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Mấy ngày trước, có một đồng tu đến kể với tôi rằng ông gặp một câu 
hỏi khó như sau: Các vị là người học Phật, vậy chân thật có Phật hay 
không?

Anh đã bao giờ thấy Phật chưa?

Ông không thể trả lời, liền trở về hiệp hội hỏi tôi, để về sau nếu gặp câu 
hỏi này thì nên trả lời như thế nào?

Tôi nói với ông ấy, giả như về sau lại có người hỏi như thế thì ông nên 
nói với họ: Thật có Phật, tôi đã thấy qua rất nhiều. Họ sẽ hỏi ở đâu.

Lúc đó chúng ta có thể nói: Bạn chính là Phật, tôi cũng vậy, tất cả chúng 
sanh mỗi mỗi đều là Phật.

Kinh Hoa Nghiêm nói: Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, hiện tại vẫn là 
Phật. Chẳng qua hiện tại, bạn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nên 
biến thành như vậy. Nếu buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, 
bạn cùng Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật Như Lai, Tỳ Lô Giá Na 
Phật, không hề khác nhau. Nghĩa là trí tuệ, đức năng, tài nghệ, tướng 
hảo hoàn toàn bình đẳng.

Vị đồng tu ấy nghe rồi cũng rất nghi hoặc. Đương nhiên, vì nếu không 
nghi thì ông đã có thể trả lời được. Ông không thể trả lời do bản thân 
không tin tưởng ông chính là Phật. Chúng ta đã được phác họa bằng một 
biểu đồ gọi là phàm Thánh mê ngộ thị ý đồ. Biểu đồ cũng đã phát hành 



nhiều lần.

Nhiều đồng tu sau khi xem thấy liền đến hỏi tôi: Rốt cuộc vọng tưởng, 
phân biệt, chấp trước nghĩa là gì?

Chúng ta không thể đem đề tài vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nghiên 
cứu trong thời gian vài giờ đồng hồ. Nhất định không đủ, thậm chí hai 
mươi ngày, hai mươi năm, hay hai trăm năm cũng không đủ. Vì ba loại 
vọng tưởng, phân biệt, chấp trước này vô lượng vô biên.

Trong lúc dạy học, Thế Tôn dùng pháp phương tiện, đem vô lượng vô 
biên vọng tưởng, phân biệt, chấp trước quy nạp lại, phân loại, đề cương 
khế lỉnh trong Kinh Điển nhằm dạy bảo, giúp chúng ta hiểu rõ đại khái. 
Muốn chân thật hiểu rõ thì phải thực hành.

Chính mình không chịu thân chứng thì sự việc này vĩnh viễn không 
cách gì lý giải, nhất là vọng tưởng của chúng ta đã quen rồi, khởi tâm 
động niệm thì gọi là vọng tưởng.

Đối lập với vọng là chân thật. Vọng chính là không thật. Cho nên trong 
Phật Pháp nói bất đương ư thật viết vọng, không tương đương với sự 
thật, đó là vọng.

Thật là gì?

Việc này không dễ hiểu. Nếu bạn hiểu chữ thật thì bạn chính là Pháp 
Thân Bồ Tát. Thật là thật tướng các pháp mà Đại Thừa giáo nói. Thông 
thường trong lúc giảng giải, chúng ta dùng lời nói rõ ràng cho mọi 
người dễ hiểu.

Tôi hay nói chân tướng của Vũ Trụ nhân sanh, câu nói này cũng rất 



chung chung. Nếu tỉ mỉ hơn một chút là bản thể của Vũ Trụ, hiện tượng 
của Vũ Trụ, tác dụng của Vũ Trụ, đó là từ trên thể tướng dụng mà nói.

Thế Giới chúng sanh hằng sa cõi nước đều tạo vô biên tội nghiệp. Vũ 
Trụ không có bờ mé, trong đó vô lượng vô biên. Khoa học hiện tại gọi 
Thế Giới là Tinh Hệ. Hiện nay chúng ta cư trụ trên Địa Cầu này, các 
bạn đều hiểu rõ, nó chỉ là một hành tinh nhỏ trong Thái Không. Nó cũng 
có một Tinh Hệ, Tinh Hệ này mọi người đều rất quen thuộc.

Thái dương hệ có chín hành tinh lớn xoay quanh thái dương, chúng vận 
hành trên quỹ đạo nhất định. Tuy nhiên thái dương cũng không bất 
động, thái dương là động. Nó mang theo một quần thể, một Tinh Hệ 
như vậy rồi lại xoay vòng một Tinh Hệ lớn hơn. Tinh Hệ lớn này hiện 
nay được khoa học phát hiện là hệ Ngân Hà.

Hệ Ngân hà liệu có đang xoay quanh một Tinh Hệ lớn hơn đang hoạt 
động nữa không?

Chưa có người phát hiện. Thế nhưng, trong Phật Pháp nói, đích thực 
còn có Tinh Hệ lớn hơn. Năm xưa Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói với tôi 
vấn đề này, chúng ta gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới hay Mười 
phương cõi nước Chư Phật.

Kinh Hoa Nghiêm nói đến Thế Giới Hoa Tạng, Thế Giới Thành Tựu 
Phẩm, chúng ta cũng đã học qua. Hoàng Lão Cư Sĩ cho rằng hệ Hệ 
Ngân là một đơn vị Thế Giới mà Kinh Phật nói. Việc này chúng ta chưa 
hề nghĩ đến.

Ngày xưa, tôi cho rằng đơn vị Thế Giới là thái dương hệ, nhưng trên 
Kinh Phật nói đơn vị Thế Giới được tính bằng đơn vị Thiên, đại khái 



trên dưới một ngàn.

Một Tinh Hệ như vậy gọi là tiểu thiên Thế Giới, tập hợp một ngàn tiểu 
thiên Thế Giới thì gọi là trung thiên Thế Giới, sau đó lại tập hợp một 
ngàn trung thiên Thế Giới gọi là một Đại Thiên Thế Giới. Cơ bản mà 
nói, Đại Thiên Thế Giới chính là giáo khu của một vị Phật.

Chẳng hạn, Thích Ca Mâu Ni Phật đã giáo hoá một khu vực trong đó có 
Tiểu Thiên, Trung Thiên, Đại Thiên, hợp lại gọi là Tam Thiên Đại 
Thiên Thế Giới.

Đại Thiên Thế Giới tuyệt nhiên không chỉ có ba ngàn, nhiều người đặc 
biệt sai lầm ở điểm này. Ba ngàn chỉ nói lên kết cấu của Đại Thiên Thế 
Giới. Thế Giới Ta Bà của chúng ta là một Đại Thiên Thế Giới.

Thế Giới Cực Lạc rộng lớn hơn rất nhiều lần so với Đại Thiên Thế Giới 
này của chúng ta. Ở Thế Giới Hoa Tạng tổng cộng có hai mươi tầng, 
như một tòa lầu lớn, Thế Giới Cực Lạc cùng Thế Giới Ta Bà của chúng 
ta đều ở tầng thứ mười ba. Một tầng chính là một đại Tinh Hệ.

Cho nên từ Kinh Hoa Nghiêm có thể khẳng định, hệ ngân hà của chúng 
ta trong Thái Không cũng chỉ là một điểm nhỏ. Nó nhiễu quanh một 
Tinh Hệ rất lớn đang chuyển động mà khoa học gia hiện nay vẫn chưa 
phát hiện. Vậy hai mươi tầng Thế Giới Hoa Tạng, Kinh gọi là Thế Giới 
hải. Ngay trong Vũ Trụ vô cùng vô tận, số lượng rất nhiều.

Thế Giới này từ đâu mà có?

Mỗi một Thế Giới đều có chúng sanh cư ngụ. Hình tướng chúng sanh 
cũng khác nhau, một số chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thịt, còn lại 
thì mười pháp giới y chánh trang nghiêm sum la vạn tượng.



Rốt cuộc thế nào, tương lai đến đâu?

Vấn đề rất phức tạp, không phải lý tưởng hay phán đoán mà chân tướng 
của nó chính là thật tướng các pháp trên Kinh Bát Nhã đã nói. Đối với 
thực tướng các pháp, bạn thảy đều tường tận, một chút cũng không được 
sai lầm, chính mắt nhìn thấy, đích thân tiếp xúc, đó mới gọi là thật, 
không phải vọng.

Còn nếu không biết chút gì, trong lòng bạn phán đoán thì ở nơi tưởng 
tượng đó toàn là vọng tưởng, vọng tưởng vô số vô tận.

Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói một cụm từ rất hay: Tất cả chúng sanh.

Quyển thứ nhất của Kinh Lăng Nghiêm: Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến 
nay. Tất cả chúng sanh bao gồm khắp pháp giới hư không giới, không 
ngoại lệ chúng sanh trong các cõi nước, từ vô thỉ đến nay, sanh tử tiếp 
nối đều do không biết chân tâm thường trụ, tánh tịnh minh thể, dùng các 
vọng tưởng.

Do tưởng không thật, nên có luân chuyển. Những câu này nếu chúng ta 
nói tỉ mỉ hai giờ đồng hồ có thể vẫn không đủ. Tạm thời, Phàm Thánh 
thị ý đồ là phương thức đơn giản hiển thị ra cho các bạn. Vọng tưởng 
trong Kinh Đại Thừa, nhiều chỗ gọi là vô minh. Vô minh chính là 
không tường tận.

Bạn vốn dĩ tường tận, cho nên nói bạn vốn dĩ là Phật. Không tường tận 
thì gọi là vô minh, vọng tưởng. Có phải bạn thường hay hoài nghi, 
thường hay nghĩ ngợi, đó toàn là vọng tưởng. Cho nên có rất nhiều cách 
nói vô minh.

Kinh Hoa Nghiêm ghi rõ tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như 



Lai. Đức là đức năng, ngôn ngữ hiện tại gọi là năng lực, tài nghệ. Tướng 
hảo ý nói đến phước báu của mỗi chúng sanh.

Xem qua Tịnh Độ ba Kinh, phước báu của Phật A Di Đà Thế Giới Tây 
Phương Cực Lạc, thân Ngài có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ 
đẹp, không chỉ ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp, như vậy vẫn còn 
quá ít. Báo thân Như Lai có ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp là do 
Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu, để chúng ta liền biết đó là chính mình.

Thiền Sư Trung Phong nói rất hay tâm ta tức Phật A Di Đà, Phật A Di 
Đà tức là tâm ta, vì sao?

Phật A Di Đà do tâm ta biến hiện, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến.

Kinh thường nói: Ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm. Bạn 
phải hiểu hai câu nói này, Thế Giới nhỏ, Thế Giới lớn, biến pháp giới, 
hư không giới cũng giống như cảnh giới trong mộng. Mỗi một đồng tu 
chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng.

Sau khi nằm mộng tỉnh lại, bạn cố gắng nghĩ về cảnh giới trong mộng 
vừa rồi, nó từ đâu mà có. Thực ra, nó do chính tâm bạn biến hiện ra. Khi 
tâm bạn nằm mộng, tâm của bạn chính là mộng, hiện ra cảnh mộng. 
Như vậy, cả thảy cảnh trong mộng chính là tâm của bạn.

Đại Sư Vĩnh Gia nói: Trong mộng rõ ràng có sáu cõi, tỉnh mộng rồi 
trống không cả Đại Thiên. Thiền Sư Trung Phong nói tâm ta tức là Phật 
A Di Đà, tâm ta chính là Thế Giới Cực Lạc, tác mộng, Phật A Di Đà 
chính là tâm ta, Thế Giới Cực Lạc cũng chính là tâm ta.

Tâm ta biến hiện ra, vậy hiện tại Địa Cầu này của chúng ta, thái dương 
hệ này của chúng ta, hệ ngân hà này của chúng ta, xem thấy xum la vạn 



tượng. Nếu sau khi giác ngộ, bạn sẽ biết đó là chính ta, do tâm ta biến 
hiện. Chân tâm hiện, vọng tâm biến, bao gồm vọng tưởng, phân biệt, 
chấp trước.

Tâm hiện thức biến, bạn bỗng chốc ngộ ra không. Khi vừa tỉnh ngộ thì 
cả thảy Vũ Trụ là chính mình, vô số chúng sanh là chính mình, cả thảy 
trên Địa Cầu bao gồm tất cả người, sự vật, tất cả sinh vật cùng đồng một 
thể sinh mạng với ta.

Sau khi ngộ, bạn sẽ có cách nhìn khác đối với tất cả chúng sanh, sẽ rất 
thân thiết. Tâm từ bi tự nhiên liền sẽ phát sanh, từ bi biến pháp giới, 
thiện ý khắp nhân gian.

Chân thật sau khi ngộ ra, cảnh giới của bạn so với khi còn mê hoặc hoàn 
toàn không như nhau, vậy có phải đã phá được vô minh chưa?

Chưa. Làm gì đơn giản như vậy. Vô minh, phân biệt, chấp trước mới chỉ 
giảm nhẹ đi một chút. Các vị phải biết, phân biệt cùng vọng tưởng thuộc 
về pháp chấp. Chấp trước thuộc về ngã chấp. Ngã chấp là phiền não 
chướng, pháp chấp là sở tri chướng. Hai loại chướng ngại làm cho trí 
tuệ, đức năng, tướng hảo của chúng ta thảy đều bị chướng ngại theo.

Cho nên Phật dạy chúng ta tu hành là tu cái gì, là phá hai loại chấp trước 
này. Có rất nhiều Kinh Điển, bạn phải tỉ mỉ lãnh hội, làm gì không có 
chỗ ngộ. Mỗi bộ Kinh bạn vừa lật ra, nếu chân thật khế nhập thì thảy 
đều có chỗ ngộ.

Hiện tại vì sao không có chỗ ngộ?

Vì khi bạn đọc Kinh, hàm hồ lướt qua, sơ sài qua loa, không tỉ mỉ quan 
sát, thể hội. Trong Tàng Kinh Lầu thấy được Đại bổn Đại Phương 



Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, mười Đại Thiên Thế Giới vi trần kệ, 
một bốn thiên hạ vi trần phẩm. Lời nói này của Bồ Tát Long Thọ là thật, 
bạn phải nghe hiểu. Mười Đại Thiên Thế Giới vi trần kệ không phải là 
chữ số.

Hoa Nghiêm dùng mười để biểu thị, đại biểu đại viên mãn, có nghĩa, 
biến pháp giới hư không giới, tánh, tướng, lý, sự, nhân quả, có thứ nào 
không phải là Kinh Hoa Nghiêm?

Kinh Hoa Nghiêm sống ngay trước mặt chúng ta.

Thiện Tài Đồng Tử may mắn gặp được năm mươi ba vị thiện tri thức, 
còn chúng ta thì sao?

Từ sớm đến tối không hề kém thiện tài, nhưng vì sao không khai ngộ?

Vì tâm bạn không phải tâm của Thiện Tài, nếu là tâm của Thiện Tài thì 
bạn đã sớm khai ngộ. Cho nên phiền não của chúng ta là thật, chính là 
vọng tưởng, phân biệt, chấp trước quá nặng. Vọng tưởng, thông thường 
trong Đại Thừa giáo đã nói, vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến 
tư phiền não.

Thiên Thai Tông cũng nói, vô minh phiền não chính là vọng tưởng 
trong Kinh Hoa Nghiêm. Trần sa phiền não chính là phân biệt. Kiến tư 
phiền não chính là chấp trước. Ở đây, có phiền não, có sở tri chướng, 
chỉ là nặng nhẹ không như nhau.

Trong vô minh, sở tri chướng nhiều, phiền não chướng ít. Trong phân 
biệt, sở tri chướng cùng phiền não chướng có thể bằng nhau. Trong 
chấp trước, sở tri chướng nhẹ, phiền não chướng nặng. Cho nên vọng 
tưởng, phân biệt, chấp trước thảy đều có sở tri chướng, đều có phiền não 



chướng, vô minh. Trên Kinh Hoa Nghiêm, vọng tưởng thuộc về căn bản 
vô minh.

Đại Kinh nói, một niệm bất giác mà có vô minh, đó là nói ban đầu, vì 
sao bạn bị mê?

Vấn đề này trong Đại Thừa giáo gọi là căn bản đại vấn.

Ta vốn dĩ là Phật, nhưng vì sao ta khởi một niệm vô minh, lúc nào khởi 
lên một niệm vô minh, và nguyên nhân gì khởi lên nó?

Khi chúng tôi mới học Phật có gặp vấn đề này, tôi liền hỏi Lão Sư Lý.

Lão Sư Lý nghe rồi mỉm cười không trả lời cho chúng tôi, vì sao?

Trả lời cũng không hiểu, vẫn không bằng không trả lời. Ông bảo chúng 
tôi xem Kinh Lăng Nghiêm. 

Ồ! Trong quyển thứ tư của Kinh Lăng Nghiêm, thì ra Phú Lâu Na Tôn 
Giả cũng có vấn đề tương tự, Ngài hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao hay 
khởi lên niệm này, và bao lâu mới khởi lên một niệm.

Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Kinh Văn rất dài, rất nhiều người đọc 
Kinh Lăng Nghiêm nhưng có mấy người hiểu được. Nếu thật hiểu thì 
bạn liền thành Phật, còn chưa thật hiểu thì vẫn là phàm phu. Trước tiên 
bạn phải nhận biết đó là vọng, vọng là giả, một niệm bất giác là hư 
vọng. Cái niệm này sau khi bất giác, bạn vẫn cho là thật, đó là mê.

Nếu bạn hỏi mê từ lúc nào, Kinh Hoa Nghiêm nói thời gian: Niệm kiếp 
viên dung, niệm là một niệm, thời gian của một niệm rất ngắn. Kiếp là 
đơn vị thời gian rất dài. Một niệm cùng vô lượng kiếp không khác biệt, 
vì một niệm là vọng, vô lượng kiếp cũng là vọng. Một niệm bằng như 



không, vô lượng kiếp cũng bằng như không.

Không cùng không phải chăng đều vọng?

Sau khi hiểu rõ, chúng ta hơi có chút thể hội. Thì ra sự việc này không 
có trước sau, không có xa gần, ngay nơi đó một niệm bất giác cũng 
giống như trong mộng tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì gọi là thành Phật. Vốn dĩ 
là Phật, vừa vào mộng, trong mộng liền rơi vào mười pháp giới.

Bạn ở trong mộng làm Bồ Tát, làm Phật là pháp giới bốn Thánh. Bạn ở 
trong mộng làm Trời làm người là pháp giới Trời người. Bạn ở trong 
mộng gặp được ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục thì là pháp giới ba đường, 
không rơi ngay trong một niệm.

Đó là chân tướng sự thật, thế nhưng ngày trước thầy giáo không nói ra, 
vì sao?

Vì sau khi nói, làm cho cửa ngộ của bạn bị bít mất. Đó là cách dạy học 
rất tàn khốc, cho nên thiền tông nhất định không nói, mà khuyên bảo 
bạn chính mình chứng. Chính bạn sau khi ngộ đem cảnh giới này nói lại 
với Lão Sư. Lúc đó Lão Sư gật đầu ấn chứng cho bạn.

Bạn chưa vào được cảnh giới này thì tuyệt đối không nêu ra. Điểm này 
đặc biệt không giống Giáo Hạ. Giáo Hạ luôn nói ra, sau khi nói, bạn 
chính mình phải chứng thật. Nếu không chứng thật, như vậy bạn vẫn 
đang ở trong mộng, chưa tỉnh ra được.

Cho nên, bạn cần phải thân chứng, vậy thân chứng bằng cách nào? 

 

NHẤT THIẾT BUÔNG BỎ 

 



Đại Sư Chương Gia dạy tôi bí quyết Chư Phật Bồ Tát tu hành chứng 
quả, đó là nhìn thấu buông bỏ,buông bỏ từ thô đến tế. Thô thì buông bỏ 
trước, tế bỏ sau. Cái thô nhất là chấp trước, tế hơn một chút là phân biệt, 
tế nhất chính là vọng tưởng.

Đại Sư Thiên Thai nói bốn giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên, Phật của Tạng 
Giáo cùng Biệt Giáo không là Phật của Tạng Giáo cùng Thông Giáo, 
mà đều là Phật trong mười Pháp Giới, vô minh chưa phá, vọng tưởng 
chưa đoạn, phải đến Biệt Giáo Phật mới phá một phẩm vô minh, chứng 
một phần Pháp Thân. Phật của Biệt Giáo so với Viên Giáo là Bồ Tát 
Nhị hành vị, Thập Trụ, Thập Hạnh.

Trong Thập Hạnh, đầu tiên là Sơ Hạnh, Nhị Hạnh, ở Biệt Giáo chính là 
Phật. Sơ Địa của Biệt Giáo cũng đồng Sơ Trụ của Viên Giáo, vừa mới 
phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân. Đó là gần đây 
chúng ta ở trong Hoa Nghiêm đã đọc thấy, đã tu được.

Vậy chúng ta phải nên biết, khi mê ban đầu là vô minh, là vọng tưởng. 
Từ trong vọng tưởng lại hiện phân biệt, chính là từ vô minh mới có trần 
sa phiền não, có phân biệt. Kế đó mới xuất hiện chấp trước, cho nên 
chấp trước là thô.

Trong chấp trước cũng có căn bản, gọi là câu sanh ngã chấp. Câu sanh 
không phải một đời này mà từ đời quá khứ mang đến. Quá khứ vẫn còn 
có quá khứ, quá khứ vô cùng, vị lai vô tận. Chỉ khi mê mới có hiện 
tượng này, còn khi ngộ thì không có. Hiện tướng này là huyễn tướng.

Cũng giống như chúng ta xem điện ảnh vậy, trên màn bạc có thanh niên, 
trung niên, đến sau có tuổi già, từ từ diễn biến. Nằm mộng, trong mộng 
cũng có cảnh giới này. Thế nhưng, nếu bạn đến chỗ máy chiếu phim, 



xem qua phim trường, bạn liền thấy được chân tướng.

Nếu thông minh hơn một chút, chính ngay trong màn bạc xem thấy nó 
không có trước sau, cái đèn chiếu từng tấm từng tấm riêng biệt. Trước 
sau là gì, hiện tướng tương tục tương tợ. Trên màn bạc không có thứ gì. 
Màn bạc là tự tánh, trong tự tánh tuy có những hiện tướng này, nhưng 
những hiện tướng này là huyễn tướng, không phải thật, đó gọi là chân 
tướng sự thật.

Vậy chúng ta có nên chấp trước những huyễn tướng này hay không?

Nếu chấp trước là sai rồi.

Lục Tổ Đàn Kinh nói rất nhiều Nếu là chân tu, không thấy lỗi thế gian, 
vì sao?

Vì thế gian là huyễn tướng, làm gì có lỗi. Chỉ có người đọa lạc ở thế 
gian mới thấy lỗi thế gian. Một người siêu việt, họ liền không xem thấy, 
họ biết là giả cũng giống như xem phim. Trên màn bạc, nhân vật đó làm 
rất nhiều việc sai, tạo rất nhiều tội nghiệp, bạn xem rồi sanh tức giận.

Nhưng nếu là người sáng suốt, biết đó là giả không phải thật, tuy tiếp 
xúc cảnh giới này mà vẫn như như bất động. Biết được đó là hình ảnh, 
mộng huyễn bào ảnh, trong đó không có công tội. Đó mới là một người 
sáng suốt, một người giác ngộ.

Chúng ta hiện tiền chân thật phải có công phu, phải từ phá chấp trước, 
chính là buông bỏ chấp trước, ngay chỗ này mà hạ thủ. Trước tiên phải 
đoạn kiến tư phiền não, kiến hoặc, một loại trong chấp trước.

Bạn thấy cái sai của người, vì sao thấy sai?



Vì khi ấy, bạn đem cái thân cho là chính mình, chấp trước thân này là 
chính mình. Phật Pháp thấu triệt, trong Tướng Tông nói, tám thức, chấp 
trước nghiêm trọng nhất là thức thứ bảy, phân biệt nghiêm trọng nhất là 
thức thứ sáu.

Vọng tưởng chính là từ A lại da thức, rất vi tế. Phật ở Tạng Giáo cùng 
Phật trong Thông Giáo đều không biết đó là thức thứ bảy. Tứ đại phiền 
não thường tướng tùy đó là chúng ta, chúng ta không thể không biết.

Trong bốn phiền não lớn, thứ nhất là ngã kiến. Kiến chính là kiến giải, 
hiện tại chúng ta gọi là nhận biết. Cái nhận biết này sai lầm, nhận sai 
ngã. Ngã kiến chính là chấp trước có ta. Có ta thì liền có tham sân si, 
dẫn đến có ta tham, ta sân, ta si. Mạt Na là tướng thường tùy trong bốn 
phiền não lớn, tức căn bản phiền não. Chỉ cần có ngã kiến, tham sân si 
ba độc nhất định liền kéo theo sau.

Thỉnh thoảng Kinh nói ngã ái, ngã ái chính là tham: Tôi thấy, tôi yêu, 
tôi si, tôi mạn. Cũng có Kinh nói là tôi thấy, tôi tham. Cái tham cùng ái 
đó là một ý nghĩa tôi tham, tôi si, tôi mạn.

Hiện tại chúng ta hạ thủ từ đâu?

Lão Sư dạy buông bỏ, chúng ta hiểu rõ đạo lý này, buông bỏ từng li 
từng tí. Trước tiên phải hạ thủ từ tôi tham, tôi mạn. Đối với tất cả pháp 
của thế gian, đặc biệt là hưởng thụ trên vật chất, Kinh Hoa Nghiêm nói, 
không cầu ngũ dục.

Ngũ dục là Tài, sắc, danh, thực, thùy, nếu không thể triệt để buông bỏ 
thì từ từ mà buông. Tóm lại, không buông không thể được, đó là tham, 
tham sân si đều nằm trong đó. Phải buông bỏ ngã mạn, tính tình nông 



nổi, cống cao ngã mạn, xem thường người khác, lỗi lầm này đều rất 
nghiêm trọng.

Cho nên phải học cái gì?

Học tôn trọng người khác, học quan tâm đến người. Những nhà khoa 
học Tây phương khuyên bảo chúng ta phải học yêu thương người, điều 
đó hoàn toàn đúng. Thế nhưng họ nói không được thấu triệt. 
 

TRƯỜNG HỢP THÂN CHỨNG

CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG 

 

Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật việc buông bỏ chấp trước mặc 
dù không dễ dàng để hiểu rõ. Chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong 
Kinh Điển là tuyệt đối chính xác, vì Ngài đã thân chứng.

Ba ngàn năm trước, người y theo dạy bảo của Phật đà mà học tập, qua 
nhiều đời trong nước ngoài nước, cũng có không ít người thân chứng. Ở 
Trung Quốc, người thân chứng rất nhiều, nhưng nổi tiếng nhất, danh 
tiếng tiết độ lớn cũng không qua được Đại Sư Huệ Năng, tổ thứ sáu của 
Thiền Tông.

Ngài chứng đắc ở tuổi hai mươi bốn, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước 
thảy đều buông bỏ. Có lần Hòa Thượng Hoằng Nhẫn, ngũ tổ giảng Kinh 
Kim Cang cho ngài, giảng đến Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nếu ngài 
giống người bình thường, làm sao có thể đại triệt đại ngộ.

Sau khi nghe giảng, ngài trả lời Lão Sư nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh 
tịnh, nào ngờ tự tánh, vốn không sanh diệt, ngũ tổ nghe xong biết ngài 



đã chân thật triệt ngộ, vọng tưởng buông bỏ, vô minh đoạn. Nếu vô 
minh không đoạn, ngài đã không thể nói ra được mấy câu này. Ngày 
nay chúng ta cũng có thể làm được Phàm Thánh mê ngộ thị ý đồ.

Tự tánh chúng ta dùng một vòng tròn trắng làm đại biểu, Đại Sư Huệ 
Năng thấy được tự tánh của chính mình, và của tất cả chúng sanh, vì 
sao?

Vì tất cả chúng sanh với chính mình là một tự tánh. Chính mình thành 
Phật, Ngài cũng biết được tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Hiện tại các 
bạn rất hồ đồ, cũng giống như người say rượu.

Người nào uống ít, mau tỉnh ngộ ra, xem thấy người khác đều đang múa 
may quay cuồng, biết được đó đều là những người tốt. Sau một lát họ sẽ 
hồi phục bình thường. Cũng như người thấy được tánh, biết được những 
chúng sanh mười pháp giới là chúng sanh khổ nạn, đều nhất thời mê 
hoặc điên đảo, họ tạo nghiệp nhất định phải chịu báo.

Vậy làm thế nào mới không chịu báo?

Tỉnh ngộ mới không chịu báo. Họ đã mê quá nặng, không tỉnh ra được, 
có gào thét cỡ nào họ cũng không tỉnh. Chư Phật Bồ Tát giáo hoá chúng 
sanh cũng vì muốn làm cho bạn tỉnh dậy. Một số mê nhẹ, vừa gọi thì 
tỉnh ngay, nhưng mê quá nặng thì không thể, có thúc thúc vào họ thì họ 
cũng chỉ hừ lên một tiếng rồi lại ngủ tiếp.

Mê ngộ không như nhau, cho nên Đại Sư Huệ Năng nói, đại biểu của ba 
loại màu sắc trong biểu đồ là khác nhau. Màu vàng đại biểu vọng tưởng, 
màu xanh đại biểu phân biệt, màu đỏ đại biểu chấp trước.

Ba thứ này ngài đều vứt bỏ thậm chí rất nhanh, gọi là đốn ngộ. Nghe 



Kinh dần dần ngộ nhập gọi là tiệm ngộ. Tiệm ngộ ý nói buông bỏ từng 
tầng từng tầng, dần dần buông bỏ, không phải đoạn một lúc.

Dù đốn ngộ hay tiệm ngộ, nếu bạn không buông bỏ, bạn sẽ vĩnh viễn 
không giác ngộ. Bạn có thể giảng Phật Học đến hoa trời rơi rụng, giảng 
rất dễ nghe, thế nhưng chính mình vẫn mê hoặc điên đảo thì những thứ 
bạn nói ra chỉ là người khác, không phải chính mình. Cả đời Đại Sư Huệ 
Năng đã nói đều là chính mình, không phải của người khác.

Ngài không biết chữ cũng không đi học, thế nhưng Vô Tận Tạng Tỳ 
Kheo Ni đọc Kinh Niết Bàn cho ngài nghe, sau khi nghe xong, ngài liền 
giảng giải. Kinh là Kinh của Phật Thích Ca Mâu Ni, giảng sư lại là Đại 
Sư Huệ Năng Lục Tổ, tuy nhiên không hề khác biệt.

Cũng vậy, Pháp Đạt Thiền Sư đọc Kinh Pháp Hoa cho Ngài Nghe, nghe 
xong Ngài giảng Kinh Pháp Hoa cho Pháp Đạt Thiền Sư khai ngộ. Ngài 
giảng Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn từ trong tự tánh, giảng tám thức 
rất hay, tự tánh lưu xuất, mặc dù tất cả ngài đều chưa học. Đây là 
chuyện có thật ở Trung Quốc.

Thế nhưng, vì sao người khác không làm được?

Vì họ chưa buông bỏ.

Bạn có chịu buông bỏ hay không, bạn buông bỏ được bao nhiêu?

Tự tánh bạn đầy đủ trí tuệ bát nhã liền lưu xuất ra bao nhiêu, năng lực 
trong tự tánh lưu xuất bao nhiêu thì phước báu trong tự tánh cũng liền 
lưu xuất bấy nhiêu, làm gì có từ bên ngoài qua việc học. Cho nên phá 
thân kiến không dễ dàng, nếu thân kiến vừa phá, bốn phiền não lớn cũng 
không còn.



Như vậy trong Mạt Na Thức, ngã kiến là kiến hoặc, phía sau ngã tham, 
ngã sân, ngã mạn là tư hoặc, A La Hán có thể buông bỏ những thứ này. 
Khi họ thành chánh quả, sáu cõi luân hồi liền không còn. Sáu cõi luân 
hồi chính là ngã kiến, tôi tham, tôi sân, tôi mạn biến hiện ra, đó là chánh 
nhân của sáu cõi luân hồi. Nhân đã chặt đứt, sáu cõi liền không thấy, 
bạn liền tỉnh ra. 
 

LIÊN HỆ BẢN THÂN VÀ

DỤNG CÔNG TU TẬP 

 

Dụng công với thế xuất thế gian, tất cả pháp không còn tham ái. Không 
chỉ pháp thế gian, ngay Phật Pháp cũng vậy, nếu trong Phật Pháp có 
tham sân si hoặc tham ái Phật Pháp thì bạn vẫn còn là phàm phu. Phật 
bảo bạn phải buông bỏ chính là buông bỏ bốn phiền não lớn, chuyển 
Mạt Na trí thành bình đẳng tánh trí.

Phật bảo làm những việc này không phải bảo bạn đổi đối tượng. Trước 
đây bạn tham muốn hưởng thụ năm dục sáu trần, hiện tại bạn buông bỏ 
những thứ đó mà tham muốn Phật Pháp. Điều này cần lưu ý.

Phật dạy bạn buông bỏ tâm tham chứ không dạy bạn thay đổi đối tượng. 
Làm sao bạn có thể khởi lòng tham trong Phật Pháp, Kinh Kim Cang 
nói rất rõ ràng, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Đó là công cụ, 
chúng ta không thể tham.

Thử nghĩ xem, Lục Tổ Huệ Năng cả đời một bộ Kinh cũng chưa từng 
học, ngài tham cái gì?

Kết quả là tất cả Kinh, nếu bạn đến trước mặt Ngài và hỏi, Ngài đều có 



thể giảng cho bạn nghe thấu triệt. Chúng ta phải học tập Ngài. Niệm 
Phật Vãng Sanh nhất định là Cõi Thật Báo Trang Nghiêm, thượng phẩm 
Vãng Sanh, không phải ở cõi phàm Thánh, cũng không phải ở Cõi 
Phương Tiện.

Chúng ta học Kinh Giáo được nhiều năm, ngay đến điểm này cũng 
không nhìn ra được thì đó chỉ là học suông. Chính mình học rồi giúp đỡ 
chúng sanh, không nên giúp chúng sanh tạo tội nghiệp. Phải giúp đỡ 
chúng sanh buông bỏ tham sân si mạn, đó mới chân thật gọi là đại từ đại 
bi. Ngoài ra, chúng ta phải làm tấm gương cho chúng sanh xem.

Cả đời Phật Thích Ca Mâu Ni tại sao không có Đạo Tràng, bạn thử nghĩ 
xem, nếu Ngài muốn một Đạo Tràng cũng có khó khăn gì. Năm xưa ở 
đời, Ấn Độ có mười sáu vị đại Quốc Vương là Đệ Tử Quy Y Phật, 
ngoài ra còn Đại Thần, Trưởng Giả, đại phú, rất nhiều đệ tử giàu có. 
Nếu Ngài muốn có Đạo Tràng thì ai mà không bằng lòng cúng dường.

Nhưng Ngài không cần, đó là ý gì?

Chính là dạy người buông bỏ, không nên khởi tâm tham, Ngài thị hiện 
cho bạn tấm gương tốt, không có tâm tham, không ngạo mạn, đối đãi 
với bất cứ người nào đều chân thật vui vẻ hài hòa. Thích Ca Mâu Ni 
Phật chưa từng phùng mang trợn mắt mắng người, Ngài nói chuyện với 
người bằng ngữ khí mềm dịu.

Chúng ta phải ở ngay đó mà học, không luận đối với người nào, chúng 
ta đều từ bi, an lành y như vậy. Người ở xã hội hiện tại nóng vội, mọi 
lúc mọi nơi tính tình đều không tốt, tâm khí lao đao, thân thể của họ tự 
nhiên nhiều bệnh, thọ mạng cũng sẽ rút ngắn, rất bất lợi đối với thân 
tâm.



Chúng ta ở nơi đây ngày ngày học Kinh Giáo, nhất là học tập Kinh Hoa 
Nghiêm, đệ nhất Kinh trong Phật Kinh, đó chân thật là trăm ngàn muôn 
kiếp khó tìm cầu, là phước báu đệ nhất đẳng của thế xuất thế gian. 
Thường hay nghe, bạn sẽ liền tỉnh ngộ. Việc tỉnh ngộ là một đại sự bậc 
nhất trong đời này, không gì sánh được. 
 

KHOA HỌC CHỨNG MINH

CON NGƯỜI KHÔNG CHẾT 

 

Gần đây nhất, tôi đã dùng một ít thời gian xem qua bốn quyển sách rất 
hay của Tiến Sĩ Nguy Tư Hoa Hỳ, một Bác Sĩ tâm lý. Trong sách có 
một điều ông muốn nói với chúng ta, đó là ông dùng phương pháp khoa 
học để chứng thực rằng con người không chết.

Bạn không nên sợ chết. Từ trước đến giờ, chúng ta chưa từng chết cũng 
không hề có chuyện sanh ra. Thân thể chỉ là một công cụ mà thôi. Thân 
thể cũng giống như chiếc xe. Ta đi trên chiếc xe, đến khi chiếc xe không 
còn tốt thì ta đổi chiếc khác.

Ông đã viết, Linh Hồn không chết, sanh diệt của thân chỉ là đổi một 
thân thể mà thôi. Quá khứ không biết được đã đổi qua bao nhiêu thân, 
tương lai vẫn sẽ đổi qua rất nhiều thân nữa. Xả thân thọ thân, sách này 
viết ra rất tường tận, rất hay, đều là sự thật.

Một số người có thuật thôi miên sâu, họ có thể giúp bạn biết tình hình 
đời quá khứ một, hai đời, hoặc ba đời. Từ chỗ này, chúng ta thấy linh 
hồn của một con người có rất nhiều lần đầu thai ở Địa Cầu, vào những 
Quốc Gia khác nhau, chủng tộc, tín ngưỡng khác nhau.



Mỗi đời của bạn đều không giống nhau. Vị Bác Sĩ tâm lý này nói, chúng 
ta thảy đều là người một nhà, hiểu rõ sự việc, bạn liền biết được ngay 
đời này không quan trọng. Quan trọng là đời sau.

Trong quyển sách cũng có một thiên văn chương rất dài nói đến Tôn 
Giáo. Tôn Giáo chân thật là một nhà, trong Tôn Giáo gọi là Thượng Đế, 
đồng nghĩa trong Phật Pháp gọi là Pháp Tánh, chân như bổn tánh.

Ở cõi Linh Hồn không hề có chuyện đi đầu thai, đó là Thiên Đường 
trong linh giới, không có cảm thọ của khổ vui buồn lo hỉ xả. Tình huống 
này trên thực tế sẽ rất giống Tứ Không Thiên của Phật Pháp.

Thế nhưng Tứ Không Thiên là tầng thứ rất cao, họ không cao được như 
vậy, họ chỉ có cảnh giới gần giống vậy. Sau cùng, tác giả quyển sách 
cho chúng ta một đáp án, con người đến thế gian này vốn dĩ nhằm mục 
đích học tập.

Học tập cái gì?

Học tập buông bỏ. Tất cả tri kiến sai lầm, tư tưởng sai lầm, hành visai 
lầm phải được buông bỏ. Phải học tập yêu thương, nhà Phật gọi là từ bi. 
Phải học tập khoan dung, khiêm tốn, nhường nhịn. Và muốn học tập 
những thứ này, trước hết hãy học Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập 
Thiện Nghiệp.

Đó là những bài khóa nhân gian cần thiết. Khi học tốt, bạn liền tốt 
nghiệp lên lớp, sẽ không ở lại cõi người nữa mà đi đến Cõi Trời. Cõi 
Trời có bài khoá của Cõi Trời, từng bước từng bước hướng lên trên. 
Đến khi bạn học tốt tất cả bài khoá trong vũ trụ này, bạn được tốt 
nghiệp.



Lúc đó, bạn còn phải đến nhân gian này làm việc gì?

Giáo hoá chúng sanh, dạy bảo những người này, giúp đỡ những người 
kia. Vị Nguy Tư này chưa từng học qua Phật Pháp nhưng ông nói cũng 
giống Phật Pháp. Sau khi bạn tốt nghiệp, thừa nguyện tái lai, phổ độ 
chúng sanh. Còn chưa tốt nghiệp, bạn phải trở lại nhân gian này, tôi 
thường hay gọi đó là hiện tượng bị lưu ban. Vì chưa học tốt nên bạn vẫn 
phải tiếp tục học.

Nếu học không tốt, phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, bị giáng cấp, bạn 
sẽ bị giáng xuống súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Do đó, hiện tại Đệ Tử 
Quy là bài khóa của cõi người.

Còn Thập Thiện Nghiệp Đạo, có cần phải học tốt không?

Trong Phật Pháp nói, đó là học Phật, hướng lên trên khoá trình cơ bản. 
Không học tốt khóa trình cơ bản thì khi lên trên sẽ không cách gì học. Y 
theo Thập Thiện Nghiệp Đạo chính là phá chấp trước, bao gồm tất cả 
bất thiện thảy đều phải buông bỏ.

Tuy nhiên còn một cái chấp trước cần phát huy, đó là chấp trước cái 
thiện. Vòng chấp trước được thu nhỏ lại thành một điểm, không chấp 
trước bất thiện mà chỉ chọn chấp trước cái thiện. Tiến thêm một bước, 
cái thiện cũng không chấp trước, chấp trước liền không còn. Chấp trước 
không còn, lúc đó hãy xem đến tầng tiếp theo.

Phân biệt là gì?

Trần Sa phiền não. Các vị phải biết, sau khi phá bỏ chấp trước liền có 
thể giáo hoá chúng sanh. Cho nên A La Hán là Thánh Nhân, họ đến sáu 
cõi để giáo hóa chúng sanh.



Trong giáo hóa chúng sanh, một mặt dạy, một mặt học phá sở tri 
chướng, dạy và học cùng phát triển, vì sao?

Vì khi chưa dạy, chúng ta chưa biết được có rất nhiều thứ mà chính 
mình không hiểu. Đến khi vừa tiếp xúc học trò, học trò nêu nhiều vấn 
đề, chúng ta mới phát hiện. Một số vấn đề, chúng ta hiểu và có thể giải 
đáp, nhưng một số vấn đề không hiểu thì chúng ta phải học.

Dạy và học cùng phát triển, học trò giúp đỡ thầy giáo, thầy giáo dạy bảo 
học trò. Cứ như vậy, dần dần thu nhỏ phân biệt lại, buông bỏ trần sa 
phiền não vốn nhiều như cát Sông Hằng, vô lượng vô biên. Căn tánh 
của tất cả chúng sanh, sự mê hoặc điên đảo của tất cả chúng sanh, và 
mong cầu của chúng sanh, không có thứ nào bạn không biết, có thế mới 
giúp được họ, mới có thể giải quyết vấn đề.

Cho nên nếu bạn không dạy, không giáo hoá chúng sanh thì không thể 
đoạn được phân biệt, cũng là sở tri chướng. Phương pháp hữu hiệu để 
phá sở tri chướng chính là giáo học. Bạn có thể khai trí tuệ, đồng nghĩa 
ngày ngày đều phải thân cận Phật Bồ Tát.

Ngày ngày đọc Kinh, mỗi ngày xem tất cả người sự vật đều là Phật Bồ 
Tát, trong lòng tường tận. Phật Bồ Tát đang mê hoặc điên đảo, bạn nhất 
định không được khinh mạn họ, ngược lại còn lễ kính, tán thán, cúng 
dường họ.

Thậm chí động vật nhỏ nhất, cây cỏ hoa lá, Sơn Hà Đại Địa, không thứ 
nào không phải là Phật Bồ Tát, chúng ta phải có tâm lễ kính, tâm ý, nhất 
định không phân biệt, chân thành thanh tịnh bình đẳng.

Thế nhưng trên hình thức có khác biệt, vì sao có khác biệt?



Nên biết, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, tùy tâm ứng lượng liền 
có khác biệt. Họ chưa có được cảnh giới cao đến vậy, bạn cung kính họ 
quá đáng, như vậy là hại họ.

Họ sẽ tự cho rằng mình thật đã thành Phật, thật đã thành thần, họ trở nên 
phát cuồng. Cho nên tiếp xúc với tất cả chúng sanh, không thể không có 
trí tuệ.

Buông bỏ chấp trước, trí tuệ liền khai, nhưng không được viên mãn, chỗ 
này gọi là 1/3. 1/3 chấp trước trừ bỏ thì trí tuệ của bạn lộ ra 1/3. Sau đó 
phân biệt đoạn dứt lại lộ thêm 1/3. Đến khi vọng tưởng trừ rồi, thì toàn 
bộ hiển lộ. Thị Ý Đồ chính là dùng phương pháp này để hiển thị. 
 

THỊ HIỆN CỦA HÒA THƯỢNG

HƯ VÂN VÀ ĐẠI SƯ ẤN QUANG 

 

Sau khi học Phật Thích Ca Mâu Ni, đến Đại Sư Huệ Năng ở Trung 
Quốc, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thời cận đại, có Đại Sư Ấn Quang, lão 
Hoà Thượng Hư Vân của Thiền Tông. Hãy tỉ mỉ xem truyền ký của các 
Ngài. Cả đời các Ngài đã thị hiện trí tuệ, đức năng, tướng hảo, vô số thị 
hiện để cảm hoá chúng sanh.

Đó là năng lực, tướng hảo, và phước báu. Các Ngài tuyệt nhiên không 
hưởng thụ mà để cho chúng sanh hưởng thụ, ngoài ra các Ngài luôn tìm 
phương pháp tối ưu giúp đỡ chúng sanh giác ngộ.

Ấn Tổ cùng Hư Lão không như nhau. Cả đời lão Hoà Thượng Hư Vân 
xây Chùa, còn Đại Sư Ấn Quang cả đời không xây Chùa mà chỉ in 
Kinh, xem trọng bố thí, cúng dường pháp.



Hư lão Hòa Thượng cả đời bố thí, cúng dường tài. Chúng sanh quá xem 
trọng tài vật, không chịu thí tài, cho nên Hư Lão Hòa Thượng làm tấm 
gương. Về bố thí pháp Bảo, Đại Sư Ấn Quang làm gương cho chúng ta 
xem.

Đối chiếu với Kinh Phật, bố thí bảy báu bằng Đại Thiên Thế Giới, công 
đức cũng không bằng vì người nói bốn câu Kệ, Đức Phật một mực nói 
rõ bố thí pháp là đệ nhất. Cả đời Đại Sư Ấn Quang làm việc này. Từ 
truyền ký của Đại Sư, chúng ta thấy Ngài có phước báu đến lúc tuổi già 
mới xuất hiện, lúc còn trẻ không có phước báu, không ai biết đến Ngài.

Bảy mươi tuổi mới được người phát hiện. Người ta phát hiện Ngài là 
một vị xuất gia chân thật có đạo đức có học vấn, đến thỉnh giáo Ngài. 
Lúc đó họ gửi thư và được Ngài viết thư hồi âm, họ liền đem những lá 
thư trả lời của Đại Sư đăng trên báo chí. Người biết càng ngày càng 
nhiều, họ rủ nhau đến núi Phổ Đà thăm và bái phỏng ngài.

Ngài trở nên nổi tiếng, đệ tử bốn phương quy y, cúng dường rất nhiều. 
Ngài không hề đem những cúng dường này đi xây Chùa, không hề đem 
cúng dường để cải thiện đời sống cho chính mình, cũng không hề đem 
những cúng dường giúp người xuất gia.

Toàn bộ ngài tập trung in Kinh Sách, thành lập một Hoằng Hóa Xã ở Tô 
Châu, nơi lưu thông Kinh Phật. Bản thân ngài vẫn trải qua đời sống 
thanh đạm như mọi khi, không hề có chút thay đổi. Ngài thị hiện như 
vậy đều là dạy cho chúng ta để chúng ta học tập.

Những năm đầu tôi thân cận với Lão Sư Lý, Lão Sư Lý đặc biệt dạy bảo 
tôi phải lấy Đại Sư Ấn Quang làm thầy, làm đệ tử tư thục của Ấn Tổ. 
Ấn Tổ tuy không còn nhưng văn sao vẫn còn.



Mỗi ngày đọc văn sao, tôi hiểu rõ lời răn dạy của Đại Sư, y giáo phụng 
hành, không dám trái ngược, đó chính là đệ tử chân thật của Đại Sư Ấn 
Quang, kế thừa Đạo Nghiệp của Ấn Tổ. Tôi nghe lời dạy, thường để 
trong tâm. Về sau ra ngoài giảng Kinh, dần dần nhận cúng dường cũng 
nhiều.

Những cúng dường này tôi đều đem đi in Kinh. Ấn Tổ có Hoằng Hóa 
Xã, tôi ở Đài Loan cũng có một Phật Đà Giáo Dục cơ Kim Hội, chuyên 
in Kinh, mấy mươi năm chưa từng gián đoạn. Chúng ta in Kinh không 
phân tông phái, không phải chỉ in Tịnh Độ Tông.

Ngay đến nước ngoài, Kinh Điển của Pali từ Thái Lan, Miến Điện đem 
nguyên bản qua đây cho chúng ta, tôi đều phiên ấn, in ra, rồi gửi sang 
cho họ lưu thông. Đã in qua Đại Tạng Kinh của Pali, trước tác của các 
Đại Đức Nam truyền, viết bằng chữ Thái, và chữ Miến Điện.

Chúng ta không bao giờ từ chối người đến, chỉ cần là Phật Pháp, ngoài 
ra còn có sách thiện, không có bản quyền. Chúng ta luôn bằng lòng lưu 
thông số lượng lớn.

Nếu khống chế bản quyền thì đó là một chướng ngại. Mấy năm gần đây 
có cúng dường nhiều, tôi tập trung in Đại Tạng Kinh, khái lượt thống kê 
vừa mua, vừa chính mình in ra cũng vượt hơn sáu ngàn năm trăm bộ. 
Đó đều là học tập Đại Sư Ấn Quang. 
 

TỪ THIỆN CỨU TẾ

TRONG PHÁP THÍ 

 

Những việc từ thiện cứu tế, chúng ta có thể làm tương đối ít, vì in Kinh 



bố thí đã bao gồm từ thiện cứu tế trong đó, thậm chí còn thù thắng hơn 
vì giúp người giác ngộ. Phật Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng Kinh 
nói pháp, sự nghiệp từ thiện cứu tế thông thường thế gian, Phật không 
có dù chỉ một xu. Người xuất gia không nắm tiền trong tay, đời sống 
mỗi ngày đi khất thực, chỉ một bình bát.

Ấn Độ thuộc về vùng nhiệt đới, ba y một bát là đủ. Dưới mỗi gốc cây 
chỉ ngủ một đêm, mỗi ngày ăn một buổi, đời sống giản đơn. Cho nên 
Phật không bố thí tài, Phật chỉ bố thí pháp. Nếu nói bố thí tài thì nội tài 
bố thì có công đức thù thắng hơn ngoại tài.

Nội tài là thân thể, trí tuệ, mỗi ngày giảng Kinh nói pháp với mọi người, 
mỗi ngày cùng mọi người giải đáp nghi nan, đó là bố thí nội tài.

Ba loại bố thí, Phật thảy đều đầy đủ. Đối với vô uý bố thí, Thế Tôn thị 
hiện ra tướng hảo, người Trung Quốc gọi là hào khí, người nước ngoài 
gọi là từ trường.

Từ trường của Phật Bồ Tát thù thắng không gì bằng, sau khi tiếp xúc từ 
trường của Ngài, lòng bạn liền cảm thấy bình lặng, đó là bố thí vô uý. 
Từ bi trí tuệ của Ngài lan tỏa, oai lực mạnh mẽ có thể khiến cho tất cả 
chúng sanh sanh tâm hoan hỉ, dừng hẳn phiền não. Ngày nay chúng ta 
gọi hiện tượng này là chiêu cảm của đức hạnh.

Cho nên lấy cảnh giới hiện tiền của chúng ta mà nói, trước tiên, chúng 
ta buông bỏ tất cả chấp trước bất thiện, giữ lấy chấp trước thiện. Khổng 
Phu Tử dạy người trạch thiện cố chấp, tất cả việc bất thiện thì không 
nên chấp trước.

Nho Thích Đạo, ba nhà đều tốt, chúng ta thảy đều phải học. Đầu tiên bắt 



tay từ Nho, học Cảm Ứng Thiên, lại học Thập Thiện Nghiệp Đạo, đó 
chính là trạch thiện cố chấp, sau đó từ chỗ này lại nâng cao thêm một 
bước, đến thiện cũng không chấp trước.

Làm việc thiện mà không chấp trước mới là cao minh. Đại Thừa giáo 
nói tam luân thể không, ta tu thiện, làm thiện nhưng không chấp trước là 
ta làm.

Ví dụ, khi Bố Thí cho người, ta không cần phải nghĩ đến họ, cũng 
không nên ghi nhớ mình đã cúng dường họ những thứ gì, trong lòng 
sạch trơn thanh tịnh, chân thật đạt đến vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô 
chúng sanh tướng.

Phật nói, đoạn ác tu thiện không phải là việc của phước đức mà là việc 
của công đức. Công đức có thể giúp bạn vượt khỏi ba cõi sáu đường, 
giúp bạn có thể buông bỏ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng.

Ở thế gian này, tất cả vì lợi ích chúng sanh, không nên nghĩ đến bản 
thân mình. Lợi ích tất cả chúng sanh không dính vào tất cả tướng chúng 
sanh, như vậy mới được thanh tịnh, được tự tại. Đó gọi là hành Bồ Tát 
đạo, đạo Bồ Đề thuận buồm xuôi gió.

Ngày nay, giảng kinh nói pháp, giáo hoá chúng sanh còn có ngã tướng, 
nhân tướng, chúng sanh tướng. Chấp tướng trong trường hợp này chỉ 
mang lại phước đức, không phải công đức, cho nên sẽ không liên hệ đến 
liễu sanh tử, thoát luân hồi. Nói cách khác, bạn vẫn trong sáu cõi tiếp 
tục luân hồi, không thể ra khỏi.

Chính mình nghiên cứu Kinh Giáo, niệm Phật là việc tốt, mỗi ngày đem 
Phật Pháp giới thiệu cho người khác đó cũng là việc tốt, nhưng vì chưa 



buông bỏ ngã chấp, ngã kiến, ngã tham, ngã si, ngã mạn, cho nên quả 
báo ở tương lai chỉ là phước báu Trời người mà thôi, vẫn trong cõi dục, 
không đến được cõi Sắc Giới, vì sao?

Vì người Cõi Trời Sắc Giới không có ngã mạn. Kinh Đại Thừa, Phật 
thường nói lên nhị giới không có mạn, người lên cõi nhị giới tâm bình 
khí hoà, một mảng từ bi, trụ trong cõi Tứ Thiền, tu tứ vô lượng tâm từ, 
bi, hỷ, xả, cho nên không ngã mạn.

Tóm lại chúng ta phải học. Đề cao chính mình, không để mắt đến bất cứ 
ai khác, thái độ, lời nói không khiêm tốn khi tiếp xúc với người, đó là 
chấp trước bất thiện, phải đoạn trước tiên từ ngay chỗ này. Người với 
người cùng sống với nhau, thương yêu, tôn trọng, bao dung lẫn nhau, 
tha thứ người khác.

Hiện tại xã hội này, việc bức bách nhất là hoá giải xung đột, xúc tiến xã 
hội an định, Thế Giới hòa bình. Chúng ta phải làm ngay, phải từ tâm của 
chính ta, buông bỏ ngã mạn từ tâm ta, biết tôn trọng người khác. Mong 
muốn người khác tôn trọng mình thế nào thì mình phải tôn trọng người 
khác như thế đó.

Đó chân thật là vô lượng công đức, ngoài ra đối với an định hoà bình 
Thế Giới, bạn cũng đã đóng góp một phần cống hiến. Với vọng tưởng, 
phân biệt, chấp trước, bạn phải biết dụng tâm, phải chân thật có tâm 
ham học, bạn sẽ có lãnh ngộ, sau đó từ từ mà ngộ nhập.

***


