới trộm cướp, 
chắc chắn phải đọa vào loài tà ma. Thượng phẩm 
làm Yêu Tinh, trung phẩm làm Yêu Quái, hạ 
phẩm làm người tà. Đến khi tà khí tiêu hết phải 
theo nghiệp báo luân hồi. 

Lại nữa, có người chỉ phạm giới vọng ngữ, 
chuyện không nói có, chuyện có nói không, chưa 
chứng nói chứng, đầu óc trống rỗng, nhất định 
phải đọa vào loài yêu quái. Thượng phẩm làm Ly 
Mỵ, trung phẩm làm Vọng Lượng, hạ phẩm làm Y 
Thảo phụ mộc. Đến khi yêu khí tan hết phải theo 
nghiệp báo luân hồi, một khi mất thân người khó 
mà trở lại được. 

Lại nữa, có người luôn sân hận, mặc dù có 
phước đức, nhưng nhất định phải đọa vào đường 
ác, làm A Tu La. Thượng phẩm làm a tu la vương, 
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trung phẩm làm dân a tu la, hạ phẩm làm nữ a tu 
la. A Tu La thường ưa thích đánh nhau, nên chịu 
đau khổ vô cùng. Đến khi phước hết phải chịu 
nghiệp báo luân hồi, một khi mất thân người khó 
mà trở lại được.  

Vì sao? Vì người tu hành nếu ăn thịt mà muốn 
thành tựu đạo nghiệp thì khác nào nhận giặc làm 
con để mong cầu thân thích, là điều không thể 
được. 

Người tu hành nếu uống rượu mà muốn thành 
tựu đạo nghiệp, cũng như uống thuốc độc để được 
an vui, là điều không thể được. 

Người tu hành nếu phạm giới dâm dục mà 
muốn thành tựu đạo nghiệp, cũng như nấu cát 
mong thành cơm thì không thể được. 

Người tu hành nếu phạm giới nói dối, lấy giả 
làm thật mà muốn thành tựu đạo nghiệp, cũng như 
kẻ nghèo hèn mà tự xưng mình là vua để cầu giàu 
sang là điều không thể được. 

    Những người thường giận hờn, hay tranh đua 
ganh tị với mọi người, thiếu lòng từ bi bình đẳng, 
lại muốn thành tựu đạo nghiệp; giống như kẻ chèo 
chuyền bị thủng đáy mà muốn vượt qua biển cả, 
cuối cùng thuyền chìm xuống biển. Kẻ này tự 
chuốc đọa lạc, chứ không phải Phật không cứu. 
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Vì thế, chúng sinh muốn thành tựu quả Bồ-đề 
vi diệu, tự mình phải giữ giới thanh tịnh, thà hy 
sinh thân mình, chứ không phạm giới cấm,  người 
đó nhất định sẽ thành Phật.  

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Người chứng đắc quả 
Phật là nhờ giữ giới thanh tịnh; tâm luôn chân thật 
kiên cố; tu hành bình đẳng không phân biệt kẻ 
oán, người thân; khiêm tốn tìm thầy học đạo; từ 
bi, nhẫn nhục, tinh tấn tu hành, đoạn trừ phiền 
não; việc khó làm mà làm được, điều khó xả mà xả 
được, tìm cầu học hỏi; cho đến gieo trồng tất cả 
hạt giống trí tuệ. 
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GIẢNG :  

Lúc trẻ tu hành, trường trai giữ giới, gieo trồng 
căn lành, đến khi già lại phá giới là do thiếu phát 
nguyện, thiếu kiên trì, không có niềm tin vững chắc, 
tu theo xu hướng bên ngoài, không lo nuôi dưỡng hạt 
giống bồ đề trong tâm, suốt ngày chạy theo ngoại 
cảnh. Vì nguyên nhân ấy, càng về già tâm càng lười 
biếng, buông lung, dễ tạo nghiệp ác, không có lập 
trường, phá trai, phạm giới, xa lìa minh sư, cống cao 
ngã mạn, bị sáu căn xoay chuyển, chạy theo ngũ dục 
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lạc. Cho nên, ngày một lún sâu vào trong biển sanh tử, 
không bao giờ thoát khỏi bến mê. 

 Do đó, chúng ta muốn thấy được Phật Tánh thì 
phải tinh tấn tu hành, trì trai giữ giới, tạo cho mình 
một niềm tin vững chắc, biết nhẫn nại vượt qua mọi 
nguy khó, sống an trú trong chánh niệm, thì Tánh 
Giác sẽ hiển lộ. Khi Phật Tánh đã hiển lộ, mọi hận thù 
đều xóa tan tất cả, không còn vướng mắc vào một 
cảnh nào, quả Phật ắt có ngày thành.  

Một hôm, thiền sư Đại Mai hỏi Mã Tổ:  

- Thế nào là Phật? 

. Mã Tổ trả lời:  

- Tâm là Phật. (Tâm tức Phật). 

 Thiền sư Đại Mai lãnh hội, liền lên núi cao tu 
hành. Trải qua thời gian dài, Mã Tổ cho người lên 
kiểm tra xem Đại Mai có còn giữ được tâm niệm như 
xưa không. Vị đệ tử của Mã Tổ thăm hỏi xong, liền 
nói:  

- Ngày xưa Mã Tổ dạy ông “tức tâm tức Phật” 
nhưng bây giờ ngài lại dạy: “vô tâm vô Phật. 

 Nghe xong thiền sư Đai Mai bảo:  

- Thằng cha Hòa thượng đó thật là láo phét, ta đã 
thầm hội nó rồi, ai nói gì thì nói ta cũng không nghe 
theo.  
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Điều này chứng minh rằng, niềm tin chân 
chánh rất quan trọng trong sự tu hành của mỗi người. 
Hễ có niềm tin thì sẽ đạt được những điều mong 
muốn. Vì thế, Đức Phật dạy:  

“Như tảng đá kiên cố 

Không gió nào lay động 

Cũng vậy, giữa khen chê 

Người trí không dao động”. 

Pháp Cú 81 

Chúng ta lúc trẻ tu hành tinh tấn, nhưng về già 
lại phóng túng, giải đãi, nguyên nhân chủ yếu là do 
không phát nguyện kiên cố, nên bị tâm thức xoay 
chuyển và không có niềm tin kiên cố. 
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Nghĩa là khi mắt chúng ta thấy sắc, tai nghe 
tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý 
mang bóng dáng của pháp trần. Sáu căn này tiếp xúc 
với sáu trần liền khởi lên sự phân biệt, so sánh, khen 
chê… Khi ý thức đã xen vào thì ba độc tham, sân, si  
khởi lên, tạo ra bao nghiệp ác như sát sanh, trộm cắp, 
dâm dục, nói dối, uống rượu… 

Nếu người sát sanh thì sẽ lạc vào thần đạo, 
hạng cao làm quæ vương, hạng vừa làm quæ dạ xoa, 
hạng thấp làm quæ la sát. Quæ Dạ Xoa khi đến địa 
ngục, tuân theo lệnh của Diêm vương, thường lột da 
xẻ thịt những tội nhân đã từng tạo ác nghiệp. Khi đã 
thành quæ, ác báo cứ vay trả hoài không bao giờ cùng 
tận. Hễ mất thân người rồi, muôn kiếp khó gặp lại.  

Bị làm quæ là do kiếp trước gây nhân ác, sau khi 
chết liền bị đọa. Quỷ có khả năng biến hóa, thích ăn 
thịt và uống máu, hình dạng xấu xí. Có bốn loại quæ: 
quæ la sát, quæ tỳ xá xà, quæ dạ xoa và ngạ qu quæ. Quæ 
la sát thường ăn thịt người, nhất là thịt trẻ con.  

Khi Đức Phật còn tại thế, có xuất hiện loài quæ 
la sát chuyên đi bắt trẻ con để uống máu và ăn thịt. 
Trải qua thời gian dài, nó giết rất nhiều trẻ con, làm 
cho nhiều bà mẹ đau khổ vì mất con. Một hôm, họ 
kéo nhau đến bạch Phật, Phật liền phóng hào quang 
đến bắt một đứa con của quæ la sát. Khi nó xách đứa 
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trẻ đầy máu me về cho con nó ăn, thấy mất một đứa 
con của mình, nó đau khổ, lăn lộn, gào thét vang trời 
rồi đi khắp nơi để tìm con. Sau đó, biết Phật đã bắt, nó 
tìm đến chỗ Phật đòi con lại. Đức Phật bảo nó:  

- Này quæ la sát! Tại sao ngươi chỉ mất một đứa 
con mà lại đau khổ như thế? Mỗi ngày, ngươi giết hại 
biết bao nhiêu đứa trẻ, sao ngươi không biết nghĩ đến 
nỗi đau mất con của các bà mẹ như ngươi. 

 Quæ đáp:  

- Bạch Thế Tôn! Con vẫn biết điều đó, nhưng 
loài quæ như chúng con, ngoài ăn thịt và uống máu ra, 
chẳng ăn được thứ khác được. 

 Đức Phật bèn khuyên nó quy y Tam Bảo, rồi sẽ 
có thức ăn thường xuyên và sẽ trả con lại. Nghe nói 
thế, nó liền chấp nhận quy y Tam Bảo, nguyện không 
bao giờ ăn thịt trẻ con nữa. Sau đó, Phật dạy Chúng 
Tăng mỗi khi cúng cơm quá đường, lấy bảy hạt bỏ 
vào một cái chén, chú nguyện rồi đem cho La Sát ăn. 
Nhờ thần lực chú nguyện của Chư Tăng, bảy hạt cơm 
đó biến khắp hư không, các loài quæ mới có thể ăn 
được. Từ đó về sau  không còn xảy xa việc mất trẻ 
con nữa. 

 Nếu trộm cướp thì lạc vào tà đạo, bậc cao làm 
yêu tinh, bậc vừa làm yêu quái, bậc thấp làm người tà 
kiến.  
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Yêu tinh là những hồn ma hiện đủ hình tướng, 
dùng phép thuật để gạt gẫm hoặc hại người. Loài này 
ở trong thế giới Ta Bà, vì cõi này là nơi ở của năm 
loại chúng sanh (ngũ thú tạp cư địa), ngoài loài người 
ra còn có rất nhiều loài sinh sống nữa, chúng ta là 
người phàm, năng lực còn yếu nên không thể thấy 
được . 
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Tà kiến là những quan niệm sai lầm.  

Nếu người phạm tội vọng ngữ, bị đọa làm yêu 
quái. Hạng cao làm Ly Mị, tức những con ma biến 
hóa ra để gạt gẫm người khác. Hạng vừa làm Vọng 
Lượng. Hạng thấp làm Thảo Linh. Như có người 
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muốn gặp bà con dòng họ chết lâu ngày, khi họ chơi 
cầu cơ, yêu quái nầy biết rõ tâm niệm của họ nên ứng 
hiện trong cơ, rồi giả nói là cha mẹ hay chú bác cô dì 
của họ lâu nay bị đọa nên rất đói khát khổ sở, bây giờ 
hãy cúng cho ăn. Do thiếu trí tuệ, tưởng đó là thật nên 
phải cúng cho nó ăn chứ thật ra, đó chưa chắc là bà 
con dòng họ của mình.  

 

 
Nếu ai trước đây đã tu hành rồi mà nay phạm 

vào giới uống rượu thì sẽ lạc vào quæ đạo. Hạng cao bị 
làm quæ của cải, hạng vừa làm quæ phong nguyệt, hạng 
thấp làm quæ tiêu tán. 
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Quæ của cải là những loại quæ khi ta cúng thì 
chúng có thể đến ăn được. 

Quæ phong nguyệt thường làm mưa làm gió, 

phá hại mùa màng và con người.  

Quæ tiêu tán là loại quæ thường phá hoại việc 
làm ăn của con người. Hễ con người làm gì, nó theo 
để phá, làm cho gia nghiệp tiêu tan, không bao giờ 
thành công. 

Nếu người sân hận sẽ bị lạc vào A Tu La. Hạng 
cao làm A Tu La Vương, hạng vừa làm A tu la dân, 
hạng thấp làm A tu la nữ. Loài này cũng ở cõi trời, 
vùng ven biển, dưới chân núi hoặc trong hang động, 
nhưng hang động của nó có đền đài cung điện rất đẹp. 
A tu la nam rất xấu còn A tu la nữ rất đẹp. Nó có thần 
thông biến hóa khắp nơi, có thể hiện thân lớn hoặc 
thân nhỏ. Nếu chúng ta không muốn bị đọa lạc như 
trên thì phải tinh tấn tu hành, không thoái tâm bồ-đề, 
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không giải đãi, phóng dật đọa lạc. Khi giác ngộ, phải 
kiên trì giữ gìn những giới luật sau: 

Trường trai, không ăn thịt chúng sanh. Nếu muốn 
thành Phật, chúng ta phải thực hành hạnh Bồ-tát; hoặc 
muốn về Tây phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, 
cũng phải hành hạnh Bồ-tát mới về được.  

Giữ giới luật để không gây nghiệp ác, phải chân 
thật, không dối trá; chân thật với bản thân và chân thật 
với mọi người. Khi mình tham, liền biết mình đang 
còn tham; khi giận liền biết mình đang giận, khi mình 
còn nhiều tính xấu, phải biết mình xấu chứ đừng cố 
che đậy, hoặc tự bào chữa cho mình. 

Bình đẳng tức là chúng ta nên hiểu rằng, mọi 
người đều có Phật Tánh, có Tánh Giác như nhau, 
không ai hơn ai, kể cả Đức Phật cũng vậy 

Khiêm tốn là hạnh vô ngã: Thân người là do tứ 
đại hợp lại mà thành, là giả danh, giả ngã, thân xác 
này là giả tướng, không có gì thật cả, vì khi chết tứ 
đại sẽ tan rã, chẳng có gì khiến chúng ta phải quyến 
luyến, chấp thủ. khiêm tốn một chút cũng chẳng mất 
mác gì mà lại đạt nhiều thuận duyên trong quá trình tu 
học. Tuy thế, nhưng khó có người giữ được hạnh này.  

Cầu học minh sư: Chúng ta nên cầu thầy học 
đạo, nhờ có minh sư chỉ bảo, chúng ta mới có thể hiểu 
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sâu giáo lý, thực hành đúng theo lời chư Phật đã dạy, 
mau chóng tiến lên bờ giác. 

Nhẫn nhục là để điều hòa tâm ý:  Khi tụng kinh 
hay lúc ngồi thiền hoặc ở bất cứ trường hợp nào 
chúng ta cũng phải điều thân và điều tâm. Nếu thân 
bịnh, tâm sẽ bị loạn động, tâm bịnh thì thân cũng bất 
an.  

Tinh tấn: Là lòng kiên trì, không dừng nghỉ. 
Chúng ta nên làm những việc khó làm, bỏ những việc 
khó bỏ; giống như tham, sân, si rất khó bỏ, nhưng 
chúng ta là người tu theo Phật, phải quyết tâm trừ bỏ 
tất cả những tật xấu ấy. Ngoài ra, cũng nên thực hành 
các điều thiện, dù cực khổ, khó khăn đến đâu cũng 
phải kiên trì. 

Phát triển hạt giống trí tuệ tức là phải tu tập 
giới, định, tuệ. Vì giới, định, tuệ là nền tảng vững 
chắc giúp cho người tu thẳng tiến đến Niết bàn. Vì 
vậy, chúng ta phải giữ giới để sanh định, Từ Định sẻ 
phát sanh trí tuệ. 

Cột tâm lấy giới làm giây 

Lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng 

Rõ tâm lấy huệ soi đàng 

Tâm không cảnh định Niết Bàn an vui. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 25: Khoâng Tu. Cheát, Röôùc 

Thaày Cuùng, Coù Ñöôïc Sieâu Khoâng?   

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Có người lúc còn 
sống không chịu tu phước tuệ, sau khi chết, con cái 
bày tỏ lòng hiếu thuận, thỉnh thầy tụng kinh Đại 
thừa, cúng dường trai tăng, lập đàn chẩn tế để cầu 
hương linh siêu độ. Vậy hương linh này có siêu 
thoát được không? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Có người lúc còn sống 
không chịu tu phước thiện gì, sau khi chết có con 
cháu làm việc công đức thì mười phần công đức, 
hương linh chỉ hưởng được ba phần. Vì sao? Vì 
khi làm phước, người sống đem tiền của và sức lực 
của mình để cúng dường chứ không phải người 
chết cúng. Do vậy, những người con cháu này được 
phước báo nhiều hơn hương linh. Nếu con cháu 
làm việc phước đức mà mời những kẻ uống rượu, 
ăn thịt, không thanh tịnh đến tụng kinh, lập đàn 
chẩn tế thì thiên thần không giáng lâm, thánh hiền 
không đến dự, chỉ gây thêm tội lỗi khổ lụy cho 
hương linh. Còn như con cái hiếu thuận thật sự, 
sau khi cha mẹ mất rồi, mỗi tuần một thất, làm 
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chay đủ bảy thất; suốt ba năm cả nhà ăn chay, giữ 
giới, xuất tiền của thanh tịnh, thỉnh quí thầy tu 
hành thanh tịnh, giới đức trang nghiêm đến tụng 
kinh điển Đại thừa, thiết lễ trai tăng, lập đàn chẩn 
tế, đúng như pháp mà cúng dường. Tang quyến 
chí thành thay thế hương linh cầu xin sám hối, giải 
bày lỗi lầm, cầu xin phước đức cho hương linh; 
tang quyến biết cách cầu siêu như vậy thì hương 
linh được siêu thoát; hoặc sanh lên cõi trời; người 
sống cũng được phước. Kẻ còn, người mất đều 
được an vui, thần thánh hoan hỉ. 
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GIẢNG : 

Đoạn này, bồ-tát Văn Thù hỏi Phật, những 
người ở đời không đi chùa, không quy y Tam Bảo, 
không biết làm phước, không biết Phật pháp… khi họ 
chết rồi, con cháu muốn cầu siêu cho họ, vậy họ có 
siêu không? 

 Đức Phật dạy: cũng được, nhưng phải biết 
cách. Nếu rước thầy tà, những người ăn thịt, uống 
rượu, không thanh tịnh…đến tụng kinh cầu nguyện, 
thì thiên thần không giáng lâm ủng hộ, thánh hiền 
không đến dự, càng tạo thêm tội lỗi cho hương linh. 

Thầy tà là ai?  

 



 268 

Là người ăn thịt, bị đọa làm thần, chính họ 
chưa được siêu thì làm sao có thể làm cho người khác 
siêu; người uống rượu, bị đọa vào quỉ đạo; người dâm 
dục, bị đọa vào ma đạo; người trộm cắp, lường gạt, 
thành yêu tinh; người vọng ngữ thì thành yêu quái;  
người sân hận, thành a tu la; những vị này chắc chắn 
không siêu được. Chính họ đã bị đọa, họ chưa cứu 
được họ, làm sao cứu ai được ! Vì cha mẹ mình vốn 
không có phước đức, lại tạo nhiều tội lỗi, không có trí 
huệ, tha hồ sống theo ngũ dục lạc, không biết quay 
đầu cầu sanh về cảnh lành, nếu như vậy, thì làm sao 
siêu được? 

Nếu thỉnh những bậc tu hành đức độ, thanh 
tịnh, trai giới cầu nguyện, thì trong mười phần công 
đức, hương linh được hưởng ba phần, bảy phần còn 
lại thuộc về người làm. Chúng ta muốn cầu siêu cho 
ông bà, trước hết phải tu thân. Khi chúng ta quì trước 
linh sàng cầu nguyện, tâm thành của chúng ta quan 
trọng hơn ông thầy tụng. Nếu thỉnh được thầy thanh 
tịnh nữa thì sự cầu nguyện mới thành tựu mỹ mãn. 
Như bà Thanh Đề đã không cúng dường lại còn thề 
thốt nói đã cúng nên bị đọa địa ngục. Tôn giả Mục 
Liên muốn cứu mẹ phải chờ ba tháng Chư Tăng an cư 
kiết hạ xong, sắm sửa phẩm vật chay, thanh tịnh cúng 
dường, cầu thỉnh Chư Tăng thanh tịnh chú nguyện thì 
bà mới thoát khổ địa ngục. Cũng vậy, con cháu muốn 
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cầu siêu cho ông bà cha mẹ, phải như lời Phật dạy, 
lòng thành kính, tâm thanh tịnh, thỉnh thầy trai giới, 
đạo hạnh thì sự cầu siêu mới có kết quả tốt đẹp. Vì 
vậy, Đức Phật nhắc nhở chúng ta: 

“Điều cha mẹ, bà con 

Không có thể làm được 

Tâm hướng chánh làm được 

Làm được tốt đẹp hơn”. 

Pháp Cú 43                                       
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CAÂU HOÛI SOÁ 26: Sao Goïi Laø Minh Sö 

Khaåu Quyeát?      

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Khi làm Bậc thầy, 
phải chỉ dạy như thế nào? (Thế nào là Minh Sư 
Khẩu Quyết ?) 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Sau khi Như Lai diệt 
độ, các Bồ-tát phải truyền tâm ấn và kế thừa tuệ 
mạng của Đức Như Lai. Mỗi ông nên đi giáo hóa 
một phương, khai thị chỉ dạy cho chúng sinh có 
duyên với mình mà họ chưa được khai ngộ, dạy 
cho họ hiểu biết nhân quả đúng đắn, tu hành chân 
chánh để hàng phục tà ma ngoại đạo, thực hành 
các công đức chân chánh thanh tịnh. Những chúng 
sinh không hợp căn cơ thì không độ, họ không có 
khả năng lãnh thọ thì không nên truyền thừa. Nếu 
có chúng sinh trí tuệ thông minh, tha thiết cầu đạo, 
thường thân cận thiện tri thức, ưa thích cúng 
dường, khiêm tốn cầu đạo học hỏi, thầy trò hiểu 
nhau, nên mới dùng tâm ấn tâm, đem đạo truyền 
đạo, tâm phù hợp tâm, nhiều đời tổ sư lưu truyền; 
đây gọi là “thiên cơ khẩu quyết”. Người có duyên 
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thì gặp, không luận căn cơ đốn tiệm, tất cả đều 
thành Phật. 

 

 

GIẢNG : 

Tổ Huệ Năng là người bán củi nuôi mẹ, một hôm 
ngang qua nhà một người, nghe họ tụng kinh Kim 
Cang, ngài liền lãnh ngộ lời kinh, bèn gởi mẹ cho 
người quen nuôi giùm, rồi tìm đến tổ Hoằng Nhẫn cầu 
học. Khi tổ Hoàng Nhẫn muốn tìm người để truyền 
tâm ấn, truyền y bát, tiếp nối huệ mạng Phật pháp, bèn 
bảo đại chúng, mỗi người làm một bài kệ trình lên. 
Thượng tọa Thần Tú trình một bài kệ rất hay, đề lên 
trên vách như sau: 

Thân thị bồ đề thọ 

Thân như minh cảnh đài  
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Thời thời thường phất thức 

Vật sử nhạ trần ai. 

Nghĩa là: 

Thân như cây bồ đề 

Tâm như đài gương sáng 

Lúc nào cũng lau chùi 

Đừng để dính bụi nhơ. 

Tổ khen bài kệ hay và bảo mọi người chép học 
thuộc lòng. Thầy Huệ Năng cũng lên xem, rồi nhờ 
người chép bài kệ của mình cạnh bài kệ của Thần Tú: 

Bồ đề bổn vô thọ 

Minh cảnh diệc phi đài 

Bổn lai vô nhất vật 

Hà xứ nhạ trần ai? 

Nghĩa là: 

Bồ đề vốn không cây 

Gương sáng chẳng phải đài 

Xưa nay không một vật 

Chỗ nào dính bụi nhơ. 

Mọi người thấy vậy đều xôn xao, Ngũ tổ đến 
xem xong, biết Huệ Năng đã thấy Tánh, nhưng ngài 
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giả bộ chê dở, lấy dép chà xóa bỏ. Đại chúng thấy Tổ 
chê cũng không để ý đến bài kệ của Thầy Huệ Năng 
nữa.  

Một hôm, tổ xuống nhà bếp thấy Sư Huệ Năng 
đeo đá giã gạo, Tổ hỏi:  

- Gạo trắng chưa? 

 Sư trả lời:  

- Thưa thầy! Gạo đã trắng rồi nhưng chưa ai 
sàng.  

Tổ biết sư đã tỏ ngộ, liền gõ lên cối ba tiếng. 
Sư hiểu ý, canh ba lên phòng tổ. Tổ bèn giảng kinh 
Kim Cang, khi nghe đến câu: “Bất ưng trụ sắc sanh 
tâm. Bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm. 
Ưng vô sở trụ nhi sanh kì tâm”. Sư liền thấy được 
Tánh Giác của mình, nó vốn không trụ nơi nào, nó chỉ 
BIẾT thôi: khi buồn biết mình đang buồn, mình vui 
biết mình đang vui, mình giận biết mình đang giận, 
mình thương biết mình đang thương…, nhưng Tánh 
Giác Biết không có hình tướng, Nó không buồn, vui, 
giận, thương…Nó chỉ BIẾT thôi mà không phân tích . 
Sư liền thốt lên:  

“Nào ngờ Tự Tánh vốn tự thanh tịnh 

Nào ngờ Tự Tánh vốn tự đầy đủ 

Nào ngờ Tự Tánh vốn không sinh diệt 
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Nào ngờ Tự Tánh hay sinh muôn pháp”. 

  Tổ nghe qua biết Sư đã ngộ được bổn tâm, 
bèn nói: “Nếu chẳng nhận ra bổn tâm của mình, học 
pháp cũng vô ích; người nhận ra Tánh Giác của mình 
là bậc đại trượng phu; người đó là Phật, là thầy của 
trời người”. Tổ liền truyền y bát cho sư.  

Vì thế, chúng ta tu hành, phải nhận được bản 
tâm chân thật, hiển lộ được Phật Tánh, mới có thể tiếp 
nối huệ mạng Phật Pháp, khai thị cho những chúng 
sanh đủ nhân duyên với đạo. 

Sau khi Phật diệt độ, các Bồ-tát phải dạy cho 
chúng sinh hiểu biết chánh nhân, chánh quả, chánh tu 
để mỗi chúng sinh đều hiển lộ được Phật Tánh, giác 
ngộ thành Phật.  
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Chúng ta phát tâm tu hành, không phải muốn 

cầu phước báo, cầu quả Thanh văn, Duyên giác và 
Bồ-tát, mà chỉ cầu thành Phật. Muốn thành Phật, phải 
gieo hạt giống Phật, tức gieo chánh nhân thành Phật: 
an trú Tánh Giác, an trú Phật Tánh, hiển lộ Tánh Giác.  

Dạy chánh tu tức là dạy chúng sanh gieo trồng 
hạt giống Phật chứ không phải các hạt giống của ba 
quả Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát .  
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Chánh quả tức là quả Phật, mỗi người tu hành 

phải quyết tâm cầu quả Phật,  Vô thuợng Chánh đẳng 
Chánh Giác.  
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Những chúng sanh không đủ căn cơ thì không 

độ, không đủ khả năng thọ lãnh thì không truyền. Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma 80 tuổi, khi qua Trung Quốc hành đạo, 
chín năm ngồi thiền xây mặt vào vách để chờ thời 
cơ…Khi Huệ Khả chặt tay cầu đạo, thưa rằng:  

-  Xin tổ an tâm cho con. 

 Tổ bảo:  

- Đưa tâm đây ta an cho. 

 Huệ Khả ngơ ngác hồi lâu rồi thưa:  

- Con tìm tâm không thấy.  

Tổ nói:  

- Ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. 
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 Huệ Khả liền giác ngộ, biết những điều lăng 
xăng trong tâm trước đó, chúng chỉ là tâm thức, là 
vọng tâm, gặp cảnh thì sinh, hết cảnh thì lặn. Nay Tổ 
bảo đem tâm vọng đó ra thì không thể, vì nó đã trôi 
qua mất rồi. Chỉ có Tánh Giác biết mới thanh tịnh, 
thường hằng. 

Như vậy, chúng ta phải tha thiết hạ mình cầu 
đạo, quyết tâm cầu đạo, không tiếc thân mạng như 
ngài Huệ Khả mới xứng đáng được tổ truyền tâm ấn. 
Tổ phải vượt đường xa vạn dặm, ngồi đợi chín năm 
mới gặp người xứng đáng, có căn cơ đại thừa  như 
Huệ Khả để truyền trao. Đại thừa là gì? Là nói về 
Phật Tánh thanh tịnh, chỉ có Tánh Giác mới là ĐẠI. 
Khi mình hiểu và tin chắc mình có Tánh Giác đang 
hiện hữu, tức là mình có căn cơ Đại Thừa. 

Thầy truyền đạo cho trò phải hội đủ các yếu tố 
như vậy. Thầy trò hiểu nhau, tâm tâm phù hợp. Thầy 
dạy cho đệ tử chánh nhân, tức chỉ cho đệ tử thấy 
Phật Tánh có sẵn trong tâm đệ tử; chánh quả tức 
khuyến khích đệ tử tu cho đến quả Phật, chánh tu tức 
tu hạt giống Phật chứ không phải hạt giống khác. Sau 
khi thấy đệ tử đủ khả năng, căn cơ lãnh thọ; thầy  mới 
“dùng tâm ấn tâm, lấy đạo truyền đạo” được. 

 

 



 279 

 
Lấy đạo truyền đạo là thầm hội trong chính 

mình và tất cả chúng sinh có một cái không hình 
tướng, không già không chết, thường hằng bất biến, 
thanh tịnh mầu nhiệm, đó là Tánh Giác, là Phật Tánh. 
Đắc đạo là an trú được Tánh Giác này đây. Thầy 
muốn truyền đạo, phải hiển lộ tánh giác. Trò muốn 
thọ lãnh, cũng phải có tâm tương ứng với thầy. Như 
thế mới có thể nối tiếp huệ mạng đạo pháp được. 
Thiền sư Hương Hải nói rất hay: 

“Nghe lại điều mình thấy những ngày 

Suy đi, nghĩ lại kỹ càng hay 
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Chớ tìm tri thức trong cơn mộng 

Có thế mới hay nhận được thầy “ 

 Khi thọ giới, chúng ta được tam sư, thất chứng 
truyền giới thân, huệ mạng. Giới thân là thân mình 
giữ giới. Thân mình gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi 
nếm vị, thân xúc chạm, ý phân tích. Khi sáu căn tiếp 
xúc sáu trần, thì sinh ra vọng động, phiền não. Thân 
mạng này thì biến dịch, thay đổi từ trẻ đến già và vô 
thường. Do vọng tưởng điên đảo nên thân này trôi lăn 
sinh tử luân hồi. Lúc giận thì làm a tu la; lúc buồn 
thảm thì đọa địa ngục…Còn Huệ mạng này, phàm 
phu có nhưng họ không thấy được, do bị che lấp bởi 
vọng niệm, điên đảo. Huệ mạng cũng chính là Tánh 
Giác Biết, nó không bị chi phối bởi phiền não, đau 
khổ.  
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Tánh giác biết của chúng sanh và Phật đều 

giống nhau. Nhưng chỉ khác là Phật luôn an trú trong 
Tánh Giác còn chúng sinh thì khi nhớ khi quên, vì lo 
bám theo Tâm Thức. Khi chúng ta niệm Phật, là đem 
tâm điên đảo nhớ Phật để nó bớt điên đảo. Nếu chúng 
ta niệm Phật mà tỉnh giác, biết mình đang nhớ Phật thì 
tâm vọng mới bớt điên đảo. 

Giới Thân :   thân mình giữ giới 

Huệ Mạng :  Tánh Giác                   
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Nói về bậc minh sư có một câu chuyện rất hay. 

Ngày xưa, có một nhà vua muốn tìm minh sư để giảng 
kinh Kim cang, bèn đặt quyển kinh Kim cang dưới 
chiếu, trải ngay trước cổng thành rồi mời tất cả Chư 
Tăng vào cung đình để cúng dường trai tăng. Chư 
Tăng lần lượt giẫm lên quyển kinh để đi vào thành, 
riêng có một vị tăng người thấp bé, làm công quả 
trong chùa, luôn làm những việc nặng nhọc. Khi vị 
này đi ngang quyển kinh liền lộn ngược chân lên trời 
và nói: “Ái chà! Pháp bảo của Phật ai lại đặt dưới đất 
thế này!”. Vua biết đây là Thánh Tăng, bèn thỉnh lên 
pháp tòa, cúng dường y quí, thỉnh giảng kinh Kim 
cang làm lợi lạc cho đại chúng.  
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Như vậy, chúng ta thấy thật khó nhận được 
minh sư, khó biết Thánh Tăng, vì vậy, chúng ta phải 
có tâm cung kính với tất cả mọi người, như bồ-tát 
Thường Bất Khinh, mới mong hiển lộ tánh giác, 
chứng quả thành Phật. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 27: Nghe Phaùp, …Nhöng Taâm 

Khoâng Tin, Laøm Sao Ñoä Hoï?    

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Nếu có kẻ thiện 
nam, người thiện nữ nào gần thầy nghe pháp, 
nhưng nửa tin nửa ngờ; giống như quy y mà như 
không; tuy thân lễ bái nhưng tâm nghi ngờ, tâm 
mình không ngộ đạo, lại đi trách thầy không khai 
thị. Những người như thế làm sao cứu độ? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Đây là những chúng 
sinh phước mỏng, huệ kém, không hiểu pháp vô vi, 
chấp trước sự tướng, bị tà kiến, kiêu mạn, che lấp 
tâm tánh, không hiểu biết sự thật. Vì sao? Vì người 
tu hành phải biết trọng thầy, kính pháp; nếu họ 
khinh thầy, không trọng pháp, đó là kẻ tăng 
thượng mạn. Tuy cùng đi chung với thầy, nhưng 
cách xa ngàn dặm; cho dù có ngàn Đức Phật ra đời 
cũng không thể nào cứu được họ, một khi mất thân 
người, muôn kiếp khó trở lại được. 
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GIẢNG : 
Người ở gần thầy, nghe thầy thuyết pháp, nửa 

tin nửa nghi, quy y nhưng tâm không hướng về Đức 
Phật, thân tuy lễ bái Phật mà tâm còn nhiều nghi ngờ, 
không biết Phật này có linh hay không. Tự tâm mình 
không ngộ đạo, không thấy được Phật Tánh của mình, 
không thầm hội được Tánh Giác biết, nên trở lại trách 
thầy không chỉ dạy gì được cho mình. Ở với thầy mà 
chê bai, khinh khi thầy. Đức Phật dạy, những người 
như thế, là kẻ bạc phước, ít huệ, tà kiến kiêu mạn, 
không tôn sư trọng đạo, bị luân hồi. Dù cho một ngàn 
Đức Phật ra đời cũng không bao giờ cứu độ nổi, một 
khi mất thân người, muôn kiếp khó trở lại. 



 286 

Quy y là quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, 
nương tựa cả thân lẫn tâm, phải nói những điều giống 
như Phật nói, làm những điều giống như Phật làm, 
sống cuộc đời như Phật.  

Quy y Phật mà không tin có Phật, quy y Pháp 
mà nghi ngờ chánh pháp, quy y Tăng mà không trọng 
Tăng; người như thế chẳng đạt lợi ích gì, chẳng thể tu 
đạo được. Cho nên, Đức Phật dạy: “Học đạo yếu môn 
tín tâm nhi thủ”, nghĩa là học đạo trước nhất là phải 
có tín tâm, đây là điều cần yếu bậc nhất, làm gì cũng 
phải có lòng tin mới làm được, hễ mất lòng tin thì sự 
việc khó thành.  

Pháp chính là phương hướng, là cách sống 
đúng đắn, giúp ta trở thành người tốt, lợi ích cho tha 
nhân, là con đường giúp chúng ta tiến lên bờ giác.  

Pháp có hai loại: 
1. Pháp hữu vi là các pháp do duyên hợp lại 

mà thành. Các pháp là mọi sự vật hoặc sự việc có tên 
gọi, khi người ta nhìn vào hoặc nghe tên, họ có thể 
hiểu được nó một cách rõ ràng, như cái nhà, cái bàn, 
chiếc xe, con người…Tất cả sự vật trong vũ trụ đều 
do nhiều chất hợp lại mà có, danh từ Phật giáo gọi là 
duyên hợp. Pháp hữu vi là các pháp bị biến dịch, có 
tạo tác. Biến dịch nghĩa là biến đổi từ mới đến cũ, từ 
hợp đến tan. Tạo tác là do nhiều chất hợp lại với nhau 
để thành một món khác, gọi là có tạo tác.  
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2. Pháp vô vi là pháp không do duyên hợp mà 
có, không bị chi phối, tự nhiên, đơn thuần, nguyên 
thể, thường hằng, vô tướng…đó là Phật Tánh của mỗi 
chúng sanh. 

 

 
Chánh pháp là ngọn đèn soi đường chỉ lối cho 

chúng ta mà chúng ta nghi ngờ thì muôn kiếp phải bị 
đọa lạc thôi. Học đạo là thấy lại chính mình, nương 
theo thầy để thấy lại chính mình chứ không phải 
nương theo thầy để thấy ông thầy. Giống như chúng 
ta tu Tịnh độ mà nghi ngờ không có cõi Cực Lạc, nghi 
Đức Phật A Di Đà nói không đúng, nên không chịu 
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niệm Phật. Như thế sẽ không bao giờ an lạc, không 
bao giờ được sanh về cõi Phật. 

Đạo giống như mạch nước ngầm ở dưới lòng 
đất vậy, chỉ cần chúng ta cố công đào thì sẽ gặp ngay. 
Đạo nằm sâu trong tâm, là Phật Tánh thanh tịnh, khi 
hiển lộ ra, nó rất sáng suốt và vô cùng mầu nhiệm. 
Người học đạo phải tôn sư trọng đạo, nếu không trọng 
thầy thì mình không học được bất cứ thứ gì từ ông 
thầy cả . Cho nên nói: 

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng 
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”.  

Nghĩa là, khi chúng ta tu hành bị dính mắc hay 
chưa hiểu điều nào thì vị thầy sẽ  khai mở, chỉ dẫn cho 
chúng ta hiểu được bổn tâm, thấy được bổn tánh. Vả 
lại, trước khi đi tu, phải trọng đạo trước, vì có trọng 
đạo thì mới trọng thầy và trọng pháp. Nhờ trọng thầy 
và trọng pháp, chúng ta mới có cơ hội gần gũi thầy, 
cầu thầy khai đạo. Nhờ vậy, chúng ta mới nhanh 
chóng thầm hội được Tánh Giác của mình và biết 
cách an trụ với nó.  
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Ngày xưa, có thiền sư Long Đàm đi học đạo 

với thiền sư Ngộ Đạo, trải qua thời gian ba năm mà 
ông không thấy thiền sư Ngộ Đạo dạy gì cho ông cả, 
ông bèn xin đi chỗ khác tu. Thiền sư Ngộ Đạo mới 
hỏi nguyên do, ông thưa:  

- Bạch thầy! Con đã hầu hạ thầy suốt ba năm 
mà không hề thấy thầy dạy hay truyền cho con một 
tâm yếu nào cả. 

 Thiền sư bảo:  
- Ba năm qua ta dạy ông rất nhiều tâm yếu chứ 

sao lại không. Khi ông bưng trà lên thì ta uống, khi 
ông bưng cơm lên thì ta ăn, khi ông chào thì ta gật 
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đầu…như vậy mà ông còn bảo là ta không truyền tâm 
yếu gì là sao!  

Nghe thầy nói thế, Long Đàm liền nhận ra Tánh 
Giác Biết của mình (Biết Thầy đang, Biết mình đang 
…), hiểu rõ tâm yếu mà thầy muốn truyền trao, ông 
bèn ở lại học tiếp. 

Cho nên, người học đạo muốn thành công trong 
việc tu tập, phải biết khiêm tốn, kính trọng thầy và tất 
cả mọi người. Phải tạo cho mình một niềm tin vững 
chắc, giữ tâm ý cho thanh tịnh, không bị chi phối bởi 
ngoại cảnh. Vả lại, học đạo là học chính mình, học 
cách tu tâm, học khai hóa bản tâm, hàng phục được 
tâm. Khi rõ được tâm chính là rõ được pháp. Nếu 
không biết cách tu tâm thì sẽ bị đọa lạc. Nếu không 
thấy được Tự Tánh thanh tịnh của mình, dù có học 
giáo lý ngàn quyển cũng không bao giờ giải thoát. 

“Đến đâu cũng cảnh ta bà 
Khen chê ưa ghét hiện ra trong lòng 
Hãy nhìn sâu tận bên trong 
Thấy cho thông suốt bản tâm của mình 
An nhiên ghi nhận phân minh 
Nó đi nó đến biết mình biết ta” 
Chúng ta không thể tìm an lạc trên chốn núi 

cao, rừng sâu hay bất kỳ chỗ nào khi tâm ta còn nhiều 
vọng tưởng. Chỉ cần chúng ta nhận được Phật thật 
trong tâm thì dù ở chỗ nào tâm ta cũng đều an lạc, giải 
thoát. Chỉ có Phật bên trong ta mới biết nói, còn Phật 
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mà chúng ta thờ trên bàn không thể nói được, Đức 
Phật thờ trên bàn gọi là Tượng Phật, tức là tượng 
trưng cho Đức Phật bên trong. Chúng ta thấy Phật bên 
ngoài để nhớ Phật bên trong, Phật trong tâm nhắc nhở 
ta làm điều tốt, điều hay, tinh tấn tu hành, khuyên ta 
nên bỏ ác làm lành, an ủi ta, thức tỉnh ta. (Ñoù laø lương 
tâm). 
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CAÂU HOÛI SOÁ 28: Thaân Coù Ñuû 7 Baùu Boá 

Thí Laø Sao?     

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Vì sao nói thân bố 
thí có bảy thứ báu? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Người không tham là 
bố thí. 

1. Mắt không tham sắc tốt đẹp là bố thí sắc 
báu. 

2. Tai không nghe âm thanh ưa thích, đàn sáo, 
ca hát trầm bổng, du dương là bố thí thanh báu. 

3. Lưỡi không tham ăn những món ăn ngon, là 
bố thí vị báu. 

4. Mũi không tham ngửi mùi thơm tho, là bố 
thí hương báu.  

5.Thân không tham mặc y phục mềm mại, tốt 
đẹp, là bố thí xúc báu. 

6. Ý chẳng màng danh lợi, luyến ái là bố thí 
pháp báu. 
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7. Tánh không tham đắm dục lạc ở thế gian là 
bố thí Phật báu. 

Nếu có người nào ngộ được trong thân mình 
có đủ bảy báu bố thí này thì được phước đức, hơn 
cả đem bảy thứ báu ở thế gian như vàng bạc, trân 
châu, mã não, san hô, hổ phách…mà bố thí gấp 
ngàn lần, cũng không thể nào sánh kịp. 

GIẢNG : 
Đức Phật dạy rằng, nơi sáu căn không khởi tâm 

tham đắm là bố thí quý báu. Bố thí là khi mắt thấy sắc 
đẹp, tâm chúng ta không đắm nhiễm, tai nghe âm 
thanh hay, mà không dính mắc, không phân tích suy 
luận, so đo theo thì gọi là bố thí. 

 
Mắt chúng ta khi tiếp xúc với trần cảnh tại sao 

lại có luân hồi, tại sao lại có bố thí? 
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Thấy sắc chất mà bị Luân hồi là tại con mắt của 

mình thấy sắc chất liền dùng ý phân tích. 
Khi mắt chúng ta tiếp xúc với sắc thì nên thấy 

có sắc và thấy không sắc thôi, lúc ấy Tánh Giác đang 
có mặt trong chúng ta. Tánh giác đã ngự trị trong ta 
thì tâm đang sáng suốt, thanh tịnh, không hề khởi tâm 
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tham đắm, không suy luận, không phân tích, không ưa 
ghét…buông xả tự tại, gọi là sắc báu bố thí: 

“Thấy nghe như bệnh lòa huyễn hóa 
Ba cõi như hoa đốm hư không 
Xoay tánh nghe gốc lòa tiêu trừ 
Trần tướng tiêu, giác tánh viên tịch.” 

Năm căn còn lại cũng tương tự như thế. Tai chỉ 
nghe có tiếng và nghe không  tiếng. Mũi ngửi mùi thì 
chỉ ngửi có mùi và ngửi không mùi. Lưỡi chỉ nếm có 
vị và nếm không vị. Thân, khi có vật thì xúc chạm, 
khi không có vật thì thôi. Khi sáu căn tiếp xúc sáu 
trần mà không bám theo, không suy tư, không phân 
tích, không ưa ghét, tâm buông xả thì đạt được sắc 
báu bố thí, thanh báu bố thí, hương báu bố thí, vị báu 
bố thí, xúc báu bố thí. Những bố thí trên gọi là pháp 
báu bố thí. 
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Ý mang hình bóng của pháp trần. Pháp trần là 

những ký ức tốt, xấu đã qua. Khi trong tâm có bóng 
dáng của pháp trần hiện ra, thì ta biết nó đang hiện ra, 
trong tâm không có bóng dáng pháp trần hiện ra, ta 
cũng rõ biết nó không có gì hiện hành. Không có 
bóng dáng hiện ra trong tâm đó là tâm Bồ-đề. Lúc đó 
ta đang sống buông xả mọi tham ái nhiễm ô. 

Khi cái ý bám vào phân tích thì biến thành Tâm 
Thức, nhưng khi tâm thức không còn phân tích nữa, 
lúc đó gọi là buông xả mọi dục lạc của thế gian. Khi 
tâm thức buông xả được thì gọi là Pháp báu bố thí.  
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Nếu chúng ta buông xả được tâm thì quý hơn 

đem vàng bạc ra bố thí.  
Bố thí có hai loại: bố thí vật và bố thí tâm. 
Bố thí vật là đem những thứ quý báu ra bố thí 

như vàng, bạc, ngọc, lưu ly, xà cừ, mã não, san hô, hổ 
phách, trân châu…loại bố thí này có hạn lượng. 

Bố thí tâm :Nếu chúng ta buông xả được tâm 
thì đạt được bảy thứ báu bố thí như không tham sắc 
chất, không mê tiếng hay, không thích mùi thơm, 
không ưa vị ngon, không ham xúc chạm êm mát, 
không luyến pháp trần, không phân tích suy luận. 
Loại bố thí này không có hạn lượng. 
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Trong con người chúng ta có hai thứ, đó là thân 

mạng và huệ mạng. Thân mạng là mắt, tai, mũi, lưỡi. 
Huệ mạng là Tánh Giác Biết nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, 
còn gọi là Pháp Thân. Dùng huệ mạng để thấy cái 
thân này, bởi tâm vốn vô thường, lúc buồn, lúc vui, 
lúc giận, lúc ghét…không bao giờ yên nên gọi là hành 
uẩn. Muốn tâm mình trống rỗng, thì phải tỉnh giác 
ngay hiện tại, không nhớ quá khứ, không nghĩ đến 
tương lai. Phải nhìn vào bản tâm và ghi nhận nó, hiện 
nay, tại đây và bây giờ, chờ nó trôi qua, không nên 
hành động, nếu hành động là đã đặt ý muốn của mình 
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vào đó rồi. Nếu chúng ta khởi tâm muốn thì liền bị 
vướng mắc, hễ vướng mắc sẽ bị đau khổ. 

Một hôm, Đức Khổng Tử đi chơi trên núi Thái, 
gặp ông Lương Khởi Kỳ. Ông này đã trên 80 tuổi, ăn 
mặc sang trọng đẹp đẽ, cầm đàn ca múa thật vui vẻ. 
Khổng Tử thấy vậy bèn hỏi:  

- Này tiên sinh! Ngài có chuyện gì vui hay sao 
mà thấy sắc mặt khoan khoái, tươi vui đến thế? 

Lương Khởi Kỳ trả lời:  
-Thưa Khổng Tử! Tôi thấy trên đời này, trời 

sinh ra muôn vật, nhưng con người là loài tối cao. Tôi 
làm được thân người là tôi đã có một điều vui. Vả lại, 
con người trên thế gian này có đàn ông và đàn bà, đàn 
ông là người nắm quyền, lại là người có bảy thứ báu, 
còn đàn bà thì không có phước bằng đàn ông. Hiện tôi 
là đàn ông, đó là niềm vui thứ hai. Tôi thấy con người 
trên thế gian này có rất nhiều người bị bệnh tật, câm 
ngọng, đui điếc…nhưng tôi đã hơn tám mươi tuổi rồi 
mà vẫn còn mạnh khỏe, đó là niềm vui thứ ba. Có 
người bị chết yểu mà tôi không như thế. Vậy là tôi có 
đến bốn niềm vui vậy”.  

Khổng Tử khen ngợi ông ta là người biết nhìn 
và biết lắng nghe, biết tạo an lạc cho chính mình.  

Hôm nay, chúng ta cũng đã có rất nhiều niềm 
vui: thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó 
gặp nay đã gặp…Hạnh phúc ngay trước mắt mình, 
không cần đi tìm đâu xa: 
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Thân nhàn tựa áng mây trôi 
Gió trăng nửa gối việc đời nhẹ tênh 
Cõi trần xa, cõi Phật thanh 
Sân hoa màu đỏ, chim oanh hót mừng. 

Chu Văn An 
Khi buồn, khi nghèo khổ, chúng ta nên nhìn 

xuống những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, bạc 
phước hơn chúng ta, nhờ vậy, chúng ta mới đủ đức tin 
để vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời. Mỗi người 
đều có nghiệp khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. 
Chúng ta phải cố gắng tu hành để nghiệp chướng tiêu 
trừ, oan khiên dứt sạch. Vả lại, phải nhìn xuống để 
sống chứ đừng nhìn lên, vì khi nhìn lên thấy mình 
thua sút người ta rồi sanh tâm buồn tủi. Bởi vì, người 
biết đủ thì nằm dưới đất cũng thấy an lạc, còn người 
không biết đủ dù ở trên cung trăng vẫn thấy thiếu. Do 
đó, chúng ta sống phải tập hạnh ít muốn biết đủ, thì 
cuộc sống mới an lạc, giải thoát được.   
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CAÂU HOÛI SOÁ 29: Theá Naøo Laø Vöông Xaù 

Thaønh?       

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Vì sao gọi là Thành 
Vương Xá? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Tâm ví dụ cho Xá, 
Tánh ví dụ cho Vương. Người giữ giới thanh tịnh 
dụ cho Thành; sáu căn dụ cho sáu bộ quan lại; sáu 
trần dụ cho sáu tên giặc cướp; sáu cửa dụ cho cửa 
ra vào; năm dục dụ cho năm đường hầm hố; thấy, 
nghe, hay, biết dụ cho bốn tướng lĩnh cùng giúp 
Tánh Vương lo việc nước. Khi Tánh Vương ra 
ngồi ở Tâm Xá, thường cùng với sáu đại thần và 
bốn tướng bàn luận việc chính trị. Nếu Tánh 
Vương có đạo đức, khi mọi người làm điều tốt xấu, 
chẳng thiên vị tình riêng, có công thì thưởng, có tội 
thì phạt, cứ theo pháp luật mà thi hành, nên người 
phạm tội dù có chết cũng không oán hận. Pháp 
luật công bằng như vậy, lại xây thành quách ngoài 
biên cương kiên cố, đóng kín sáu cửa, giặc bên 
ngoài không xâm chiếm được, sáu thần ở trong 
thành làm việc công chánh liêm minh, bốn tướng 
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tài giỏi, trên dưới một lòng, Tánh Vương thái bình 
an lạc.  

Nếu Tánh Vương vô đạo, tàn bạo, nghe lời 
sàm tấu của bọn nịnh thần, bỏ công theo tư, 
thưởng phạt không công bằng, trên dưới chống đối 
nhau; bên trong sáu đại thần bất hòa; bốn tướng 
ăn chơi trác táng; bên ngoài không đóng sáu cửa 
thành để giặc cướp nổi loạn, đánh phá thành trì 
giới luật, vào trong thành cướp đoạt công đức của 
Tánh Vương. Khi phước hết, pháp không còn, 
thân tâm sa đọa thì phải bị trầm luân. 

Vì thế, người cai trị ở thế gian phải có pháp 
luật, người điều phục tâm phải có Đạo Lý. Việc gì 
không công bằng thì không làm; người không ngay 
thẳng thì không đề bạt. Bậc lãnh đạo giao tiếp, ứng 
xử phải khéo léo, làm cho trên dưới đồng lòng, hòa 
hợp. Tâm Tánh sáng suốt hoàn toàn, thể dụng hiệp 
một thì nhân dân và Tánh Vương cùng hưởng 
cảnh thái bình. Như thế, gọi là Thành Vương Xá. 

GIẢNG : 
Thời Phật tại thế, Vương Xá là kinh thành của 

nước Ma Kiệt Đà do vua Tần Bà Sa La, hoàng hậu Vi 
Đề Hi và thái tử A Xà Thế ngự trị. Nhà vua cúng 
dường Trúc Lâm tinh xá cho Phật. Nơi đây, ngài đã 
độ các đệ tử nổi tiếng như Mục Kiền Liên, Xá Lợi 
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Phất, Ma Ha Ca Diếp… Những vị này, trước khi theo 
Phật, đều là những giáo chủ có rất đông đệ tử.  

Thành Vương Xá nằm gần núi Kì Xà Quật, còn 
gọi là núi Linh Thứu, một thánh địa Phật giáo, nơi 
Phật giảng kinh, đặc biệt bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa 
và là nơi kết tập kinh điển lần đầu tiên sau khi Phật 
Niết bàn. 

Đoạn này, khi bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật 
về thành Vương Xá, Phật không trả lời giống như 
chúng tôi đã trình bày ở trên, mà ngài lại so sánh 
thành với con người chính mình, như các kinh Đại 
thừa ẩn dụ thường mượn cái có hình tướng (Vương 
Xá Thành) để nói về cái không hình tướng (Tâm con 
người). 

Đức Phật so sánh  tám đặc điểm giữa Vương 
Xá Thành và Tâm con người như sau : 
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Ta thấy,một quốc gia thường phải có đủ các 

yếu tố như vua, quan, dân và lãnh thổ. Nếu thiếu một 
trong bốn yếu tố trên thì không gọi là một quốc gia 
bình thường. Cũng vậy, con người phải có đủ các yếu 
tố như sáu căn, sáu trần, cái ý và sáu thức…thì mới 
gọi là  con người bình thường.    

Vương là vua, chỉ cho Tánh Giác. Xá là nơi ở, 
chỉ cho Tâm Thức. Thành là pháp luật, chỉ cho sự trai 
giới. Quan lại là sáu căn. Giặc là sáu trần. Cửa thành 
là sáu thức. Hầm hố là ngũ dục lạc (tài, sắc, danh, 
thực, thùy). Tướng lãnh là thân tứ đại.  

Đức Phật lại dạy, khi vua có đạo nghĩa tức là 
vua công bình, chính trực, sáng suốt…thì người có tội 
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dù chết cũng không oán hận, nhân dân an lạc, đất 
nước thái bình.  

Khi vua không đạo đức tức là vua lừa bịp, tham 
nhũng, gian xảo, khiến cho nước loạn dân khổ. 

 

 
Vua có đạo nghĩa cũng giống như Tánh Giác 

đang hiển lộ trong sáu căn, không phân tích, không 
chạy theo sáu trần. Ngược lại, nếu phân tích, so đo thì 
Tánh Giác biết biến thành Tâm Thức, Tánh vương 
liền biến thành vô đạo.  

Tánh Giác hiển lộ giống như ông vua có đạo, 
khiến cho tâm an lạc, giải thoát, tự tại. Tánh Giác 
không hiển lộ, giống như ông vua vô đạo, thì tâm thức 
nổi dậy, so đo, phân tích khiến cho vọng động, điên 
đảo, luân hồi, sinh tử. 

Con người có thể và dụng, giống như  một quốc 
gia. Con người như là một vũ trụ sâu thẳm, trong đó 
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bao gồm tâm hồn (thể) và thể xác (dụng); tinh thần và 
vật chất; bản thể và hiện tượng. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 30: Töï Thaân Coù Phaät Phaùp 

Laø Sao?       

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn! Vì sao nói thân 
mình có Phật pháp? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Người hiểu rõ Chân 
Tánh của mình là vật sở hữu sẵn có từ xưa đến 
nay, tức là tự thân mình có Phật. Hiểu rõ các pháp 
thế gian và xuất thế gian không có chướng ngại, 
tức là trong mình có Pháp. 

Tâm nhờ có đạo lý nuôi dưỡng, Phật nhờ có 
pháp hộ trì. Vì thế, chúng ta biết, vật chất cần để 
nuôi dưỡng thân mạng, đạo lý để nuôi dưỡng huệ 
mạng. Người nào ngộ đạo là thông suốt được đạo, 
tức là thành Phật. 

GIẢNG : 
Phật là Phật Tánh trong mỗi người. Pháp là 

Chánh Pháp, là giáo lý, là lối sống Đạo hạnh trong 
chúng sanh. Phật pháp là lời dạy của Phật.  

Câu hỏi của bồ-tát Văn Thù Sư Lợi có hai ý: 
một, thế nào là tự thân mình có Phật? hai, thế nào là 
tự thân mình có pháp? 
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Đức Phật dạy, Tánh Giác luôn có sẵn trong mỗi 

con người, sở dĩ bị đau khổ là do chúng ta luôn suy 
luận, phân tích, chạy theo ngoại cảnh. Nếu Phật Tánh 
không sẵn có thì làm sao chúng ta nhận biết được đây 
là bình hoa, kia là cây đèn…Không có Tánh Biết thì 
chúng ta sẽ không biết gì cả, chỉ cần mắt chúng ta vừa 
thấy vật gì hay tai vừa nghe tiếng thì sự biết đầu tiên 
ấy chính là Phật Tánh (chỉ là BIẾT thôi), nhưng sau 
đó cái Ý lập tức bám vô, liền có Tâm Thức xen vào 
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phân tích và Tánh Biết bị tâm thức trộn vào. Cho nên, 
Đức Phật dạy: 

“Đệ tử Gotama 
Luôn luôn tự tỉnh giác 
Bất luận ngày hay đêm 
Lìa Ý tu thiền định”. 

Pháp Cú 301 
 Tánh Giác có rất nhiều tên: Chơn Tâm, Chân 

Tánh, Phật Tánh, Tri Kiến Phật, Tự Tánh, Đạo, Bồ Đề 
tâm, Bản Lai Diện Mục, Như Lai Viên Giác, Vô Sư 
Trí… Chân Tánh là sở hữu của mỗi người, khi mất 
thân này rồi, Chân Tánh vẫn còn; cho dù chúng ta có 
bị đọa vào địa ngục, nó cũng theo ta vào địa ngục; 
chúng ta lên thiên đàng, nó cũng lên thiên đàng. Chân 
Tánh không bao giờ mất, khi chúng ta bất giác và bám 
vào Tâm Thức  thì bị đọa làm chúng sanh, bị đọa vào 
địa ngục, ngạ quæ… Nhưng khi chúng ta tỉnh thức, 
quay về an trụ Tánh Giác thì sẻ thành Phật. Chân 
Tánh là thường hằng vĩnh viễn, là nguyên thể, không 
do bất kỳ một vật nào tạo ra cả. Tánh Giác là hạt 
giống thành Phật,vì vậy, ai đã thừa nhận và thầm hội 
được Tánh Giác thì Đức Phật liền thọ ký cho người đó 
sẻ thành Phật. 

Pháp có hai: Pháp thế gian và pháp xuất thế 
gian. Muốn rõ pháp thế gian và pháp xuất thế gian thì 
chúng ta phải tìm hiểu về Tứ diệu đế.  
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Tứ Diệu Đế gồm Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và 

Đạo đế. 
Khổ đế là quả khổ thế gian như cầu bất đắc 

khổ, ái biệt ly khổ… Chúng sanh chỉ sợ quả mà không 
sợ nhân nên tạo biết bao nghiệp ác. Do vậy, Đức Phật 
chỉ ra cái khổ trước rồi mới chỉ rõ cái nguyên nhân tạo 
khổ sau. 

Tập đế là nguyên nhân gây tạo nghiệp. Tập là 
tập khí, là thói quen như tham, sân si… 

Khổ đế và tập đế trên đây là nhân quả đi vào 
cuộc đời hay còn gọi là nhân quả thế gian. Còn Diệt 
đế và Đạo đế là nhân quả xuất thế gian.  
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Nếu người nào hiểu rõ đâu là pháp thế gian, đâu 
là pháp xuất thế gian thì người đó mới có Phật pháp 
trong tâm. 

Pháp thế gian gồm Tập đế và tâm thức phân 
biệt.  

Tập đế gồm tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. 
Ác kiến gồm thân kiến, biên kiến, tà liến, kiến thủ, 
giới cấm thủ. Nếu chúng ta bị vướng mắc trong mười 
món này thì mãi mãi sẽ ở trong thế gian, không bao 
giờ vượt qua được. 

Tham là tham dục, tìm đủ mọi cách để đoạt lợi 
cho mình. 

Sân là sân hận. 
Si là si mê 
Mạn là ngã mạn 
Nghi là nghi ngờ, làm gì cũng có tâm nghi ngờ, 

không có niềm tin, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, 
nghi mình không có năng lực, tu không thể thành 
Phật… 

Ác kiến gồm có 5 loại : 
Thân kiến là quan niệm thân mình còn hoài 

không chết nên suốt ngày lo bồi dưỡng cho cái thân. 
Biên kiến là chấp một bên, nghĩa là đã nghe ai 

là nghe một người, dù sai vẫn nghe theo, ai khuyên 
nhủ gì cũng không bỏ.  

Tà kiến là tin theo tà.  
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Kiến thủ là chấp thủ, giữ chặt những suy nghĩ 
của mình không bao giờ thay đổi hay còn gọi là cố 
chấp.  

Giới cấm thủ là chấp vào những luật lệ sai 
lầm, những niềm tin tôn giáo, như trong đạo Bà la 
môn có luật tế thần lửa bằng trẻ con và các loài súc 
vật…người nào khi đã rơi vào tà kiến rồi thì rất khó 
bỏ.  

Ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có lệ mỗi năm tìm 
một người con gái đẹp, trinh trắng, trói lại thả xuống 
sông, tục gọi là cưới vợ cho Hà Bá. Một hôm, có một 
vị quan mới nhậm chức được đưa về làng đó. Đến 
ngày làm lễ cưới vợ cho Hà Bá, vị quan đứng ra chủ 
trì buổi lễ. Đúng giờ ngọ, trói cô gái, sắp thả xuống 
sông, vị quan liền nói: “Nếu cưới vợ cho Hà Bá thì 
phải hỏi ý kiến của ông ta, xem có bằng lòng hay 
không, chứ người con gái đó đối với chúng ta thì đẹp 
nhưng Hà Bá chưa chắc đã bằng lòng. Bây giờ, muốn 
cưới vợ cho Hà Bá thì nên cho người xuống dưới hỏi 
ý kiến Hà Bá trước, xem ông ấy có chịu cô gái này 
không?”.  

Nói xong, vị quan ra lệnh trói tộc trưởng thả 
xuống sông để cho ông ta hỏi ý kiến của Hà bá có 
bằng lòng hay không rồi lên trả lời cho mọi người rõ. 
Sau khi thả tộc trưởng khoảng hai giờ đồng hồ mà vẫn 
không thấy trở lên. Ông mới ra lệnh trói thêm ông 
đình trưởng, rồi trói luôn bà mai mối thả xuống luôn. 
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Chờ lâu thật lâu vẫn không thấy ai lên cả, ông bèn ra 
lệnh trói thêm một ông trưởng làng để chuẩn bị thả 
xuống tiếp, ông trưởng làng nghe vậy sợ quá, yêu cầu 
hủy bỏ phong tục cưới vợ cho Hà Bá. Từ đó về sau, 
không còn tục lệ cưới vợ cho Hà Bá nữa và những cô 
gái đẹp thoát khỏi cảnh chết oan.  

Tóm lại, tất cả phong tục tập quán đều do con 
người đề ra, nếu không có lợi ích thì nên bỏ đi, đừng 
tuân theo một cách mê muội, tạo thêm nghiệp ác thì 
muôn kiếp không bao giờ ra khỏi thế gian đầy ô trược 
này. 

Tâm thức phân biệt là những tập khí tạo thành 
cái nhân để đi vào thế gian gồm có Tám Thức Tâm 
Vương, sáu căn bản phiền não, hai mươi tùy phiền 
não và năm mươi mốt tâm sở. 

Tám thức tâm vương gồm nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức 
và a lại da thức. Tám thức tâm vương này điều động 
hết tất cả toàn bộ. Cho nên, trong Duy Thức Học có 
bài kệ: 
“Tám đứa anh em một đứa si       (Mạt Na Thức) 

Một thằng lanh lợi chẳng ai bì     (Ý Thức) 

Trước cửa năm thằng lo tiếp xúc  (Tiền Ngũ Thức) 

Một thằng làm chủ trong nhóm này”. (Alaya Thức) 
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Khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe tiếng…chúng ta 
liền khởi phân biệt thì Tánh Giác liền bị trộn lẫn trong 
Tâm Thức, cũng như nước biến thành sóng, một khi 
Tánh đã trộn lẫn trong thức rồi, thì Tánh Giác bị che. 
Lúc đó, Tâm Thức dẫn chúng ta trôi lăn mãi trong 
vòng điên đảo. Khi sáu căn dính mắc vào sáu trần, Ý 
Thức liền nhảy vô phân tích, rồi lấy hình ảnh đưa cho 
Mạt Na Thức đem cất giữ vào A Lại Da Thức. Lúc 
chúng ta ngồi yên tịnh tu, bổng Mạt Na Thức vào 
trong A Lại Da lấy những thứ nó đã cất, đem ra đưa 
lên bộ nhớ, làm cho chúng ta nhớ lại những chuyện 
xưa, tâm vọng tưởng khởi lên, tính toán việc này việc 
kia, bất giác, quên mất mình đang ngồi thiền. Vì vậy 
có câu:  

Bất giác xuôi theo dòng nước lũ 
Phan duyên dong ruổi kiếp lênh đênh. 

 Sáu món căn bản phiền não gồm tham, sân, 
si, mạn, nghi, ác kiến. Sáu món này biến ra Thập 
Triền, Thập Sử, là mười món trói buộc, mười món xúi 
dục, dẫn chúng ta đi vào pháp thế gian. 
 Hai mươi món Tùy Phiền Não gồm: phẫn, 
hận, phú, não, tật, xan, cuống, xiểm, hại, kiêu, vô tàm, 
vô quý, trạo cử, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, 
thất niệm, tán loạn và bất chánh tri.  
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Những người bị trói buộc trong các pháp trên thì sẽ 
trầm luân trong biển khổ, không bao giờ thoát ra khỏi 
thế gian. 
 Phật Tánh luôn hiện hữu trong mỗi con người, 
dù nhỏ hay lớn, dù người hay vật đều có Phật Tánh.  

Chuyện kể rằng, bồ-tát Quán Thế Âm muốn 
thức tỉnh mọi người, nhân dịp lễ trai tăng, Bồ-tát hiện 
thành một người phụ nữ đang mang thai, dẫn theo một 
con chó đến chỗ đám trai tăng. Khi mọi người đang 
chuẩn bị cúng dường mấy trăm vị Tăng, thì người phụ 
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nữ này vào xin cơm ăn. Mọi người phân vân không 
muốn cho, nhưng các vị Tăng lại đồng ý. Khi cô ta ăn 
được nửa bát, cô lại xin thêm một bát nữa cho đứa bé 
trong bụng. Mọi người bảo: 

- Cô ăn là đứa nhỏ trong bụng no rồi, đâu cần 
xin thêm cho nó?  

Cô bảo:  
-Thằng nhỏ trong bụng cũng có Phật Tánh, tôi 

là một người, thằng nhỏ trong bụng cũng là một 
người.  

Mọi người nghe cô nói dài dòng, nên cho thêm 
bát nữa. Vừa cho xong, cô lại xin thêm một bát nữa 
cho con chó. Mọi người không đồng ý và nói: 

 - Thức ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư 
Tăng, làm sao cho chó ăn được?  

Cô đáp: 
- Ở trong tôi cũng có Phật Tánh, đứa trẻ trong 

bụng tôi cũng có Phật tánh và con chó cũng có Phật 
Tánh, tại sao mọi người không cho? 

 Mọi người nổi giận la mắng… Cô liền hiện 
thành hình bồ-tát Quán Âm bay đi. Chư tăng thấy vậy 
chạy ra quỳ lạy đảnh lễ.  

Câu chuyện trên chứng minh rằng, tất cả chúng 
sanh đều có Phật Tánh. Bồ-tát Quán Âm làm như thế 
là muốn nhắc nhở cho mọi người nhận ra Phật Tánh 
bình đẳng,  phải tôn trọng lẫn nhau, vì ai cũng có Phật 
tánh như nhau. Vì thế, Trần Nhân Tông nói: 
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“Bụt ở trong nhà 
Chẳng phải tìm xa 
Nhân khuấy bổn, nên ta tìm Bụt 
Mới hay chính Bụt là ta”. 

 
Thế nào là pháp xuất thế gian? 

 
Pháp xuất thế gian gồm Diệt đế và Đạo đế. Diệt 

đế là quả vị A-la-hán. Chúng ta muốn tu lên quả vị A-
la-hán phải áp dụng Đạo đế. Đạo đế gồm có ba mươi 
bảy Phẩm Trợ Đạo. Quả vị cao nhất của Tứ diệu đế 
chỉ đạt đến quả A-la-hán mà chưa lên được quả vị Bồ-
tát. Người muốn thực hành đạo Bồ-tát phải căn cứ 
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trên Phật tánh, muốn xuất ly thế gian phải tu 37 Phẩm 
Trợ Đạo. 

Tứ niệm xứ quán là quán thân bất tịnh, quán 
tâm vô thường, quán pháp vô ngã (tức các pháp trên 
thế gian này không có thật ngã thường hằng, tất cả 
đều do duyên hợp mà thành, không có thật thể) và 
quán thọ thị khổ (tức khi cảm thọ thì sẽ khổ như cảm 
thọ vui, buồn, lăng xăng, lo âu… Cảm thọ thuộc về 
tâm thức). 

Tứ chánh cần là bốn điều cần mẫn thực hành: 
điều lành chưa sanh thì làm sao cho nó sanh, điều lành 
đã sanh tìm cách phát triển, điều ác chưa sanh không 
cho nó sanh, điều ác đã sanh phải tìm cách diệt trừ. 

Tứ như ý túc là bốn pháp vừa ý mình trên 
đường tu: dục, tinh tấn, nhất tâm, quán. Như chúng ta 
muốn tu hay làm điều gì tốt thì trước hết phải tinh tấn 
thực hành, sau đó phải quán chiếu, xem xét việc làm 
tiến triển thế nào, mặt nào tốt, mặt nào chưa tốt.  

Ngũ căn là năm điều căn bản để đạt trí tuệ: tín 
căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. 

Ngũ Lực là năm động lực cần thiết để duy trì 
sức tu khiến cho không bị thối chuyển: tín lực, tấn 
lực, niệm lực, định lực và huệ lực. 

Thất bồ đề phần gồm trạch pháp, tinh tấn, hỷ, 
khinh an, niệm, định, xả. Trạch pháp là chọn lựa pháp 
môn tu. Đạo Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn 
tu, nhưng chúng ta nên chọn một pháp môn thôi. Bởi 
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vì, pháp môn nào cũng đưa chúng ta đến quả vị Niết 
bàn. Khi chúng ta đã chọn rồi thì phải quyết một lòng 
tu hành, không nên đứng núi này trông núi nọ, không 
nên tu pháp môn này vài ngày lại chuyển sang pháp 
môn khác. Nếu làm như thế thì tu muôn kiếp cũng 
không thể thành Phật được. Khi đã lựa chọn pháp 
môn rồi, chúng ta tinh tấn thực hành trong sự đam mê 
hoan hỷ, tâm được an lạc trong pháp môn tu, luôn nhớ 
đến sự tu của mình, những gì xảy ra trong tâm, chúng 
ta tập buông xả tất cả thì Phật Tánh sẽ dần dần hiển 
lộ. 

Bát chánh đạo là con đường trung đạo có tám 
nhánh đi đến quả vị Phật gồm: chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

Ba mươi bảy phẩn trợ đạo thuộc về Đạo đế, khi 
chúng ta tu theo pháp môn này sẽ đắc quả A-la-hán.  

Tâm phải nhờ đạo lý nuôi dưỡng thì mới 
thành tựu; bởi vì tâm chúng ta luôn khởi vọng tưởng 
không bao giờ yên. Đạo lý chính là giới luật, nếu 
không có giới luật để kềm tâm thì tâm cứ chạy theo 
ngoại cảnh, tạo ra nghiệp ác như phạm giới, phá trai… 

Vả lại, Phật cũng nhờ giáo pháp phò trì. Phật 
đây chỉ cho Phật Tánh của mỗi người, nhờ giáo lý, 
chúng ta mới biết được trong mỗi chúng sanh đều có 
Phật Tánh, nhờ có giáo lý chúng ta mới thấy rõ con 
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đường chân chính để tu hành. Muốn Phật Tánh hiển 
lộ, chúng ta phải học đạo, phải tinh tấn tu hành. 

Vật chất dùng nuôi dưỡng thân mạng, thân 
mạng mạnh khỏe chúng ta mới tu tập được. Cho nên 
chúng ta phải ăn uống điều độ cho có sức khỏe, có sức 
khỏe mới đủ sức tu tập. Thân an thì tâm mới an.  

Đạo lý dùng nuôi dưỡng huệ mạng. Đạo lý là 
Phật pháp, là giới luật. Có Phật pháp, có giới luật thì 
huệ mạng mới hiển lộ. Huệ mạng là tánh giác biết, 
nằm trong thân ngũ uẩn chúng ta, còn gọi là pháp 
thân. Pháp thân phải nương vào sáu căn mà hiển lộ 
diệu dụng, cũng như điện có sẵn trong không gian 
nhưng muốn hiển lộ diệu dụng, nó phải nhờ bóng đèn. 
Điện phải nương vào bóng đèn mới tỏa ra ánh sáng, 
phải nương vào cái quạt mới tỏa ra gió mát. Nó tuy có 
sẵn trong không gian nhưng nếu không có dụng cụ thì 
không thể thấy được diệu dụng của nó. Như tánh giác 
biết của chúng ta cũng vậy, nó phải nương vào sáu 
căn mà hiển lộ diệu dụng (Cái Biết). Tánh giác giống 
như ánh sáng. Mỗi chúng sanh đều có tánh giác, đây 
chính là ánh sánh trong cõi lòng mình. Ánh sáng này 
không ai có thể thổi tắt được, lúc nào cũng rõ biết, 
sáng suốt. Người học đạo muốn thấy rõ bản tâm thì 
phải tìm ánh sáng trong tâm của mình, chứ đừng tìm 
cầu bên ngoài. Phải tự thắp sáng cây đèn của chính 
mình, đoạn trừ mọi ô nhiễm, phiền não thì Phật tánh 
sẽ hiển lộ. Phật tánh có sẵn trong mỗi người nhưng do 
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vô minh che lấp nên chúng ta không bao giờ nhận ra. 
Ngọn đèn tâm chính là trí tuệ của mỗi người, nếu 
chúng ta biết luôn thắp sáng thì khi làm bất cứ việc gì 
cũng thấy vui vẻ an lạc, tỉnh thức, nếu để cho phiền 
não khởi, liền bị bất giác, quên mất tánh giác. Cho 
nên, Đức Phật dạy: 

“Nếu không nhờ gió cuốn mây mù 
Làm sao thấy trời xanh vô tận”.  

 

 
Tinh thần gồm tánh giác và tâm thức. Mình 

không khéo thì tánh giác biến thành tâm thức. Vật 
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chất gồm thân tứ đại. Bạn bè là sáu căn. Kẻ thù là sáu 
thức. Đam mê là sáu trần cảnh. Hiểm nạn là ngũ dục. 
Hạnh kiểm là giới luật. Nếu chúng ta không giữ giới 
luật thì tánh giác bị che bởi tâm thức, sẳn sang chạy 
theo ngũ dục, rơi vào hiểm nạn. Tâm rất quan trọng, 
Đức Phật dạy: 

“Chạy xa sống một mình 
Không thân, ẩn hang sâu 
Ai điều phục được tâm 
Thoát khỏi ma trói buộc”. 

Pháp Cú 37 
Làm thế nào để điều phục tâm? Chúng ta muốn 

điều phục tâm phải có giáo lý; giống như trị nước phải 
có pháp luật. Pháp luật công bình, chính trực, hài hòa, 
tâm lý. Phải đạo thì dân giàu nước mạnh. Điều phục 
tâm là hàng phục vọng tưởng. Áp dụng giới luật, sinh 
giới định huệ, giải thoát. Muốn điều phục tâm phải 
giữ giới luật. Cái Tâm cần phải điều phục chính là cái 
tâm thức vọng động.  
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Ví dụ như nước (Tánh), nếu gặp gió thì biến 

thành sóng (tâm thức), xao động, nhận chìm, đập 
đổ…Cũng vậy, tâm mà vọng động thì biến thành tâm 
thức, rồi phân tích, so đo sinh ra phiền não. 

Thể dụng hợp nhất là gì?   
Nước gặp lạnh thì biến thành băng tuyết, gặp 

nóng thì bốc hơi, gặp gió thành sóng. Như vậy, nước 
là thể, còn  băng tuyết, hơi nước, sóng là dụng.  

Cũng vậy, bản thể của mình là Tánh biết (thấy, 
nghe, biết). Nhưng mình bất giác để Tánh biết biến 
thành tâm thức thì nảy sinh tâm giận, buồn, thương, 
sợ, vui, ghét…(là dụng, là hiện tượng). 
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Nước nguồn tinh khiết trong như ngọc 
Bỗng chốc rời non lắm thác gềnh 
Bất giác xuôi theo dòng nước lũ 
Phan duyên dong ruổi kiếp lênh đênh 
Ngầu ngầu cát bụi nặng dòng sông 
Tham luyến phù sa ngập cõi lòng 
Quên nước tinh anh quên bản tịnh 
Có mà không biết cũng như không. 
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Dù nước bùn hay nước sạch đều có tánh ướt 
trong đó. Trong tâm Vọng có ẩn chứa Chơn tâm trong 
đó, nếu mình khéo gạn lọc, khéo tu tập thì Chơn tâm 
sẽ hiển lộ. Nếu người không biết thể dụng hợp nhất, 
dễ bị trôi lăn sinh tử. Chúng ta trị tâm mình giống như 
vua trị dân vậy. Làm vua mà hiểu được quần thần và 
dân chúng, là ông vua quang minh chính đại, sẽ được 
quần thần hết lòng phò trì. Làm dân mà biết mang ơn 
và báo ơn là người biết đạo, là trung quân ái quốc. 
Như thế sẽ khiến nước giàu dân mạnh. 
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Nếu vua không công bình, chánh trực sẽ làm 
nản lòng quần thần, gây chia rẽ, bè phái, thế nào trong 
nước cũng xảy ra loạn lạc, nghèo đói. 

Chúng ta biết được thể dụng hợp nhất trong vũ 
trụ, trong con người mình, thì sẽ mang lại lợi lạc cho 
mình và người khác. Giữ tâm thanh tịnh mới giải 
thoát được. Nếu không, mình phải trôi lăn trong phiền 
não, luân hồi.  

 
Ngày xưa, Khổng tử là thầy của Tử Lộ, Tử 

Cống và Nhan Hồi. Một hôm, Khổng tử hỏi Tử Lộ:  
- Thế nào là người trí, thế nào là người nhân?  
Tử Lộ đáp: 
- Thưa thầy! Người trí là người làm cho người 

khác hiểu mình, còn người nhân là người làm cho 
người khác thương mình. 

Khổng tử lại hỏi Tử Cống, Tử Cống đáp: 
- Thưa thầy! Người trí là người hiểu mọi người, 

người nhân là người thương mọi người. 
Khổng tử lại hỏi Nhan Hồi, Nhan Hồi đáp: 
- Người trí là người tự biết mình. Người nhân 

là người tự thương mình. 
Khổng tử khen Nhan Hồi và nói:  
Đúng vậy! Nếu người tự biết mình và tự 

thương mình là bậc đại sĩ. 
 Vì sao? Vì biết mình tức hiểu mình tốt hay 

xấu, phải hay quấy, vọng tưởng hay thanh tịnh…để 
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biết cách điều chỉnh mình cho tốt hơn, rồi mới giúp 
người khác sửa đổi được. 

Chúng ta biết thương mình thì mới biết cách 
thương người khác, nhưng tình thương phải làm cho 
người khác hạnh phúc chứ không phải trói buộc 
người, làm cho người khác đau khổ. Người nào nói 
thương người khác mà khiến đối tượng đau khổ, đó là 
người chỉ biết thương mình, muốn thỏa mãn sự sở hữu 
của mình chứ không phải vì thương người khác. 
Chúng ta học giáo lý, phải biết áp dụng vào đời sống 
của mình, giúp mình ngày một thăng hoa, thanh tịnh 
và giúp người khác cũng được như mình vậy. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 31 : Quaùn Theá AÂm Boà Taùt 

Coù Ngaøn Tay Ngaøn Maét Laø Sao?   

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật : 
Kính bạch Đức Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ 

Tát làm thế nào có ngàn tay, ngàn mắt ? 
 
Đức Phật đáp rằng :  
Con mắt là biểu hiện cho sự thấy được Tự 

Tánh của mình. Cánh tay biểu hiện cho sự ứng 
dụng nhiệm mầu của tâm mình. Người nào giác 
ngộ triệt để Tự Tánh của mình, thấy được tâm linh 
sáng suốt của mình, người ấy cũng đồng như 1000 
Đức Phật minh tâm kiến tánh không khác. Như 
thế gọi là một ngàn con mắt đồng phóng hào quang 
sáng ngời. Lại nữa,người nào hiểu được Tự Tánh 
của mình phát sanh ra công dụng ấy, cũng như 
công dụng của 1000 Đức Phật không khác. Như 
thế gọi là 1000 cánh tay đồng có tác dụng như 
Phật. Thể và Dụng hai pháp ấy đồng hiển hiện gọi 
là VIÊN THÔNG GIÁO CHỦ QUÁN THẾ ÂM 
BỒ TÁT. 
GIẢNG ; 

Đức Phật dạy, người nào thấy được tự tánh của 
mình đang hiển lộ là luôn sống trong chánh niệm tỉnh 
thức, người này an trú vào Tánh biết, thấy được diệu 
dụng của Tự Tánh, minh tâm kiến tánh, tức mình có 
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chánh nhãn, có một ngàn con mắt. Thật ra, mình biết 
có Tự Tánh, nhưng mình khó thấy được Tự Tánh, 
phải thầm hội nó thôi. Phải nhận ra cái chân thật sẵn 
có đang hiển lộ nơi chính mình qua sự Biết. Nó cũng 
giống như Điện trong không gian vậy. Chúng ta 
không thể thấy được điện, nhưng chúng ta thấy được 
cái diệu dụng của nó khi nó gá vào bóng đèn cho ra 
ánh sáng…Tự Tánh hay Tánh Giác cũng gá vào sáu 
căn để phát ra diệu dụng là Tánh Biết. 

 
Phật Tánh có nhiều tên tùy theo diệu dụng, nó 

siêu hình, không bao giờ hoen ố, không dính bụi bặm. 
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Người nào minh tâm kiến tánh được thì có chánh 
nhãn, tức có một ngàn con mắt. 

 
Minh tâm kiến tánh là gì? Minh tâm là thấy 

được tâm vọng tưởng, tâm phân tích và đưa nó về 
chân tâm. Kiến tánh là nhận rõ Tánh Giác đang hiển 
lộ nơi mình từ sáng tới chiều.  

Chỉ có bậc thánh đạt đến quả vị Bồ-tát thứ năm 
mươi mới có ngàn mắt ngàn tay, phàm phu không có 
được.  

Phật Tánh tức là Căn Bản Trí, là Bản Thể, 
tượng trưng cho một ngàn con mắt, nằm lẫn trong tâm 
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thức, trong hành động của mình như nước nằm trong 
sóng vậy (trong phiền não có Bồ Đề). Người nào giác 
ngộ triệt để tự tánh của mình thì thấy tâm linh sáng 
suốt của mình cũng giống như ngàn Đức Phật vậy. 

Căn Bản Trí trong Kinh Pháp Bảo Đàn gọi là 
“Bản Lai Vô Nhứt vật”, không hề dính bụi, không xăn 
lăn vọng động. 

Tự Tánh hiển lộ ra khắp nơi và phát ra diệu 
dụng của nó làm  phương tiện độ sinh, không bỏ sót 
việc gì. Khi Đức Phật thành đạo, ngài vẫn đi thuyết 
pháp nhưng không bao giờ rời đạo tràng, không bao 
giờ rời Tánh Giác. Chúng ta phải tập tu như vậy, tuy 
làm tất cả mọi việc như tụng kinh, cứu trợ, từ thiện, 
xã hội…nhưng phải biết đó chỉ là phương tiện. 

Nhìn hình tượng ta thấy, mỗi bàn tay của bồ-tát 
Quán Thế Âm đều có một con mắt, điều nầy cho thấy, 
Tánh Giác hiển lộ khắp nơi . 

Ngàn mắt ngàn tay biểu hiện diệu dụng phương 
tiện bất khả tư nghì, thích nghi với tất cả mọi hoàn 
cảnh. Như Bồ-tát khi hành đạo, ai xin gì cũng cho, xin 
mắt cho mắt, xin mũi cho mũi, xin tay cho tay…Như 
nước gặp gió thành sóng, thành bọt nước…nhưng bản 
thể vẫn là ướt.  

Vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp là gì? 
Khi vị Bồ-tát đẳng giác an trú trong tánh giác khoâng 

nhieãm oâ, là vị này có ngàn mắt ngàn tay, dùng tánh 
giác của mình khởi ra diệu dụng, nương thần lực của 
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Phật để cứu độ mọi người. Còn chúng sanh luôn sống 
trong buồn, giận, thương, ghét…Nếu như mọi người 
biết rằng: 

“Người thương người bao nhiêu vẫn thấy thiếu 
Người ghét người chút xíu vẫn thấy dư”.  

Nếu được như Phật thì cuộc sống này ai nấy 
đều hạnh phúc, không xảy ra những cảnh tranh chấp, 
thù hận lẫn nhau. Chư Phật, Bồ-tát luôn mở lòng từ bi 
dành cho tất cả chúng sinh, đi vào cuộc đời hóa độ, 
các ngài luôn an trú trong tánh giác của mình. Như 
Phật Thích Ca Mâu Ni khi xuống Long Cung thuyết 
pháp, ngài vẫn luôn an trú trong đạo tràng, trong tánh 
giác: 

Sống là động mà không xáo động 

Sống là thương mà chẳng vấn vương. 

 Khi chư Phật, Bồ Tát an trú trong Căn Bản Trí, 
khởi ra nhiều phương tiện cứu độ chúng sanh, gọi là 
Hậu Đắc Trí. 

Hậu Đắc Trí có diệu dụng đa dạng, là ngàn 
cánh tay, tức dùng nhiều phương tiện khác nhau để 
cứu độ tất cả chúng sanh không bỏ rơi một ai; trí nầy 
còn có tên là Phương Tiện Trí, Sai Biệt Trí, thần 
thông diệu dụng…Bồ Tát độ sinh nhưng không bị 
dính mắc, không bị ảnh hưởng theo phiền não của 
chúng sanh. Bồ Tát khởi ra diệu dụng, dùng ngàn mắt, 
ngàn tay cứu độ  
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Bồ Tát có năm mươi hai quả vị như sau: thập 
tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng 
giác (Bồ-tát bất thoái), diệu giác (thành Phật). Khi 
Bồ-tát đạt tới quả vị thập địa trở lên mới có thể khởi 
ra diệu dụng ngàn mắt, ngàn tay, an trú tánh giác để 
cứu độ chúng sinh.  

 

 
Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôn giả A Nan bị 

cô Ma Đăng Già từng đeo đuổi mê mình, phàm phu 
như thế mà cô lại chứng quả A-la-hán trước, A Nan 
Tôn giả bạch Phật chỉ cách tu để mau chứng quả. Đức 
Phật chỉ mỉm cười, chưa trả lời thì mười phương chư 
Phật đều bảo: “Này A Nan! Con đường đi vào Niết 
bàn là do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ông. Con 
đường đi vào địa ngục cũng do sáu căn của ông”.  

hướng vào 

bên trong 

an trú  tánh 

giác 

Khở

i 

diệu 

dụn 
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Tôn giả nghe xong liền nghĩ: “Ta phải dựa vào 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý để tu tập cho mau chứng 
quả”. Nhưng sáu căn khó có thể tu song hành được, 
Tôn giả liền đến thỉnh Đức Phật dạy cho caùch tu. Phật 
dạy Tôn giả hãy nghe các vị Bồ-tát mười phương 
trình bày cách tu mỗi căn; nếu Tôn giả thấy phù hợp 
cách nào thì chỉ chọn một căn trong sáu căn để hạ thủ 
tu thôi. Và 25 vị Đại Bồ-tát lần lượt trình bày pháp tu 
viên thông của mình; trong số đó, bồ-tát Quán Thế 
Âm trình bày cách tu nhĩ căn viên thông. Ngài A Nan 
chọn Pháp tu Nhỉ Căn Viên Thông và đã đắc quả A 
La Hán. Thật đúng là: 

Đây là phương tiện khá thành công 
Truyền cho A Nan đúng như mong 
Chúng sinh trầm luân đời mạt kiếp 
Nên phải thực hành pháp viên thông. 

Bồ-tát Quán Âm tu như thế nào? Khi Bồ-tát 
nghe tiếng động thì biết đó là tiếng động mà không 
khởi tâm ưa ghét, phân tích nội dung…an trú trong 
Tánh Nghe đó, rồi xả luôn dụng công an trú, Biết tâm 
mình đang trống rỗng, đạt đến vô sở trụ thì sẽ thể 
nhập tự tánh, đạt đến nhĩ căn viên thông .  
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Theo kinh Pháp hoa, khi Bồ-tát an trú Tri Kiến 

Phật, sẽ có tám công đức nơi mắt, một ngàn hai trăm 
công đức nơi tai, tám trăm công đức nơi mũi, một 
ngàn hai trăm công đức nơi lưỡi, tám trăm công đức 
nơi thân, một ngàn hai trăm công đức nơi ý. 
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Khi Bồ-tát thể nhập tự tánh rồi thì mắt thấy rõ 

taát caû từ cõi trời cho đến địa ngục A Tỳ; tai nghe tất 
cả tiếng từ cõi trời cho đến cõi địa ngục, không còn 
chướng ngại. 

 Ngày xưa, có nhà vua muốn ăn thịt ngọc trai 
ngoài biển, nên vua hạ lệnh cho dân làng ở vùng biển 
này lặn xuống biển sâu, mỗi ngày bắt dâng năm mươi 
con trai. Dân chúng rất khổ sở vì việc này. Một hôm, 
dân làng bắt được một con trai thật lớn, dâng lên vua. 
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Nhà vua hạ lệnh cho đầu bếp làm lấy thịt ngọc trai. 
Nhưng đầu bếp làm mọi cách vẫn không lấy được thịt 
nó. Vua ra lịnh lấy dao búa lớn đập mạnh thì trong đó 
có hình tượng bồ-tát Quán Âm. Nhà vua sợ hãi, vội 
vàng lên chùa hỏi Hòa thượng việc này. Ngài bảo: 
“Do bệ hạ làm cho dân chúng quá khổ sở nên Bồ-tát 
thị hiện để nhắc nhở. Nay bệ hạ không nên sát sinh và 
đừng làm cho dân khổ sở; nếu không, đời sau, bệ hạ 
sẽ bị đọa làm thân ngọc trai, bị người ta ăn thịt để đền 
tội”. Vua nghe Hòa thượng dạy rất sợ, từ đó phát tâm 
ăn chay để chuộc lại lỗi lầm. 

Thật vậy, bồ-tát Quán Âm dùng nhĩ căn viên 
thông, nên luôn lắng nghe tiếng kêu khổ của chúng 
sinh mà thị hiện để cứu độ họ: 

“Đến cõi Ta Bà chẳng quản thân 
U minh thế giới quyết năng gần 
Quán Âm linh cảm Như Lai nguyện 
Lắng tiếng xa xăm cứu độ trần”. 

Thanh Sơn 
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CAÂU HOÛI SOÁ 32. Theá Naøo Goïi Laø Ba Ñoäc?

  

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Bạch Thế Tôn! Thế nào là ba độc? 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Ngu si tà kiến là độc 
thứ nhất; tham lam không biết là độc thứ hai; giận 
hờn, ganh ghét là độc thứ ba. Ba độc này là nguyên 
nhân tất cả hạt giống trong ba đường ác: địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh. Nếu người nào đủ tham, sân, si 
thì nhất định phải đọa trong ba đường ác, khi mất 
thân người muôn kiếp khó trở lại.  

GIẢNG : 
Ba độc gồm có tham, sân, si; ba thứ này lôi kéo 

chúng sanh đi vào ba cõi. Đó là cõi Dục, cõi Sắc và 
cõi Vô Sắc, muôn kiếp không bao giờ thoát ra được. 

 Tham, sân, si là đầu mối đau khổ của những 
người không biết tỉnh giác. 

1. Tham là tham dục, đó là cõi Dục. Sân là cõi 
Sắc. Si là cõi Vô Sắc. Tham, sân, si là ba con rắn độc 
luôn thiêu đốt con người. Nó là đầu mối của mọi sự 
đau khổ, là ngọn lửa khốc liệt đốt hết rừng công đức 
của chúng ta. Bao nhiêu công đức tạo ra, khi sân giận 
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nổi lên, ngọn lửa sân sẽ đốt cháy sạch. Nó là con dao 
bén cắt lìa tình vợ chồng, tình cha con, anh em, bạn 
bè. Khi đã giận lên rồi thì không còn kể thân sơ gì 
nữa, gặp ai cũng chẳng nể nang, không biết tôn ti trật 
tự. Sau cơn giận, dù chúng ta biết lỗi, nhưng vì xem 
trọng bản ngã nên không thể nhìn mặt nhau, không 
thể đoàn kết hòa thuận lại như trước. Do vậy, dần dần 
chúng ta trở thành người đơn độc, không ai dám gần 
gũi. Vì thế, nhà thơ Mang Viên Long nhắc nhở chúng 
ta: 

“Gặp nhau một thoáng cuộc đời 
Xin đừng oán trách nặng lời khổ nhau 
Mai kia dù tóc bạc màu 
Cũng còn một chút trước sau cõi này”. 
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2. Si là si mê, hiểu sai, mê mờ, không thấy sự 

thật, không phân biệt được tốt xấu… Người si mê, sau 
khi mất thân này sẽ bị đọa làm súc sanh. Mê trong 
ngũ dục lạc như tài, sắc, danh, thực, thùy: 

 Tài là những thứ như tiền, vàng bạc, kim 
cương… 

Sắc là sắc chất như nhà cửa, xe cộ…Sắc còn là 
sắc đẹp.  

Danh là danh vọng, ai khen thì chúng ta cảm 
thấy thích thú; còn bị chê liền nổi giận lôi đình.  

Thực là mê ăn, thích ăn những thức ăn ngon; vì 
càng thích ăn ngon nên gây tội sát sinh càng nhiều, 
nhân tính con người giảm dần, thú tính tăng theâm.  

Thùy là ham ngủ. Do mê ngủ nên ngu si đần 
độn.  

Si mê khiến con người đọa lạc, không những 
kiếp này mà còn vô số kiếp sau. Nhân si mê sẽ bị đọa 
làm súc sanh, khi đã làm súc sanh rồi thì bị bắt giết ăn 
thịt, hoặc ăn thịt con này con kia để tự nuôi sống, vì 
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vậy tạo nghiệp tiếp theo, vô cùng vô tận. Mãi bị đọa 
lạc trong ba cõi, khó có ngày ra. 

 
Dục là thúc dục, là sự ham muốn không dừng 

của con người, muốn được cái này, lại cầu cái kia, 
muốn cho bản thân, muốn cho bà con dòng họ và 
muoán cho cả những người mình thương.  

Động lực của tham dục là do ngũ dục lạc. 
Những thứ này hấp dẫn lôi cuốn chúng ta rơi vào 
vòng xoáy tham dục, do thèm muốn nên phải tính 
toán, lập mưu chiếm đoạt; nếu chiếm chưa được thì 
xảy ra xung đột, rắp tâm hại người. Hậu quả của lòng 
tham dục là sự chết chóc, đau thương, chia lìa, nghèo 
khổ, oán thù, luân hồi vay trả. Cho nên nói:  
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Mọi việc do chính mình muốn,  
Định đoạt không phải người khác,  
Hậu quả do mình gây ra,  
Tự mình là người gánh chịu 

Người tham dục, sau khi mất thân người, muôn 
kiếp khó gặp lại, quyết định sẽ bị đọa làm ngạ quæ. 
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3. Sân là sân hận, được bộc lộ trên khuôn mặt 
và hành động. Nguyên nhân của sân là chấp ngã, cho 
mình là hơn người, không ai có quyền nói tới mình, 
mình muốn cái gì phải được cái đó. Nếu không vừa ý 
liền nổi giận, vì khi đó ý đã biến thành tâm thức. Hiện 
tướng của sân là đỏ maët tía tai, nói ác, hành động thô 
tháo, ức hiếp người khác, không hề chịu thua bất cứ 
ai. Hậu quả của sân là chia lìa cốt nhục, chiến tranh, 
giết chóc, có thể giết hại bất cứ ai, lỗi đạo với người 
khác. Cho nên Đức Phật khuyên: 

“Giữ ý đừng phẫn nộ 
Phòng ý, khéo bảo vệ 
Từ bỏ ý nghĩ ác 
Với ý, nghĩ hạnh lành”. 

Kinh Pháp Cú 
Ngày xưa, có một người thợ săn chuyên săn 

những con thú về bán. Ngày nào hắn cũng săn rất 
nhiều thú rừng. Nhưng hôm đó, hắn  đi khắp nơi vẫn 
không thấy con thú nào mà chỉ gặp một vị thiền sư. 
Hắn giận quá quát mắng: 

- Tại sao tôi đã cố tránh ông rồi, nhưng sao hôm 
nào cũng gặp? Hễ mỗi lần gặp ông, tôi không săn 
được con thú nào cả ?  

Vị sư bảo: 
- Đức Phật thường dạy người xuất gia, ngày ăn 

một bữa, ngủ dưới gốc cây không quá ba đêm, cho 
nên tôi phải di chuyển từ cây này đến cây khác.  
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Anh ta tức quá đòi giết vị sư. Ngài bảo: 
- Anh không được làm như thế, tạo nghiệp ác sẽ 

bị đọa địa ngục đó.  
Hắn nghe sư nói, càng tức tối, lao tới chém sư. 

Ngài liền trèo lên cây. Hắn vẫn không chịu thua, vội 
vã đi tìm nhánh cây dài thọc lên. Vị sư vội vàng 
chuyền qua chuyền lại trên các cành cây nên áo cà sa 
bị rơi xuống, không may, chiếc cà sa rơi trùm lên thân 
hắn. Lúc đó, hai con chó săn thấy áo cà sa tưởng vị sư 
đã bị rơi xuống nên nhảy bổ tới, ra sức cắn xé, tan nát 
thây thi, ai ngờ đó chính là ông chủ của nó.  

Qua câu chuyện, chúng ta thấy sân, si rất có hại 
cho bản thân, không những hại đời này mà còn hại vô 
số kiếp về sau. Vì người sân nhiều, sau khi mất thân 
này sẽ bị đọa vào địa ngục, khó thoát ra được. Vì thế, 
bậc Cổ đức thường dạy: 

“Sân, si nghiệp chướng không chừa 
Bo bo mà giữ tương dưa làm gì?”. 

Đức Phật dạy, chúng ta phải tu trừ ba độc bằng 
cách hiển lộ Tánh Giác. Khi giận, biết mình đang giận 
thì cơn giận sẻ bị ngưng lại. 
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Vì trong sáu căn đã có sẵn Tánh Giác biết, khi 

sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nếu ý không khởi phân 
biệt, Tánh Giác hiển lộ thì tâm không phiền não. 
Tham, sân, si tuy không có hình tướng, nhưng nó hiện 
ra nơi thân, miệng, ý và gây tạo thành nghiệp. Cho 
nên, chúng ta muốn tu hành, phải tu trên thân miệng, 
ý, vì ý là chủ động, ý suy nghĩ thúc đẩy miệng nói, 
thân hành động. Tham, sân, si khởi ra là do ý, khi ý 
khởi lên, làm cho Tánh biến thành Tâm Thức, cũng 
như nước biến thành sóng, thành bọt. Tâm thức vận 
động, khiến con người tạo nghiệp, dẫn chúng sanh đi 
vào luân hồi, gánh chịu hậu quả khổ đau. Tu là phải 
tỉnh giác, phải căn cứ trên hơi thở để tu, mỗi hơi thở 
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là một niệm tỉnh giác, an trú tỉnh giác nơi sáu căn, 
không dính mắc cảnh trần: 

“Từ xưa tâm cảnh liên quan 

Cảnh mà xao động tâm an mấy người 

Muốn tâm lắng bớt duyên đời 

Cảnh mà thay đổi dễ dời được tâm”. 

Cảnh và tâm (HT. Thích Bửu Huệ) 

Thật vậy, chúng ta phải lo nỗ lực tu hành, được 
an lạc đời này cũng như chứng ngộ mai sau; đừng nên 
tham đắm mãi ngũ dục, tâm thức chứa đầy tham, sân, 
si; như thế sẽ mãi luân hồi sanh tử, chịu rất nhiều đau 
khổ: 

“Đời người ngắn ngủi chết từng phần 
Già bệnh làm suy tâm lực dần 
Chẳng biết làm sao ra khỏi được 
Vợ con tài sản quấn chặt chân 
Một mai kiệt sức thân này bỏ 
Tiền của theo đời, nghiệp theo thân 
Cách mặt xa lòng ai tưởng nhớ 
Ăn năn hối hận cũng bằng không”. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 33: Theá Naøo Goïi Laø Töù Ñaïi?

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính bạch ĐứcThế Tôn! Thế nào là tứ đại? 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Đất có tánh cứng, 
nước có tánh ướt, lửa có tánh nóng, gió có tánh 
động. Bốn đại hòa hợp trong thân người tạo thành 
một thể; nghĩa là da, thịt, gân, cốt hợp lại trong 
thân gọi là địa đại. Nước miếng, nước tiểu, máu 
lưu thông khắp thân thể, gọi là thủy đại. Hơi ấm 
điều hòa lan truyền khắp thân thể, gọi là hỏa đại. 
Sự chuyển động trong thân thể, gọi là phong đại. 
Bốn đại điều hòa thì thân thể an vui, bốn đại bất 
thường thì sinh bệnh khổ; như thế gọi là tứ đại. 

GIẢNG : 

Tứ đại gồm: đất, nước, gió, lửa. Sao gọi là 
đại? Bởi vì đây là bốn chất lớn, quan trọng hiện hữu 
khắp trong vũ trụ: trong con người, trong các loài thú 
vật, trong cây cỏ,  trong không gian …Thể của nó rất 
rộng lớn, muôn hình vạn trạng. Giống như nước, bên 
ngoài là nước giếng, nước đá, nước mưa, sương; bên 
trong cơ thể là nước miếng, nước mũi, máu…Trong 
không gian, nó ở thể hơi. Như đất bên trong con 
người là xương, lông, tóc… còn ở bên ngoài nó là 
cây, cỏ, cát, sỏi… nó biến hóa muôn hình vạn trạng 



 349 

như vậy. Trong không gian, nó là lân hư trần. Địa đại 
(đất) là chất cứng, thủy đại (nước) là chất lỏng, hỏa 
đại (lửa) là chất nóng, phong đại (gió) là thể di động. 

Chúng tôi tóm tắt tứ đại theo sơ đồ sau: 

 
Đức Phật nói về tứ đại để chỉ rõ bản chất thật 

của chính con người mình. Xưa nay chúng ta cứ ngỡ 
thân này là của mình. Nhưng không, thân này là một 
kho chứa nhiều thứ chống trái nhau. Nếu chúng hòa 
hợp thì thân khỏe, nếu chúng bất hòa thì thân bệnh. 
Nếu khô nước thì thân teo lại, nếu nóng quá thì mình 
bị lở môi miệng, nếu nước vào nhiều trong thân thì 
gây đau đớn, nếu gió vào nhiều thì thân uể oải. Cho 
nên, bậc Cổ Đức dạy: 

“Mọi vật thế gian chẳng có bền 
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    Khi thành, khi bại, lúc lênh đênh 

              Trông qua vũ trụ đều là khổ 

         Vướng nỗi tử sanh lão, bệnh phiền. » 

Chúng ta biết tu hành, tâm an ổn niệm Phật thì 
bốn chất này hòa hợp, thân thể khỏe mạnh; nếu thiếu 
tu, sân giận thì người bốc hỏa, nóng nảy. Bốn đại này 
thường chống trái nhau làm cho cái thân sinh nhiều 
bệnh tật. Bốn đại này giống như bốn con rắn độc 
trong thân. Thế nên Đức Khổng Tử nói: “Ta có mối lo 
lớn, vì ta có thân này”.  

Đức Phật phân tích về tứ đại để chỉ cho chúng 
ta hiểu rõ thân thể của ta là duyên hợp, không nên lo 
bồi bổ quá đáng cho nó mà tạo nhiều tội nghiệp. 
Chúng tôi phân tích kỹ bốn đại theo kinh điển như 
sau: 

Thứ nhất là địa đại, nó có trong thân và coù 

bên ngoài vũ trụ. 
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Đất trong thân gồm tóc, lông, răng, móng 

móng, da, thịt, gân, xương…các chất trong cơ thể của 
chúng ta, khi ta chết đi thì thân này trả về cho tứ đại. 

Đất bên ngoài như cây, cỏ, đất, đá, gò, nhà, bụi 
bặm… 

Đất trong thân và bên ngoài giống nhau, sở dĩ 
ta thấy khác vì nó biến hóa nhiều dạng vậy thôi. Khi 
mình chết, chôn xuống đất, nó cũng giống như đất bên 
ngoài. 

Đặc điểm của đất là biến dịch đa dạng, dung 
chứa tất cả các chất dơ sạch. Tuy biến dịch nhưng đất 
vẫn an nhiên tự tại, không mất bản chất của nó, vẫn 
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thản nhiên không vui không buồn dù ai đổ lên bất cứ 
vật gì trên đất. 

Thứ hai là  thủy đại, nó có trong thân và bên 
ngoài. 

 

 
Nước trong thân là máu, mủ, đàm, nước tiểu, 

mồ hôi… nó rất dơ. 
Nước bên ngoài gồm nước sông, nước mưa, 

băng, tuyết… 
Đặc điểm của nước là thay đổi, biến dịch đa 

dạng; dung chứa tất cả dơ, sạch, tốt, xấu… lúc nào 
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nước cũng vẫn thản nhiên, không vui không buồn dù 
ai đem thây ma thúi bỏ xuống nước. 

Thứ ba là hỏa đại : là hơi nóng. Hơi nóng 
cũng có trong thân và bên ngoài vũ trụ. 

 

 
Lửa bên trong là thân nhiệt khoảng 37 độ C. 

Nếu lên 40 độ thì lửa thạnh hơn nước, người mình sẽ 
phát sốt.  

Lửa bên ngoài gồm ánh nắng mặt trời, lửa than, 
đuốc, hơi ấm trái đất… 

Thân thể mình luôn lệ thuộc vào bên ngoài. 
Nếu không khí bên ngoài 0 độ thì mình bị bệnh liền, 
như vậy mới biết, thân thể mình mong manh, không 
chắc chắn gì cả. 
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Thứ tư là phong đại, tức gió trong thân và bên 
ngoài. 

 

 
Gió trong thân tức là hơi thở vô ra. Nếu không 

có hơi thở thì máu không lưu thông khắp cơ thể, chỉ 
cần không thở khoảng mười phút thì chết liền. 

Gió bên ngoài là gió nóng, gió mát, gió lạnh, 
không khí di động… Chúng ta sống được là nhờ gió 
bên ngoài; nếu không có gió bên ngoài thì gió bên 
trong không hoạt động được. Chúng ta có thể nhịn ăn, 
nhịn uống vài ngày nhưng không thể nhịn thở lâu 
trong vòng 10 phút. 

 Đức Phật nói, dù gió bay qua chỗ có mùi hôi, 
mùi thơm, nó vẫn không phân biệt khen chê gì cả. Khi 
xuyên qua chỗ sình lầy, hôi thúi thì gió có mùi thúi; 
xuyên qua khóm hoa thì biến thành mùi thơm. Dù 
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thơm hay hôi nó vẫn thổi qua tất cả, không phân biệt, 
khen chê, tính toán, buồn vui. Nói về thân tứ đại, ngũ 
uẩn này, thiền sư nói rất hay: 

“Bốn rắn chung rương trước giờ không 

Núi cao năm uẩn đâu chủ ông 

Chân Tánh sáng ngời đâu chướng ngại 

Niết Bàn, sinh tử mặc che lồng”.  

Chúng ta phải biết bốn con rắn độc đất, nước, 
gió, lửa ở trong thân mình luôn quấy rối, hành hạ 
chúng ta suốt đêm ngày. Chúng ta chỉ mượn thân này 
để tu hành,  không nên chiều chuộng nó quá, nếu thân 
no đủ thì tham dục dễ sinh. Vì vậy, Đức Phật thường 
dạy hàng đệ tử xuất gia phải biết đủ ba thứ: ăn, mặc, 
ở. (Tam thường bất túc). 

 Xin giảng thêm về hơi thở rất quan trọng trong 
đời sống tu hành; chúng ta có thể dựa vào nó để làm 
đề tài tu thiền, tức quán sổ tức. Cũng vậy, khi mình đi 
kinh hành, ý thức phải đặt ngay trên từng bước chân, 
an nhiên tỉnh giác. Khi mới ngồi thiền, ta phải dành 
nửa tiếng đầu tiên để theo dõi hơi thở, để cho thân thể 
mềm mại, thong thả, sau đó mới quán chiếu thân tâm. 
Khi chúng ta tập trung ý thức vào một chỗ thì sẽ có 
định lực, tâm sẽ an trụ, thanh tịnh. Thiền sư Nhất 
Hạnh dạy rất hay: 

“Thở vào tâm tĩnh lặng 
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Thở ra miệng mỉm cười 
An trú trong hiện tại 
Giây phút đẹp tuyệt vời”. 

Khi chúng ta niệm Phật cũng nên theo hơi thở. 
Lúc chúng ta thở vào niệm A-di-đà Phật, thở ra cũng 
niệm như vậy. Nếu chúng ta biết niệm câu A-di-đà 
Phật vào trong từng hơi thở thì khi chúng ta lâm 
chung rất an ổn. Đức Phật thường dạy: “Mạng người 
chỉ một hơi thở”. Vì thế, chúng ta luôn quán nghĩ vô 
thường đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Khi sáu căn 
của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, phải luôn tỉnh thức, 
đừng để nó bám  theo vòng xoáy cuộc đời. Phật dạy, 
chỉ  tu theo hạnh xuất thế mới có thể ra khỏi thế gian 
này.  
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Xuất gia có hai bậc tu: 
Nếu xuất gia, tu thiền định, chỉ đạt đến cõi trời 

sắc giới, trời vô sắc giới, vẫn chưa ra khỏi luân hồi, 
phải chứng đến quả vị A La Hán mới ra khỏi luân hồi 
được. Chúng tôi xin tóm tắt qua sơ đồ sau: 

 

 
Nếu xuất gia, tu chứng quả A-la-hán, A-na-

hàm, nhập Diệt thọ tưởng định, hoặc vãng sanh Tịnh 
độ thì sẽ thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi bốn con rắn 
này. 

 Người cư sĩ cũng có thể tu hạnh xuất thế để 
vãng sanh Tịnh độ, thoát khỏi bốn con rắn độc. 

Chúng tôi xin kể câu chuyện : 
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Một hôm có vị tỳ-kheo đến thưa cùng Đức 
Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Làm sao để hộ niệm cho một 
người cư sĩ lúc lâm chung được vãng sanh Tịnh Độ ? 

Phật dạy: 
- Này tỳ-kheo! Nếu thầy gặp người cư sĩ này 

vào lúc lâm chung thì hãy nói: ông đừng sợ vì ông đã 
quy y Phật, thì có Phật hướng dẫn chỉ đường; vì ông 
đã quy y Pháp, nên ông đã tin tưởng thực hành theo 
chánh pháp; vì ông đã quy y Tăng, nên ông đã theo 
thiện tri thức học pháp rồi; ông lại giữ năm giới thanh 
tịnh. Lúc này, ông hãy nhất tâm niệm Phật, nhất định 
ông sẽ  được vãng sanh, đừng lo lắng gì cả. Nếu 
người đó còn quyến luyến cha mẹ thì hãy khuyên 
rằng: ông cùng cha mẹ gặp nhau chỉ là nhân duyên; 
khi ông chết rồi, nếu có cơ hội trở lại cõi này thì cha 
mẹ cũng không nhìn nhận ra ông đâu. Bởi vậy, ông 
nên niệm Phật vãng sanh Tây phương, có thần thông 
rồi quay trở lại thăm, hóa độ cha mẹ. Nếu người này 
vẫn còn tham luyến tài sản thì phải khuyên ông ta 
rằng: tài sản trên đời thật mong manh, một cơn nước 
lũ, một cơn hỏa hoạn sẽ thiêu cháy tất cả. 

Người trong lúc hấp hối, chỉ nhất tâm niệm 
Phật, không còn quyến luyến gì, thì nhất định người 
đó sẽ được vãng sanh. Đây là người cư sĩ đạt đạo nhờ 
tu theo hạnh xuất thế, nhất tâm niệm Phật mà được 
vãng sanh, thoát khỏi vòng luân hồi vậy. Tóm lại, 
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chúng ta phải biết thân này giả hợp, tài sản cũng 
không thật có, đừng nên tham luyến quá mà tạo nhiều 
tội nghiệp. Bậc Hiền Trí biết rõ đời là huyễn mộng, 
nên quyết tâm xa lìa: 

“Người đắm say ái dục 
Tự lao mình xuống dòng 
Như nhện sa lưới dệt. 
Người trí cắt trừ nó 
Bỏ mọi khổ, không màng”.  

Pháp Cú 347 
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CAÂU HOÛI SOÁ 34:    Theá Naøo Goïi Laø Hieáu 

Thuaän?        

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch ĐứcThế Tôn! Thế nào là hiếu 
thuận?  

 

Đức Phật dạy: 
- Này Văn Thù Sư Lợi! Hiếu là lòng từ, 

thuận là không trái với chân lý. Người có hiếu 
thuận thì không bao giờ giết hại chúng sinh để 
mình được sống; người này không vì lợi ích riêng 
mình mà làm tổn hại việc công, tôn kính Tam bảo, 
kính thuận cha mẹ, không say mê nhậu nhẹt, 
không ăn chơi trác táng, không thương riêng ai, 
không ghét ai, chỉ luôn khuyên mọi người trong gia 
đình cùng tu phước huệ, trên dưới hòa thuận, làm 
cho cha mẹ đã qua đời hết khổ được siêu sinh. Như 
thế gọi là con cái hiếu thuận ở thế gian. 
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GIẢNG : 

Hiếu là lòng từ, nghĩa là thương tất cả mọi 
chúng sanh, không giết hại chúng sanh. Hiếu còn có 
nghĩa là ban vui, kính thuận cha mẹ.  

Thuận là không nghịch chánh lý, không nghịch 
đạo lý, không nghịch với chân tâm.  

Chánh lý là chân lý thường hằng, là lẽ phải, là 
lương tâm, hợp với đạo lý, là sự thật không thay đổi. 
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Đó là chân lý của đạo Phật như vô thường, khổ, 
không, vô ngã … 

Đạo lý là thiện tâm, là đạo nghĩa. Thiện tâm là 
hiền đức, không làm cho người khác đau khổ; còn có 
nghĩa là lòng lành, vị tha, bao dung, độ lượng. Đạo 
nghĩa là tôn trọng nhân quả, không dám làm ác, biết 
tri ân và báo ân. 

Trong kinh Kim Cang, hiếu thuận được chia 
làm hai. Hiếu thuận đối với ông bà cha mẹ và hiếu 
thuận đối với chúng sanh. 

 
 

Hiếu thuận của con cái đối với ông bà cha 
mẹ, theo cách hiếu thuận đơn thuần của thế gian, là 
phải phụng dưỡng, không cãi lời, việc làm nầy chưa 
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ra khỏi nhân quả báo ứng, vì còn giết sinh mạng để 
dâng cho cha mẹ ăn…(còn luân hồi trả nợ máu 
xương) 

Hiếu thuận đối với chúng sanh, nghĩa là 
chúng ta phải thực hành hạnh Bồ-tát, hướng dẫn 
chúng sanh tu hành, giúp họ thoát khỏi khổ đau, tiến 
đến bờ giải thoát an vui. 

Hiếu thuận chính là lòng từ bi, luôn thương yêu 
tất cả muôn loài, không bao giờ giết hại hay ăn thịt bất 
cứ sanh mạng nào. Người có tấm lòng từ bi luôn tôn 
trọng và bình đẳng đối với chúng sanh, không khinh 
khi ngạo mạn, xem sự đau khổ của người khác như 
chính cái khổ của bản thân mình. 

Chúng ta muốn báo hiếu đúng pháp như lời 
Phật dạy, thì phải nhớ ơn, kính trọng, vâng lời, phụng 
dưỡng, giữ danh giá cho dòng họ, làm vẻ vang gia tộc, 
làm người hữu dụng cho gia đình, cho xã hội, hướng 
dẫn cha mẹ quy y Tam bảo, bỏ ác hành thiện, tu hành 
tinh tấn, thoát khỏi mọi ràng buộc khổ đau. 

Muốn có hiếu, trước tiên chúng ta phải làm 
người tốt. Người tốt là người biết tôn kính Tam bảo, 
không sát sanh hại vật, không cuồng loạn, không cờ 
bạc rượu chè, không đam mê tửu sắc, phải phụng sự 
Tam bảo, cứu giúp tất cả mọi loài, giữ tâm ý thanh 
tịnh, không ái nhiễm, không hận thù, sống theo hạnh 
ít muốn biết đủ (thiểu dục tri túc), tu tịnh hạnh . 
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Thực hành được như thế là người không nhiễm trần 
tục: 

“Cõi lòng thanh tịnh hết trần duyên 
Thanh tịnh vô vi dưỡng tánh hiền 
Muôn hạnh Như Lai đều lập đủ 
Độ mình, độ thế khỏi lao phiền.” 

 

 
 

Hiếu thuận theo kinh Kim cang, là hiếu thuận 
của một người Phật tử, của một vị Bồ-tát đối với tất cả 
chúng sanh. Nghĩa là không giết hại chúng sanh, 
thương chúng sanh như con của mình, vì con thú nó 
cũng có Tánh Giác Biết, chúng cũng biết sợ, biết thích 
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mát, tránh nóng… tất cả đều tham sống sợ chết như 
nhau. Cho nên, chúng ta phải biết ban vui cứu khổ.  

 Hiếu thuận còn là lòng từ, cho nên gọi là hiếu 
từ. Hiếu từ là tinh thần bình đẳng, bảo vệ sinh mạng 
của mình và các loài. Đức Phật dạy, con vi trùng rất 
nhỏ ở trong nước, chúng ta cũng phải lược ra, nếu 
không lược, không nên uống, vì uống sẽ mang tội sát 
sanh, hễ sát sanh thì phải đền mạng. Vả lại, người có 
hiếu, không ăn thịt thú vật, không ỷ mạnh hiếp yếu, 
phải thương yêu, bình đẳng với mọi loài. Bởi lẽ, tất cả 
chúng sanh đều có Phật Tánh như nhau. 
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Khi con vật bị giết, không con nào cam lòng 
chết, cho nên chúng run rẩy, lo sợ, đau đớn quằn quại, 
thân yếu thế cô, máu đổ thịt rơi, kêu la thất thanh, quỳ 
xin tha mạng. Nếu chúng sanh bị giết trong tình thế 
như vậy, tâm sẽ oán hận, nguyện sớm đầu thai để báo 
thù. Cho nên Đức Phật dạy, làm người phải có lòng 
từ, phải thương yêu mọi người và mọi loài, không nên 
giết hại chúng sanh. 
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Tại sao chúng ta không nên giết hại chúng sanh? 
Vì tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh như nhau, vì 
tránh nhân quả báo ứng. Vấn đề nhân quả rất rõ ràng:  

“Nhân xưa muốn biết hỏi ai 
Hãy xem những việc nay mai kiếp này 
Muốn biết quả báo kiếp sau 
Hãy xem những việc ngày nay ta làm”.  

Nói về nhân quả chúng tôi trình bày qua sơ đồ 
dưới đây: 
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Hiếu thuận trong kinh Kim cang là hiếu thuận 
đối với cha mẹ hiện tại và cha mẹ nhiều đời trước. 
Cha mẹ nhiều đời sau khi chết đều phải luân hồi, có 
khi làm người, khi làm trời, khi làm súc sanh, khi đọa 
địa ngục… Có thể chúng ta đã trải qua nhiều đời làm 
con của các loài, hôm nay mới được trở lại làm người. 
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Cho nên, ngày nay chúng ta phải nhớ ơn và đền ơn, vì 
ơn sanh thành rất nặng, chín tháng cưu mang, ba năm 
bú mớm. Cha mẹ là những người nuôi nấng, dạy dỗ 
cho chúng ta nên người, trở thành người hữu ích trong 
xã hội. Do vậy, chúng ta phải trả ơn, nhưng muốn trả 
ơn, chúng ta nên phát tâm đại từ, hành đạo Bồ-tát, 
thương yêu và cứu độ tất cả chúng sanh. Chúng ta 
muốn cứu độ rốt ráo thì phải phát tâm tu hành thành 
Phật, mới có thể đạt được ước muốn. Nếu chúng ta 
nhận rõ tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời của 
ta  thì mình không nên ăn thịt, uống máu bất cứ con 
vật nào. Chúng ta muốn sống lâu, không bệnh tật thì 
phải ăn chay, làm lành, tu phước. 
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Tóm lại, chúng ta phải thực hành, tu tập đúng 

theo tinh thần hiếu thuận trong kinh Kim cang mà Đức 
Phật đã dạy. Được như thế, chẳng những chúng ta tỏ 
lòng hiếu thuận với cha mẹ hiện tại mà còn với cha 
mẹ nhiều đời nhiều kiếp về trước; quyết tinh tấn tu 
hạnh Bồ-tát, thẳng tiến đạo Bồ đề. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 35: Theá Naøo Goïi Laø Phöông 

Tieän?      

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 
- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào là 

phương tiện? 
 
Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Hai chữ phương tiện 
có nhiều ý nghĩa, nhưng tóm lại có mười lăm điều: 

1. Không nuôi và giết hại chúng sinh. 
2. Không uống rượu ăn thịt. 
3. Không nấu rượu. 
4.Không xâm lấn hại nhau. 
5. Không được chỉ sai đường cho người khác. 
6. Không đốt núi rừng. 
7. Không được than trời, trách đất. 
8. Không khinh khi thần thánh. 
9. Không nói lời thô lỗ. 
10. Phải làm nhiều việc nhân nghĩa, tích chứa 

phước đức. 
11. Sống tiết kiệm biết đủ, không tham lam. 
12. Thương kính người già, giúp kẻ nghèo đói. 
13. Thương yêu giúp nhau lúc hoạn nạn. 
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14. Trồng giống Bồ-đề của Phật. 
15. Xem kẻ oán, người thân giống nhau, cứu 

giúp bình đẳng. 
Người nào làm được mười lăm điều phương 

tiện này sẽ được mười năm điều phước báo thanh 
tịnh, thường sinh làm người, hoặc làm trời, hưởng 
thụ an vui. 

GIẢNG : 

Thế nào là phương tiện? Phương là phương 
pháp, khuôn mẫu, đúng đắn, vuông tròn. Tiện là tiện 
dụng, thích hợp, đúng nhu cầu…Tóm lại, phương tiện 
là tùy theo hoàn cảnh của chúng sanh cần mà mình 
giúp đỡ, cứu độ một cách vô điều kiện. 
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Hai chữ phương tiện ở đây, theo tư tưởng kinh 

Kim cang, là những việc làm của các bậc Đại Bồ-tát. 
Các ngài phát ra diệu dụng phương tiện từ nơi Thể 
Tánh của mình, cho nên các ngài không tính toán, so 
đo, sẵn sàng hy sinh vì người, đúng theo nhu cầu của 
họ và làm lợi ích cho người. Như bồ-tát Quan Thế 
Âm hiện ra ngàn tay ngàn mắt, tùy theo căn cơ của 
chúng sanh mà cứu độ, không bỏ một ai: 

Hóa thân ngồi cõi Ta Bà 

Thân lên trên Phật, thân qua dưới đời 

Thuyền từ xông lướt biển khơi 
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Tầm thanh cứu khổ độ người trần gian. 

Thanh Sơn 

Giống như thể ướt của nước vậy, nước mưa cũng 
có thể ướt, sương cũng có thể ướt, nước mắt cũng có 
thể ướt. Thể của nước chỉ có một (thể ướt) nhưng ẩn 
chứa dưới nhiều hình dạng nước khác nhau. Cũng 
vậy, Phật Tánh thanh tịnh cũng đều ẩn trong tất cả 
việc làm của các bậc Đại bồ-tát. Tất cả hành động của 
các ngài phù hợp với tâm đại từ là ban vui và tâm đại 
bi là cứu khổ chúng sanh, nên gọi là phương tiện. 

Bồ-tát dấn thân phụng sự chúng sanh mà không 
từ chối điều gì, dù là có lợi cho người mà có hại cho 
mình vẫn làm, đó gọi là quyền phương tiện. Bồ-tát 
thường tu theo Lục Độ, Vạn Hạnh, tức là quyền 
phương tiện để thành Phật chứ không phải để làm 
người, làm trời. Đúng theo tinh thần: “Nguyện vì 
chúng sinh chịu vô lượng khổ, làm cho chúng sinh 
được an vui”.  

Quyền phương tiện gồm có mười điều: bố thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, đại từ, 
đại bi, giác ngộ, chuyển bất thoái pháp luân. 
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Bố thí phương tiện là bố thí bất nghịch ý, có 

nghĩa là nếu gặp người xin nhà thì cho nhà, xin đất 
cho đất, xin thân cho thân, xin máu thịt cho máu 
thịt… 

Trong Bản Sanh truyện có kể câu chuyện: Khi 
Đức Phật còn hành đạo Bồ-tát. Một hôm, ngài đang ở 
trên cây, nhìn xuống đất thấy có con cọp mẹ bị đói vì 
đang cho con bú, ngài liền nhảy xuống đất để cho cọp 
ăn thịt. 

 Trì giới phương tiện tức giữ gìn giới luật theo 
đúng luật nghi nhưng cốt yếu là mang lại lợi ích cho 
tất cả chúng sinh.  
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Nhẫn nhục phương tiện là nhẫn chịu nghịch 
cảnh, nhận phần cực khổ về mình để chúng sinh được 
an vui. 

Tinh tấn phương tiện là tìm đủ mọi cách để 
giúp chúng sanh, không bao giờ từ chối điều gì. 

Thiền định phương tiện là giữ tâm thanh tịnh, 
lìa xa những dục lạc, giúp người không cần báo đáp.  

Trí tuệ phương tiện là lúc nào trí tuệ cũng hiển 
lộ, an trụ tánh giác mà làm.  

Đại từ phương tiện là khởi tâm bình đẳng 
thương tất cả chúng sanh. 

Đại bi phương tiện là cứu khổ chúng sanh. Bồ-
tát giống như người mẹ hiền, luôn muốn cứu khổ tất 
cả chúng sanh, thương chúng sanh như con đẻ của 
mình. 

Giác ngộ phương tiện là đem trí tuệ vô lậu giác 
ngộ chúng sanh. Ban đầu, Bồ-tát cho ăn, cho mặc, cho 
tiền…Sau đó, ngài tìm cách giúp chúng sanh học Phật 
nghe pháp, thoát khỏi tham, sân, si. 

Chuyển bất thoái pháp luân phương tiện là tùy 
căn cơ chúng sanh mà hướng dẫn họ tu học đúng 
pháp, giúp họ dễ dàng tiếp thu và giác ngộ Phật pháp. 
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Phương tiện là cách mà Đức Phật dùng phương 
pháp cứu độ chúng sanh. Bồ-tát phải thực hành quyền 
phương tiện mới có thể thành Phật được. 

Đối với những người mới phát tâm tu hạnh Bồ 
Tát, Phật dạy cho những phương tiện cấp thấp. nếu 
thực hành được những phương tiện này, mới có thể 
hành hạnh Bồ-tát. Bồ-tát sơ phát tâm có thể thực hành 
mười lăm phương tiện dưới đây, đi vào cuộc đời, chỉ 
dạy cho chúng sanh. 
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Không nên nuôi gà, heo, bò, trâu, dê để giết 

thịt, buôn bán. 

Không nên uống rượu ăn thịt, là vì những kẻ 
hay nhậu nhẹt, ăn thịt chúng sinh, thường bị quả báo, 
nên con của họ thường không thông minh, hay quậy 



 379 

phá, bất hiếu, là do oan hồn của thú vật đầu thai vào 
nhà mình để trả thù. 

Không nấu rượu để bán, là vì rượu làm cho 
người say xỉn, bê tha, không còn trí huệ. Do vậy, tội 
nghiệp rất nặng. 

Không xâm lấn hại người, tức không tham lam, 
chèn ép người khác. 

Không chỉ lầm đường cho người, tức là hướng 
dẫn mọi người đi đường lành nẻo chánh. 

Không đốt núi rừng cây cỏ, là vì khi mình đốt, 
tất cả sinh vật trong đó đều bị chết một cách quay 
cuồng, hoảng loạn. Bởi thế, tội báo rất nặng, có thể bị 
quả báo điên loạn. 

Không trách trời oán đất mà phải tin tưởng 
nhân quả. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả 
hiện tại; muốn biết quả đời sau, hãy xét nhân hiện tại.  

Không khinh khi thần thánh, vì phải kính trọng 
các vị có đạo đức. 

Không nói lời thô tục, chửi bới người khác.  

Tích tụ nhân nghĩa, ban bố phước đức, thì dù 
một việc thiện nhỏ mình cũng làm đừng bỏ qua. Điều 
ác nhỏ cũng quyết từ chối.  

Cần kiệm biết đủ, không tham dục thì tâm luôn 
an lạc. 
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Kính người già, thương kẻ nghèo đói. 

Giúp kẻ bị hoạn nạn, tức không kể là người hay 
thú vật, hễ thấy có nạn liền cứu. 

Gieo giống Bồ đề, tức là chỉ cho người cái Phật 
Tánh sẵn có trong họ. 

Xem oán thân bình đẳng, tức là giúp đỡ mọi 
người hết lòng, đừng khởi tâm người thân giúp nhiều, 
người lạ giúp ít. 

Phật dạy, người ở đời mà thực hành được mười 
lăm điều phương tiện trên thì chắc chắn sẽ được sanh 
cõi trời, cõi người, hưởng thọ an vui. 

 

 

 

 

 

 



 381 

CAÂU HOÛI SOÁ 36: Theá Naøo Goïi Laø Haûo 

Taâm?      

Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch ĐứcThế Tôn! Thế nào là hảo 
tâm? 

 

  Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Hai chữ hảo tâm có ít 
người làm được. Nếu người thật sự hảo tâm làm 
lợi ích cho mọi người mà không mong cầu đền trả . 
Như làm việc giúp người mà không mong họ đền 
trả lại; cúng dường, bố thí mà không mong được 
phước báo, làm lợi ích cho người mà không mong 
cầu báo đáp; luôn khiêm tốn với mọi người; việc 
khó xả mà xả được; việc khó nhẫn mà nhẫn được; 
việc khó làm mà làm được; không phân biệt kẻ 
oán, người thân, cứu giúp bình đẳng, làm chân 
thật chứ không nói suông. 

Kẻ ngu, miệng thì nói hảo tâm mà trong lòng 
không có chút thiện. Người hiền thường làm việc 
thiện, nhưng miệng không nói, chỉ tâm niệm làm 
lợi ích giúp người mà không cầu danh vọng; như 
thế, gọi là hảo tâm. Ngược lại, có kẻ chỉ bố thí ra 
con tép mà muốn bắt lại con tôm, gieo giống ít mà 
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muốn thu hoạch thật nhiều, người này không có 
hảo tâm.  

GIẢNG : 

Hảo tâm tức là tâm làm việc thiện mà không 
mong đền đáp, không mong ai nhớ ơn. Đây là hạnh tu 
của Bồ-tát. Chúng ta muốn về Cực Lạc, phải tu hạnh 
hảo tâm.  

Hảo tâm theo Kinh Kim Cang ở đây là cái tâm 
cao tột hơn cái tâm của cha mẹ đối với con cái của họ. 
vì bậc cha mẹ ở đời họ làm việc cực khổ vì muốn cho 
con của họ được đầy đủ sung sướng mà thôi, còn bậc 
Bồ-tát hảo tâm thì đối với tất cả chúng sinh, đều làm 
lợi ích cho tất cả, không phân biệt thân sơ. 
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Hảo tâm như trên rất khó có ai làm được, chỉ có 

bậc tu hạnh Bồ-tát mới có thể làm. Tại sao? Tại vì 
người đời không hiểu được nhân quả sâu sắc giống 
như Bồ-tát.  

Chúng ta phải biết, tất cả chúng sanh đều có thể 
là cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của mình, từng khó 
nhọc sanh đẻ, nuôi dưỡng, hy sinh cho mình rất nhiều, 
không thể kể xiết. Chúng ta phải nghĩ nhớ ân nặng ấy 
và mong đền đáp thì mới có hảo tâm như Bồ-tát, mới 
phát tâm đại từ, đại bi, đại nguyện lực để cứu độ 
muôn loài thành Phật. Bằng không thì chúng ta sẻ ở 



 384 

mãi nơi thế gian này chịu biết bao đau khổ, cay đắng 
của một kiếp người, cứ mãi vay trả, trả vay không bao 
giờ chấm dứt: 

“Truân chuyên chìm nổi cứ an lòng 

Số kiếp phù sinh gắng trả xong 

Sống ở trần gian là chịu khổ 

Đã là người nên phải long đong’’ 

Chúng ta muốn tu hạnh hảo tâm phải luôn tâm 
niệm rằng: nguyện tôi nhận phần thua, nhường cho 
người phần thắng. 

Đức Phật dạy, phải quán chiếu năm điều để tu 
hạnh hảo tâm cao thượng theo sơ đồ dưới đây:  
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Đây là hạnh của Bồ-tát, chúng ta muốn về cõi 

Cực Lạc phải tu theo hạnh này. 

Lại nữa, chúng ta muốn về Cực Lạc, phải có đủ 
ba điều là tín, nguyện, hạnh. Phải hành hạnh Bồ-tát, 
niệm Phật và làm theo việc làm của Phật, thực hành 
hạnh từ bi giống như tâm của Đức Phật. 
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Thông thường tâm chúng sanh thấy cái gì của 

mình cũng quan trọng hơn của người khác, chỉ vì cái 
ta quá lớn. Nếu chúng ta chịu quán chiếu, sẽ thấy 
mình thật là ích kỷ. 
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Qua sơ đồ trên, chúng ta thấy tâm mình không 

giống Phật, chúng ta phải biết quán sát lại chính mình 
để tu tập giác ngộ, thấy được Bản Lại Diện Mục của 
mình: 

Hàng ngày quán lại nơi chính mình 

Xét nét kỹ càng chớ dễ khinh 

Trong mộng tìm chi người tri thức 

Mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình.  

Thiền Sư Hương Hải 

1. Người  

2. Thú 
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Cuộc sống con người ai cũng đau khổ như 

nhau, khổ vì tìm cầu cơm ăn, áo mặc, khổ vì sanh, già, 
bệnh, chết…Nếu chúng ta biết quán chiếu thì sẽ khởi 
tâm thương xót đối với tất cả chúng sanh, không nỡ 
làm tổn thương, làm  hại ai cả. Nhưng tâm ích kỷ rất 
khó đoạn trừ, cho nên cuộc sống mọi người thường 
bất đồng, xung đột gia đình, tranh chấp danh lợi, phe 



 389 

đảng xã hội…Tóm lại, đời là bể khổ. Chính vì thế, 
nhà thơ Đoàn Như Khuê đã nói: 

“Biển khổ mênh mông sóng ngập trời 

Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi 

Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió 

Ngẫm lại cùng trong biển khổ thôi”. 
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Biết được tâm ích kỷ gây hại cho mình và cho 

người như vậy, chúng ta nên học hạnh Bồ-tát, chuyển 
hóa tâm ích kỷ thành ra tâm vị tha, làm lợi lạc cho 
mình và cho tất cả mọi người. 

 Cấu xé nhau 

 Trả thù nhau 

 Cố chấp bản ngã 
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Tâm vị tha là tấm lòng thương về cảnh khổ của 

người khác, tôn trọng muôn loài, vì biết tất cả chúng 
sanh đều có Phật Tánh. Nhớ ơn muôn loài vì mọi vật 
dụng chúng ta dùng trong sinh hoạt từ ăn uống hằng 
ngày cho đến xe cộ…tất cả đều nhờ ơn của mọi 
người, do họ làm ra mà có. Vì thế, chúng ta không 
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nên giết sinh mạng để ăn thịt, không lừa đảo, cướp 
đoạt của người, không xâm hại tịnh hạnh kẻ khác, giữ 
gìn hạnh kiểm, không đâm thọc chia rẽ người khác, 
nguyện cho người vui và bớt khổ…Chúng ta phải 
thực hành phương tiện Phật dạy, như không uống 
rượu ăn thịt, không xâm lấn hại người để được hưởng 
phước cõi trời, cõi nguời. Cao hơn nữa là thực hành 
hạnh Bồ-tát để cứu khổ muôn loài, giúp mình và 
người đều trọn thành Phật đạo. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 37: Sao Goïi Laø Ngöôøi Trí, 

Ngu, Meâ, Ngoä?    

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào gọi là 
người trí ? Thế nào gọi là người ngu? Thế nào gọi 
là kẻ mê? Thế nào gọi là người ngộ? Xin Ngài từ bi 
giảng nói rộng cho chúng con hiểu. 

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Chữ trí là biết. Người 
trí biết đạo Phật cần phải tu, biết có Thánh giáo 
cần phải học, biết có thầy sáng suốt cần phải cầu, 
biết có phước thì quyết chí làm, biết phạm tội thì 
nên sám hối; cho đến biết tất cả pháp thế gian và 
xuất thế gian có nhân quả luân hồi; giống như biết 
ban ngày có mặt trời, ban đêm phải có đèn và biết 
rõ sự báo ứng của việc làm lành dữ. Nếu như 
người nào thấy biết như vậy mà bỏ ác làm lành, bỏ 
tà theo chánh, không nói chuyện thị phi, không 
làm việc trái đạo, không tu theo tà ma, không lấy 
vật của người khác, tâm niệm luôn chân chánh 
thành thật, tích chứa phước đức lưu truyền cho 
đời sau thì gọi người này là có trí. 
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Chữ ngu là tối. Kẻ ngu si tâm trí tối tăm, 
không biết có Thánh phàm, không biết có Cực 
Lạc, có địa ngục, không tin có tội phước luân hồi; 
họ cứ tham đắm tửu sắc, sát sinh hại mạng để cung 
cấp cho bao tử mình. Cả đời kẻ ngu giết hại vô số 
chúng sinh, gây nhiều oán thù, luân hồi xoay vần 
ăn nuốt lẫn nhau, không bao giờ dứt. Vì sao? Vì 
tất cả loài súc sinh; trâu, dê, heo, ngựa đều là 
người thân hay kẻ thù nhiều đời nhiều kiếp của 
chúng ta. Chúng ta làm việc thiện hay ác theo đó 
mà chịu luân hồi, thay hình đổi dạng, làm thân súc 
sinh. Kẻ ngu không biết,nên giết hại súc sinh để ăn, 
giống như giết cha mẹ mình, ăn thịt bà con dòng 
họ của mình, cha bị con giết, con bị cháu giết. 
Trong vòng luân hồi, cha con không biết nhau, nên 
giết hại và ăn thịt lẫn nhau, mãi mãi vô cùng tận; 
một khi mất thân người muôn kiếp khó trở lại.  

Kẻ ngu si tham đắm rượu ngon, sắc đẹp. Họ 
muốn hưởng thụ khoái lạc cuộc sống, buông lung 
sáu căn, tham luyến sáu trần, lừa đảo dối trá đủ 
cách, chỉ biết hưởng thụ ngay hiện tại mà không 
nghĩ đến quả báo đau khổ đời sau; chân tánh bị 
mê muội trôi theo vọng tưởng trần tục, trái với 
giác ngộ; cho dù họ gặp được Thánh hiền cũng 
không thể cứu được, họ đắm chìm trong biển khổ, 
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đánh mất Chân Tánh, một khi mất thân người 
muôn kiếp khó trở lại. 

 

Chữ ngộ nghĩa là giác ngộ. Người giác ngộ rồi 
thì tự biết tâm mình là Phật, mộ đạo tu hành, ba 
nghiệp không tạo tội, sáu căn thanh tịnh, đầy đủ 
phương tiện khéo léo, không chấp ngã, chấp nhân, 
độ mình, độ người đều thành Phật đạo. Mặc dù họ 
ở thế gian nhưng không đắm trần tục, ở chốn trần 
lao chuyển đại pháp luân, giáo hóa thế giới Ta Bà 
trở thành nước Cực Lạc, biến địa ngục thành thiên 
đường, chỉ cho kẻ ngu thấy được Phật tánh, làm 
các Phật sự, độ thoát chúng sinh, luôn thực hành 
từ bi, cứu giúp tất cả chúng sinh. Nếu có chúng 
sinh nào cúng dường người giác ngộ này thì được 
phước báo; giống như cúng dường tất cả các Đức 
Như Lai trong ba đời, công đức như nhau. 

Vì sao? Vì tự mình giác ngộ rồi, chỉ dạy người 
khác giác ngộ, gọi là Chánh Giác; lại thuyết pháp 
giáo hóa chúng sinh, dùng thần thông diệu dụng 
giống như Đức Phật, thường khai thị Tri Kiến 
Phật4 cho chúng sinh, chỉ dạy cho chúng sinh ngộ 

                                                 
4 Tri kiến Phật: Trong kinh Pháp Hoa có câu: “Ta vì một đại sự nhân duyên 

nên xuất hiện ở thế gian là Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Khai: Mở tri kiến 

của Phật cho chúng sinh thấy. Thị: Chỉ tri kiến của Phật cho chúng sinh 
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được Tri Kiến Phật, làm cho chúng sinh ngộ được 
Tri Kiến Phật. Vì sao? Vì người giác ngộ gọi là Bồ-
tát hiểu rõ các pháp khẩu quyết, chân chánh bí 
mật của Phật. Nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ 
nào hiểu được pháp khẩu quyết của Bồ-tát giáo 
hóa liền tin theo, là chân nhân, chánh quả.  

Vậy thế, cho dù người tuổi nhỏ tu hành theo 
chánh pháp này thì liền thành Phật đạo; người hai 
mươi tuổi tu hành theo chánh pháp này, cũng 
thành Phật đạo; người ba mươi tuổi tu hành theo 
chánh pháp này, cũng thành Phật đạo; cho đến 
người tám mươi tuổi tu hành theo chánh pháp này, 
cũng thành Phật đạo; kẻ thiện nam, người thiện 
nam tu hành theo chánh pháp này, cũng thành 
Phật đạo; người giàu sang, kẻ nghèo hèn  tu hành 
theo chánh pháp này, cũng thành Phật đạo; từ 
quan đến vua tu hành theo chánh pháp này, cũng 
thành Phật đạo và cả loài nhân, phi nhân tu hành 
theo chánh pháp này, cũng thành Phật đạo. 

Khi đó, Đức Thế Tôn nói kệ: 

Nếu kẻ nam, người nữ 

Gặp được thầy sáng suốt 
                                                                                                       
thấy. Ngộ: Giác ngộ, hiểu biết, chúng sinh nhờ Phật chỉ bày giác ngộ được 

tri kiến của Phật. Nhập: Vào được tri kiến này. Nghĩa là chúng sinh ngộ rồi, 

vẫn tu hành đều chứng nhập tri iến, tức là thành Phật.  
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Tu hành theo chánh pháp 

Tất cả đều thành Phật 

 

 
GIẢNG  

1. Người trí: Đức Phật dạy rằng, người trí là 
người thấy rõ thật tướng các pháp. Nghĩa là thấy rõ 
các pháp là duyên hợp, giả có, như huyễn, như hóa, 
không bền chắc, đều do các duyên hợp lại mà thành. 
Vả lại, người trí thấy rõ nhân quả tội phước, nhìn tất 
cả con người trên thế gian này, mỗi người đều sống 
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theo quả báo của đời trước. Tất cả những nhân đã gây 
tạo đời trước, nên đời này chuốc lấy quả báo, vì vậy 
các ngài không tạo nghiệp. Đức Phật dạy: “Bồ-tát sợ 
nhân, chúng sinh sợ quả”.   

Chúng ta tu Tám Thánh Đạo, mười hai nhân 
duyên, trì chú, niệm phật, tu theo giáo lý của Đức 
Phật thì mau chóng ra khỏi thế gian. Còn như chúng 
ta hằng luôn sống trong tham, sân, si, gây nhân không 
tốt, sát hại sinh mạng…sau khi chết sẽ đọa vào địa 
ngục hay súc sanh. Hơn nữa, người trí thấy rõ thế gian 
này, ngoài cuộc sống tầm thường, được mất, hơn thua, 
danh lợi…còn có một con đường xuất ly thế gian, đó 
là đạo Phật. Giáo lý đạo Phật chỉ rõ Phật Tánh có sẵn 
trong mỗi chúng sanh, giúp họ mau chóng thoát khỏi 
nhà lửa tam giới. Cho nên tôn giả A Nan phát nguyện:  

“Đời đau khổ con thề vào trước 
Dù gian nguy chí vẫn không sờn”.   

Cho nên, đạo Phật có nhiệm vụ cứu đời, nếu 
đời không đau khổ thì đạo Phật không có ý nghĩa gì 
nữa. Cũng như bị bệnh cần phải uống thuốc, nếu 
không bệnh thì uống thuốc làm gì. Ngoài ra, người trí 
còn biết chánh pháp là pháp lành để giải thoát cuộc 
đời đau khổ, là con đường ra khỏi thế gian, nên khi 
buồn phải biết cách quán chiếu, lúc vui cũng thế. 
Người trí biết có thiện tri thức để gần gũi, biết đạo 
Phật là đã có Phật, biết chánh pháp là có Phật pháp, 
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nương giáo lý làm con thuyền Bát Nhã đưa mình vượt 
khỏi thế gian.  

Ngày xưa, vua nước Lỗ có một cái lọ, luôn đặt 
trước mặt để làm gương cho quần thần và dân chúng. 
Cái lọ này, hễ cho nước đầy vào thì nó dốc ngược hết 
nước ra ngoài, đổ vừa thì nó đứng thẳng, không có 
nước thì nó lại nghiêng qua một bên.  

Một hôm, Khổng Tử đến xem cái lọ rồi nói với 
học trò:  

- Này các con! Sống ở đời, hễ cái gì đầy thì 
phải đổ, nếu giữ trung bình thì nó đứng yên, không 
chứa gì thì nó nghiêng ngã. 

 Tăng Tử, học trò của Khổng Tử hỏi:  
- Thưa thầy! Nếu đổ đầy nước thì nó ngã, vậy 

có cách nào chứa đầy nước mà không ngã đổ không? 
  - Này các trò! Có chứ, ta sẽ nói cho các con 

nghe đầy mà không đổ. Đó là người trí sống ở đời, tuy 
thông minh nhưng phải tỏ ra khờ khạo, họ không lộ 
vẻ thông minh, tài giỏi hơn người, nên họ không bao 
giờ bị ngã đổ. Một người có địa vị cao, chức lớn, phải 
biết khiêm tốn. Khi có sức mạnh phải tỏ ra yếu đuối 
một chút. Khi giàu sang phú quý thì phải sống bình dị, 
hòa đồng với mọi người, biết hành thiện, bố thí. 
Người làm được như vậy thì nước dù có đầy bao 
nhiêu cũng không thể đổ. 

Ở thế gian này, con người tuy sống với nhau 
nhưng ít khi tin tưởng lẫn nhau, tâm luôn nghi ngờ, 
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không ai chịu nhường ai. Có người bề ngoài thanh 
lịch, dáng vẻ trí thức nhưng trong lòng lại xảo trá, lừa 
bịp. Có người luôn nói lời đường mật, đạo đức, tỏ vẻ 
quan tâm chăm sóc người khác nhưng sau lưng thì lại 
khinh khi, nham hiểm, tìm mưu tính kế hại người. 
Nhưng cũng có người tuy dung mạo xấu xí, lời nói 
thô tháo nhưng trong lòng rất thánh thiện, biết thương 
yêu giúp đỡ mọi người. Cho nên cổ nhân có câu: “Dò 
sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng 
người”.  

Tóm lại, người trí thấy có Phật tánh trong mỗi 
chúng sanh, thấy có thiện tri thức nên gần gũi, thấy có 
thiện ác báo ứng nên lo làm lành. Họ sống cuộc sống 
rất bình thản, biết người, biết ta. Vì thế, trong kinh 
Pháp Cú, Đức Phật dạy: 

 
“Bậc hiền sĩ, trí tuệ 
Hãy gần gũi thân cận 
Thiện nhân trí giả ấy 
Như trăng bước đường sao”. 
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2. Người ngu:  
Người ngu tâm trí tối tăm, không tin nhân quả 

thiện ác, không tin luân hồi, không rõ các pháp đều 
thay đổi, không rõ thiện ác tốt xấu, ai bảo làm gì thì 
làm, bảo đi đâu cũng theo, thấy mọi sự mọi vật là 
trường tồn vĩnh cửu, chấp thân này là thật có, nên có 
ai đụng đến thì liền nổi sân, say đắm sắc dục, uống 
rượu ăn thịt, sát sanh hại mạng, gây thù kết oán, mắc 
nợ máu xương, không nhận ra Phật tánh nên mãi bị 
luân hồi đau khổ . 

“Kẻ ngu si thiếu trí 
Tự ngã thành kẻ thù 
Làm các nghiệp bất thiện 
Phải chịu quả đắng cay”. 

Kinh Pháp Cú 
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Vả lại, người ngu không nhận ra cha mẹ nhiều 

đời của họ bị luân hồi, đầu thai làm người hay làm súc 
sanh như cá, gà, heo, dê, chó mèo…nên họ thường bắt 
chúng giết ăn thịt. Họ đâu biết đó là những người thân 
nhiều đời của họ, cứ vay trả, trả vay không bao giờ 
dứt. Do không có trí nên họ đã ăn biết bao người thân 
trong kiếp trước của mình. Những người kiếp trước 
thấy con cái mình, bà con của mình lại đi ăn thịt mình, 
nên họ sanh lòng căm thù, rồi quyết tâm báo thù, cắt 
đứt tình máu mủ. Do vậy, suốt đời suốt kiếp oán thù 
mãi chất chồng, oan khiên không bao giờ dứt, lên 
xuống mãi trong vòng lục đạo. 
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Đức Phật dạy, con người sở dĩ bị chết là do 

chính mình tự tạo: một là bệnh chết; hai là bị hình luật 
xử tử mà chết; ba là chết vì đao binh đâm chém. 

Bệnh chết là do ăn uống quá độ như uống quá 
nhiều rượu và hút nhiều thuốc lá khiến sơ gan, ung 
thư phổi; lại do ăn uống, thức ngủ không điều độ, lao 
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tâm lao lực nghĩ lo quá nhiều việc, quên ăn mất ngủ, 
dâm dục quá độ. 

Bị xử tử là vì tham muốn, dục vọng quá nhiều, 
si mê quá độ, gây tạo việc xấu ác nên bị lâm vào cảnh  
ngục tù, xử tử. 

Chết vì binh đao đâm chém là do gây thù kết 
oán với người khác, yếu mà chống với kẻ mạnh, ngu 
si mà chống lại người khôn ngoan, liều mạng nên phải 
chết. 

3. Người mê: 
Người si mê tham đắm rượu ngon, gái đẹp 

muốn được khoái lạc, ăn chơi trác táng, lối sống 
buông thả, không nghĩ đến ngày mai, chỉ biết thọ 
dụng hiện tiền, không nhìn lại quả báo đau khổ của 
đời sau, mê muội Chân Tánh (không thấy được Tánh 
Giác), chạy theo dục vọng, trái với giác ngộ, hợp với 
trần lao, dù gặp được thánh hiền cũng không thể cứu 
độ được, họ chìm sâu vào biển khổ, đánh mất Chân 
Tánh, tạo nghiệp bất thiện chồng chất. Vì thế, thi hào 
Nguyễn Du nói rất hay: 

“Trót mang lấy nghiệp vào thân 
Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa”.  
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4. Người giác ngộ: 
Người giác ngộ trước tiên là biết Phật Tánh của 

mình sẳn có và đang hiển lộ. Cũng như Đức Thế Tôn 
ngồi dưới cội Bồ đề suốt bốn mươi chín ngày đêm, tất 
cả những gì xảy ra trên thân, tâm của ngài, ngài đều 
biết hết. Khi đến vào đêm thứ bốn mươi chín, ngài 
mới ngộ ra một điều: “Trong thân Ta và thân chúng 
sanh, có một cái không bao giờ mất đó là Tánh Giác 
biết”. Do vậy, ngài đã giác ngộ, chứng quả Bồ-đề: 

“Cõi lòng trong sạch hết trần duyên 
Thanh tịnh vô vi dưỡng tánh hiền 
Muôn hạnh Như Lai đều lập đủ 
Độ mình độ thế khỏi lao phiền.”  
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Người giác ngộ thấy trong tâm mình có Phật, 

sáu căn của họ thanh tịnh, không chạy theo sáu trần, 
thân miệng ý rất trong sạch, không cố chấp mình và 
người, cư trần bất nhiễm trần, độ mình và độ người, 
phát tâm làm phật sự để chánh pháp mãi lưu truyền, 
phát tâm từ bi, ban vui cứu khổ, thấy rõ các pháp là 
hư giả, không chạy theo cảnh, luôn an trú trong tánh 
giác. 
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CAÂU HOÛI SOÁ 38:  Chuùng Sanh Coù Phaät 

Taùnh, Sao Khoâng Theå Thaønh Phaät?   

 Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Tất cả chúng sinh 
đều có Phật tánh, vì sao họ không chịu tu hành để 
thành Phật?  

 

Đức Phật dạy: 

- Này Văn Thù Sư Lợi! Chúng sinh không 
chịu tu hành là vì nghiệp họ nặng, oan trái nhiều. 
Vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều mê muội, điên đảo 
từ đời vô thỉ cho đến ngày nay, không trồng căn 
lành, chỉ tạo nghiệp ác, oan gia ràng buộc, nghiệp 
này nối nghiệp kia; người này không tha thứ người 
kia, người kia không chịu tha thứ cho người này, 
tạo thành lưới nghiệp giăng khắp thế giới. Họ cứ 
ra vào ba đường, sáu nẻo, gặp nhau thì tàn hại lẫn 
nhau, báo ứng xoay vần không bao giờ dứt. Nếu 
như trả hết oan trái, được sinh trong loài người, 
nhưng họ không có căn lành, không gặp được 
chánh pháp, các căn tăm tối, bị ma chướng quấy 
phá, không thể tu hành hướng thượng. Vì thế, họ 
không thể thành Phật đạo, không chứng chánh 
quả Vô Thượng Bồ Đề được. 
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 Này Văn Thù Sư Lợi! Người không giữ giới 
sát sinh, lại ăn thịt chúng sinh thì người đó đoạn 
tuyệt hạt giống từ bi. Người không giữ giới trộm 
cắp, lại lấy tài sản của người khác thì người ấy 
đoạn mất hạt giống giàu sang. Người không giữ 
giới dâm, lại đi tà dâm thì người ấy đoạn mất hạt 
giống thanh tịnh. Người không giữ giới vọng 
ngữ,không nói lời chân thật, lại nói dối, nói thêu 
dệt…thì người này đoạn mất hạt giống chân thật. 
Người không giữ giới uống rượu, lại đi uống say 
xỉn thì người này đoạn mất hạt giống trí tuệ, bị vô 
minh che lấp tâm tánh. 

Vì thế, người không giữ năm giới cấm, làm 
tuyệt đường làm người, làm trời. Người giữ được 
năm giới vững chắc thì không còn trở lại ba đường 
ác đạo –địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thiện ác đều 
do mọi người tạo ra thì họ phải gánh chịu. Vì sao? 
Vì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, tu nhiều được quả 
nhiều, tu ít được quả ít, càng tu càng chứng. Ai tu 
nấy hưởng, người khác không hưởng được, người 
nào gây tội thì phải trả nghiệp, người khác không 
thay được. Cho nên, mọi người muốn thoát khỏi 
địa ngục thì phải trừ bỏ tâm ác; muốn thoát khỏi 
súc sinh thì không được giết và ăn thịt chúng sanh; 
muốn được thân người, trước phải hiếu thảo và từ 
bi; muốn sinh lên cõi trời phải giữ mười giới của 
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thân, miệng, ý; muốn thành Phật đạo thì tâm trí 
phải sáng suốt; tâm sáng suốt thì hiểu rõ nhân quả, 
thấy được tâm linh của mình, liền thành Phật đạo, 
không còn nghi ngờ gì nữa. 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thưa: 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn! Hay thay, hay 
thay! Thân người khó được, Phật pháp khó gặp, 
trung tâm văn hóa khó sinh, thiện tri thức khó tìm. 
Ngày nay, mọi người được sinh ra ở trung tâm văn 
hóa, được gặp chánh pháp, gặp thiện tri thức, đầy 
đủ tất cả phương tiện tu học; nếu mọi người không 
phát tâm tu hành thì Đức Phật không thể cứu 
được. 

Lúc đó trong đại hội, những người mới phát 
tâm như Tỳ-kheo, Tỳ kheo Ni, ưu bà tắc, ưu bà di 
và vô lượng thiên, long, bát bộ, trời người đều ngộ 
được bản lai Phật Tánh của mình.Toàn thể Dại 
Chúng đều hiểu rõ,  tất cả công đức do tâm mình 
sinh ra, pháp thân huệ mạng cũng do mình thành 
tựu. 

Đại chúng nghe Đức Phật dạy xong, đều rất 
vui mừng, vâng theo lời Phật dạy.  
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GIẢNG 

Sở dĩ chúng ta không thể thành Phật là do 
nghiệp lực nặng và oan trái quá nhiều.  

Tại sao gọi là nghiệp lực nặng? Nghĩa là người 
tạo nghiệp mà không biết dừng, không biết mình đang 
tạo nghiệp, giận mà không biết mình đang giận, tham 
mà không biết mình tham… Cho nên, sau khi chết 
người đó vẫn mang theo tham, sân, si.  

Người nghiệp lực nặng, oan trái nhiều thì khó 
tu thành Phật, bởi vì,  hễ gây nhân thì phải chịu quả, 
nghiệp chướng chồng chất, oan gia ràng buộc. Vả lại, 
người nghiệp nặng thường bị mê muội, nên Tánh Giác 
không hiển lộ, họ mờ mịt không tin nhân quả, không 
thấy rõ thật tướng của các pháp, nhận giả làm chân, 
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điều sai cho là đúng, đúng cho là sai, điên đảo chồng 
chất. 

 Điên đảo tức là tham, sân, si hiện ra trong tâm, 
so đo, phân tích phải quấy, đúng sai, không biết trồng 
căn lành, hận thù cứ chồng chất. Những người như thế 
tuy có học đạo nhưng do mê muội và nghiệp quá nặng 
nên cứ lao vào trong bể khổ trầm luân, dần dần kết 
thành lưới nghiệp, giăng khắp thế giới, không bao giờ 
thoát ra. Khi giận thì đọa vào a tu la, khi tàn ác thì đọa 
vào địa ngục, khi tham lam thì làm ngạ quæ, khi mê 
muội thì làm súc sanh, cứ trôi lăn mãi trong sáu 
đường, lên xuống trong ba cõi, thay hình đổi dạng, lúc 
làm con này, lúc làm con kia, luôn ăn nuốt, tàn sát lẫn 
nhau… 

Còn nữa, tất cả chúng sanh đều có sẵn hạt 
giống Phật, nhưng nghiệp lực nặng và oan trái nhiều 
nên mê muội, tức không có huệ nhãn, không chịu tu 
hành, điên đảo chồng chất, chuyên tạo nghiệp ác, 
không chịu gieo trồng căn lành, oan gia ràng buộc, 
nghiệp chướng chồng chất, kết chặt ân oán hết đời này 
sang đời khác, không ai có thể cứu giúp được. 
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Tất cả những gì chúng ta gánh chịu hôm nay 

đều do bản thân của ta gây tạo nghiệp từ bao kiếp 
trước. Vì nghiệp là một thói quen khó có thể bỏ được, 
nó là động lực thúc đẩy, là tập khí chứa nhóm lâu 
ngày thành hành vi quen thuộc, thành sở thích: 

Mọi việc do chính mình muốn 

Định đoạt không phải người khác 

Hậu quả do mình gây ra 

Chính mình là người gánh chịu. 
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  Con người sống ở đời gặp nhiều bất hạnh là 
do gây nhân không tốt, nên bây giờ gần với ai, sống 
với ai cũng bị họ ruồng bỏ, bị họ phản bội. Do tạo 
nhiều oan trái nên phải sống chung với những người 
không thương mình, tối ngày họ âm mưu hại mình, trả 
thù qua trả thù lại, nên gọi đó là nghiệp lực. Người có 
nghiệp lực nặng, oan trái nhiều thì dù cho có hạt 
giống Bồ đề trong tâm, nhưng nếu không gặp thiện tri 
thức khai ngộ, cũng khó có thể tu hành thành Phật. 
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Không ai trong chúng ta không tạo nghiệp lực, 

không có oan trái. Nhưng chúng ta có thể thành Phật 
được là vì chúng ta biết tỉnh giác, biết rõ việc chúng ta 
đang làm. Tánh Giác càng hiển lộ bao nhiêu thì quá 
trình thành Phật càng gần bấy nhiêu. Người biết tu thì 
khi gặp oan trái chúng ta nên nhất tâm sám hối lỗi 
lầm, khiến cho oan khiên dần dần dứt sạch, không tạo 
thêm nghiệp mới. Những người nghiệp nặng, oan trái 
nhiều mà họ không biết tỉnh giác, họ sân, si càng 
nhiều, dục vọng càng lớn, phiền não càng quấn chặc. 
Người bị nghiệp lực nặng là người nhiều tham dục, 
sân hận và si mê.  
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Tham dục là tham tài, sắc, danh, thực, thùy.  
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Người nhiều ái dục, tình dục và dâm dục, nếu 
biết hướng thiện thì sẽ đầu thai làm người. Người 
tham sắc dục một cách quá độ thì sẽ đọa vào loài súc 
sanh. Đã là súc sanh thì cuộc sống không có tôn ti trật 
tự gì cả, mẹ lấy con, con lấy mẹ…quay cuồng mãi 
trong biển khổ sanh tử không bao giờ thoát được.  

Người bị nghiệp chướng nặng, oan trái lại 
chồng chất có hai: 

 1. Nếu người này không xuất gia, không  lo tu 
hành sẽ bị nghiệp chướng, oan trái, vọng tưởng, điên 
đảo lôi cuốn quên mất Tánh Giác, bị si mê thì sẽ luân 
hồi trong sáu đường.  

2. Nếu người này xuất gia, cũng bị ma chướng 
trở ngại trên đường tu. Hễ tu thiền thì bị ma chướng, 
dễ lạc vào ma đạo. Tại sao họ bị lạc vào ma chướng? 
Bởi vì họ nhận lầm ma cảnh là thật, tưởng mình đã 
chứng thánh rồi, nên dễ bị tẩu hỏa nhập ma, khoe 
khoang, cống cao, ngã mạn, tự cao, tự đại.  

 Những người như thế họ vốn không gieo trồng 
phước đức từ nhiều kiếp trước nên kiếp này dù phát 
tâm tu hành cũng không thể nào thành Phật được. 
Hơn nữa, do nhận lầm cảnh giả cho là thật, những ma 
cảnh hiện ra cứ tưởng là cảnh thánh đã chứng, nên họ 
phá sạch giới thân huệ mạng. Khi đã mất hết giới, 
thân, huệ mạng thì sẽ lạc vào ma đạo và tà đạo. Bởi 
vậy, trong kinh Pháp Hoa có dạy: “Những người 
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nghiệp nặng, oan trái nhiều như thế thì dù cho có ngàn 
Đức Phật ra đời cũng không thể nào cứu nổi”. 

 

 
Cho nên Lục Tổ Huệ Năng dạy: 

“Nếu người thật tu đạo 
Không thấy lỗi thế gian”.  
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Đức Phật dạy, trên đời này không có điều đúng 
cũng chẳng có điều gì sai. Lúc Lục Tổ sắp nhập diệt, 
hàng đệ tử hỏi:  

- Thưa thầy! Sau khi thầy nhập diệt rồi, nếu có 
người đến hỏi đạo, chúng con phải trả lời như thế 
nào? 

 Tổ đáp:  
- Này các con! Nếu người ta hỏi thế nào là đen 

thì các con trả lời là :bởi nó không phải trắng, thế nào 
là đúng thì trả lời là :nó không phải sai, thế nào là 
khôn thì trả lời là tại không phải ngu. Đúng sai là do 
con người nghĩ ra mà thôi chứ trên cõi đời này có gì 
đúng, có gì sai đâu. Đúng sai là do tâm phân biệt mà 
có. Chúng ta thấy sự việc rồi suy luận, phân tích, so 
sánh, khen chê nên mới sanh buồn, giận, thương 
ghét... Đây là do tâm vọng tưởng, gọi là điên đảo. Cho 
nên, hễ khi có vọng tưởng thì điên đảo liền sanh ra. 
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Đức Phật dạy, người nghiệp nặng, oan trái 

nhiều thì rất khó tu thiện, bởi vì các căn ám độn. Họ 
không có trí huệ gì cả, thích làm ác, không nghe 
chánh pháp, thường bị ma chướng dẫn dắt, thích ăn 
nhiều thịt thú vật.  

Nếu người nào giữ đủ năm giới thì sẽ sanh làm 
người. Giữ đủ mười giới thì sanh vào cõi trời. Người 
gian tham bỏn xẻn thì đọa làm ngạ quæ. Vì thế, Đức 
Phật dạy: 
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“Hãy gấp làm điều lành 
Ngăn tâm làm điều ác. 
Ai thích làm việc ác 
Chứa ác, tất chịu khổ”.  
 

 
 
Đức Phật dạy, muốn làm việc thành công trọn vẹn thì 
phải có phước, thiếu phước thì không thể làm được gì 
cả. Phước có ba loại: phước vật, phước đức và phước 
trí.  

Người có phước vật luôn được giàu sang. 
Được giàu sang là do biết bố thí,  biết giúp đỡ kẻ 
khác, biết thương người cứu vật đói khổ.  
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 Người có phước đức thường được người đời 
tôn kính, bởi lúc nào họ cũng thương người, mến vật, 
có tấm lòng từ bi, hỷ xả, không bao giờ ăn thịt chúng 
sanh.  

Hai hạng người trên, tuy có phước nhưng chưa 
ra khỏi thế gian. 
 Người có phước trí là người có huệ nhãn và 
pháp nhãn. Khi tu hành thành Phật thì có Phật nhãn. 
Những bậc này thích học đạo, biết giữ gìn giới luật, 
biết thực hành theo giáo lý của Phật dạy; sau khi mất 
thân này không còn trở lại trong ba cõi sáu đường, 
thoát khỏi luân hồi, ba nghiệp thanh tịnh, sinh về cõi 
Phật: 

“Muốn ra khỏi biển luân hồi 
Quả kia phải hái cho rồi đừng gieo 
Dừng chân thì bóng chẳng theo 
Dừng tâm thì nghiệp chẳng đeo bên 
mình 
Ai ơi hãy khéo giữ gìn 
Đừng cho ý mã tung hoành  tự do”.  
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 LÔØI CAÛM TAÏ 

---†--- 

Nam Moâ Boån Sö Thích Ca Maâu Ni Phaät 

Taát caû moïi hiệân töôïng, moïi söï vaät treân theá 

gian nầy ñöôïc hình thaønh ñeàu do caùc duyeân 

hoøa hôïp. Nhöng vieäc hoaøn thaønh moät taùc 

phaåm Phaät Giaùo caàn coù ñuû ba yeáu toá laø Thiệân 

caên, Phöôùc ñöùc vaø Nhaân duyeân. 

Hoâm nay, quyeån ÑAÏI THÖØA KIM CANG 

KINH LUAÄN GIAÛNG GIAÛI  ñöôïc ra ñôøi , nhôø 

nhöõng ñoùng goùp kyû thuaät cuûa nhieàu Thiệân 

Höõu Tri Thöùc: 

1) Sö Coâ Thích Nöõ Vieân Thaéng ôû Vieät 

Nam ñaõ xem  23  DVDs vaø theo lôøi 

giaûng cuûa Sö Coâ Thích Nöõ Phöôùc Hoaøn, 

sau ñoù heä thoáng laïi thaønh vaên töï. 

2) Nhoùm caùc em Phaät töû ôû Vieät Nam, ñaõ 

veõ sơ đồ của Sư Cô trong  caùc baøi  giaûng 

ra baèng Computer. 
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3) Phaät töû Dieäu Höông ôû Australia, ñaõ giuùp 

Sö Coâ ñieàu chænh vaø veõ laïi taát caû caùc sô 

ñoà cho toaøn boä  kinh . 

4) Phaät töû Thieän Ñaïo ôû Australia, baèng 

Computer ñaõ giuùp Sö Coâ saép xeáp vaø 

trình baøy quyeån kinh moät caùch maïch laïc 

vaø trong saùng. 

5) Em Ñöùc Phuù ở Vieät Nam ñaõ phaùc hoïa 

hình bìa cuûa quyeån Kinh raát ñeïp. 

6) Hai Sö Coâ Thích Nöõ Trung Haèng vaø 

Thích Nöõ Bích Phöông ñaõ phaùt taâm chia 

xeû moïi coâng vieäc naëng nhoïc trong Ni 

Vieän, giuùp Sö Thaày cuûa mình coù ñuû thôøi 

gian vieát vaø duyeät laïi toaøn boä baûn thaûo 

Quyeån Kinh Giaûng Giải tröôùc khi gôûi 

ñeán nhaø in. 

Xin caûm nieäm coâng ñöùc cuûa taát caû quyù 

vò, caàu nguyeän möôøi phöông Chö Phaät 

gia hoä quyù vị thaân taâm thöôøng an laïc. 

Tyø Kheo Ni Thích Nöû Phöôùc Hoaøn 

(Nhö Thanh) 
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